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Om  Hummerens  postembryonale  Udvikling. 

Af 

G.  0.  Sars. 

(Meddelt  i  Mødet  den  6te  Februar.) 

Vor  almindelige  Hummer  (Homarus  vulgaris,  Edw.)  hører  som 

bekjendt  til  de  Crustaceer,  der  i  anatomisk-physiologisk  Henseende 

oftest  og  grundigst  er  bleven  studeret,  og  hvis  Naturhistorie  saa- 

ledes  er  bedst  kjendt.    Baade  dens  betydelige  Størrelse  og  almin- 

delige Forekomst  ved  Europas  Kyster  har  ganske  naturligt  havt 

til  Følge,  at  man  fortrinsvis  til  sine  Undersøgelser  har  udvalgt  sig 

denne  anselige  Form  og  betragtet  den  som  Typus  for  de  høiere 

Crustaceer.  Bekjendte  nok  ere  saaledes  de  alsidige  af  Milne-Edwards 
over  denne  Krebs  anstillede  Undersøgelser,  der  endnu  den  Dag  i 

Dag  staa  som  Mønster  for  lignende  Undersøgelser  og  ikke  blot  i 

høi  Grad  have  udvidet  vor  Kundskab  om  denne  Dyrclasse,  men 

ogsaa  har  spredt  meget  Lys  over  Arthropodernes  Morphologi  ial- 

mindelighed.    Skjønt  saaledes  Hummeren  maa  siges  at  høre  til 

de  Crustaceer,  hvis  Naturhistorie  er  bedst  udredet,  er  der  dog  et 

vigtigt  Punkt,  som  mærkelig  nok  hidtil  saagodtsom  ganske  har 

været  hyllet  i  Mørke,  og  som  det  derfor  maa  være  af  Interesse  at 

faa  nærmere  Eede  paa.    Det  er  nemlig  dens  Udviklingshistorie. 

Vistnok  har  man  mere  end  en  Gang  undersøgt  den  af  Hummer- 

hunnen  under  Bagkroppen  baarne  Rogn  (Udrogn)  lige  til  det  sidste 

Stadium,  da  Embryonet  ligger  fuldt  færdigt  indsluttet  af  den  tynde 

Æggehinde,  ligesom  man  ogsaa  paa  kunstig  Vis  har  faaet  Fosteret 

udpræpareret  og  tildels  dissekeret  samt  herved  kunnet  paavise,  at 

Hummeren  ligesom  de  fleste  øvrige  høiere  Crustaceer  fødes  meget 

ulig  de  voxne  eller  med  andre  Ord  maa  gjennemgaa  en  Metamor- 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1874.  1 
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phose  eller  et  saakaldt  Larveliv.1  Men  hvilke  Forandringer  den  af 
Ægget  udslupne  Larve  har  at  gjennemgaa,  inden  den  opnaar  det 

for  de  voxne  characteristiske  Udseende,  og  hvilken  Levevis  disse 

Larver  føre,  er  endnu  ganske  ubekjendt.  Hummerunger,  af  3 — 4 

Tommers  Længde  er  saavidt  mig  bekjendt  de  mindste,  man  har 

kunnet  faa  fat  paa,  og  disse  have  da  allerede  forlængst  fuldkom- 
men  antaget  de  voxnes  Udseende  og  Levevis. 

Paa  min  sidste  Reise  ved  Vestkysten  af  vort  Land  har  jeg  været 

saa  heldig  at  faa  undersøgt  de  3  første  Phaser  af  Hummerens  post- 

ombryonale  Udvikling  og  skal  i  det  følgende  nærmere  omtale 

disse  3  Larvestadier,  hvoraf  jeg  paa  de  medfølgende  2  Planener 

har  ved  Hjælp  af  Camera  fremstillet  forstørrede  Figurer  saavel  af 

den  ydre  Kropsform  som  af  de  finere  Detailler. 

Med  Hensyn  til  Hummerens  Forplantning,  saa  synes  denne 

ikke,  som  man  ialmindelighed  synes  at  mene,  at  være  indskrænket 

til  nogen  bestemt  Tid  af  Aaret.  Skjønt  vel  Sommermaanederne 

maa  betragtes  som  de,  hvori  den  meste  Hummeryngel  bliver  ud- 

klækket,  hører  det  dog  ingenlunde  til  Sjeldenhederne  ogsaa  til 

andre  Tider  at  trætfe  Hummere  med  Udrogn.  Jeg  har  saaledes  i 

November  forrige  Aar  fra  Hr.  Kjøbmand  Groom  i  Stavanger  erholdt 

tilsendt  2  levende  Hummere  af  forskjellig  Størrelse,  begge  med 

stærkt^udviklet  Udrogn,  hvori  ved  nøiere  Undersøgelse  Fosterdan- 

nelsen  allerede  var  vidt  fremskreden,  ligesom  jeg  ogsaa  afpaalide- 

lige  Mænd  har  erfaret,  at  man  den  hele  Vinter  igjennem  ofte  træf- 

fer  paa  lignende  Maade  udrustede  Hunhummere.  Hvorvidt  Hum- 

meren forplanter  sig  flere  Gange  om  Aaret,  har  jeg  ikke  kunnet 

bringe  i  Erfaring. 

Idet  Embryonet  kommer  ud  af  Ægget,  er  det  endnu  omgivet 

af  den  Hud,  der  allerede  fra  først  af  har  dannet  sig  omkring  Krop- 

pen og  de  forskjellige  Vedhæng,  og  hvori  alle  senere  optrædende 

Kropsfortsatser:  Pandehorn,  Rygtorne  etc.  ligge  indhyllede.  Em- 

bryonet har  da  det  af  Rathke  og  Krøyer  (1.  c.)  fremstillede  Ud- 
1  II.  Kathke:  Zur  Entwickelungsgeschichte  der  Decapoden.  Neucste  Schriften  der 

nuturforschenden  Gcsellschaft  in  Danzig,  Bd  3,  Heft,  4,  ]>g.  23,  Tal).  II,  Hg.  11-21. 

II.  Kreyer:  Monographisk  Fremstilling  af  Slægten  Hippolytc's  nordiske  Arter, 

med  Bidrag  til  Dccapodernes  Udviklingshistoric,  p.  4.'5.  Tat).  VI,  lig.  133-144. 
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seende:  en  næsten  kugleformig  Forkrop  og  en  tynd  cylindrisk  i  en 

noget  bredere  Haleplade  udgaaeude  Bagkrop.  Forkroppens  Lem- 
mer ere  vel  alle  tilstede,  men  vise  endnu  kun  en  utydelig  Leddeling. 

og  Svømmepalperne  have  kun  korte,  ufuldstændigt  udviklede  Bør- 
ster, hvorfor  Embryonets  Bevægelser  væsentlig  kun  indskrænker 

sig  til  en  ofte  gjentagen  Bøining  og  Stikning  af  Bagkroppen.  Det 

varer  imidlertid  ikke  længe  heretter,  inden  den  første  Hudskiftning 

foregaar.  og  Larven  optræder  nu  under  et  helt  forskjelligt  Udseende 

som  et  lidet  muntert  omkring  i  Vandskorpen  sig  tumlende  Dyr. 

Da  den  omtalte  Embryonalhud  egentlig  tilhører  Æglivet,  er  det  først, 

naar  denne  er  afstreifet,  at  man  kan  tale  om  det  egentlige  Larveliv. 

Af  dette  første  Larvestadium  erholdt  jeg  ved  Fiskeværet  Espe- 

■  vær  en  hel  Del  Exemplarer  ombord  i  en  engelsk  Hummerkutter. 
Ved  at  undersøge  Brønden  eller  Hummerbeholderen,  hvori  allerede 

siden  flere  Dage  Rognhummere  vare  indslupne,  fik  jeg  nemlig  se 

en  ganske  egen  Bevægelse  i  Overfladen  af  Våndet,  der  vakte  min 

Opmærksomhed.  Jeg  forsynede  mig  derfor  med  en  fin  Haav,  hvor- 

med jeg  skummede  Våndet,  og  erholdt  paa  denne  Maade  en  Del 

Smaadyr,  der  slupne  op  i  et  Glas  med  friskt  Søvand  muntert  be- 

vægede  sig  om  i  dette  og  ved  Lupen  let  erkjendtes  som  den  nyligt 

udklækkede  Hummeryngel. 

Nogen  Tid  derefter  traf  jeg  enkelte  Exemplarer  af  det  samme 

Stadium  frit  i  Overfladen  af  Søen  og  sammen  med  dem  ogsaa  2 

andre  videre  komne  Udviklingstrin.    Jeg  har  nøie  undersøgt  alle 

disse  3  Larvestadier  og  sammenlignet  dem  med  hverandre,  saavel 

hvad  den  ydre  Kropsform  som  de  finere  Detailler  an  ga  ar,  og  da 

disse  3  Stadier  synes  at  være  umiddelbart  paa  hinanden  følgende, 

har  jeg  saaledes  kunnet  forfølge  selv  den  mindste  Forandring,  som 

under  denne  fremskridende  Udvikling  er  foregaaet.    Det  viser  sig 

nu  herved,  at  vi  vel  have  her  en  virkelig  Metamorphose,  saaledes 

som  jo  Regelen  er  med  alle  høiere  Crustaceer,  men  af  en  simplere 

eller  mindre  skarpt  udprægetForm  end  hos  de  fleste  øvrige  Deca- 

poder.  idet  Hummeiiarverne  strax  ved  sin  Udklækning  allerede  have 

samtlige  Kropsvedhæng  alene  med  Undtagelse  af  Bagkroppens 

Lemmer,  der  først  senere  udvikle  sig.    Hvad  der  imidlertid  strax 

1* 
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eharacteriserer  Udviklingen  som  en  Metamorphose,  er  Tilstedevæ- 

relsen af  de  stærkt  udviklede  provisoriske  Svømmeredskaber,  som 
selv  i  det  sidste  af  de  her  omtalte  Stadier  findes  ved  Basis  af 

samtlige  Fødder,  og  som  udgjør  Larvens  hovedsageligste  Bevægel- 

sesorganer,  medens  disse  hos  det  voxne  Dyr  som  bekjendt  ganske 

mangle  og  Svømningen  derimod  udføres  ved  de  hos  Larvorne  endnn 

uudviklede  Bagkropslemmer.  Hummerlarverne  ligne  derimod  i  denne 

Henseende  ganske  den  laveste  Gruppe  af  Decapodernes  Orden,  de 

saakaldte  Skizopoder.  Ogsaa  hos  de  .øvrige  Decapoders  Larver 

findes  ofte  et  lignende  saakaldt  Skizopodestadiuin;  men  umiddel- 

bart foran  dette  gaar  i  Regelen  et  andet  endnu  ufuldkomnere  Larve- 

stadium, det  saakaldte  Zoéastadium,  hvori  alene  Antenner  og  Mund- 

dele  ere  udviklede,  medens  der  af  de  egentlige  Fødder  kun  findes 

ubetydelige  knopformige  Anlæg.  Dette  saakaldte  Zoéastadium 

mangler  altsaa  ganske  hos  Hummeren  eller  rettere  gjennemgaaes 

i  selve  Ægget. 

Af  stor  Interesse  for  mig  var  det  kort  derefter  at  faa  Anled- 
ning til  at  undersøge  et  tilsvarende  Stadium  af  den  vor  Hummer 

saa  særdeles  nærstaaende  americanske  Hummer  (Homarus  ameri- 

canus,  Edw.).  Iblandt  en  mig  nylig  fra  Prof.  Sidney  Smith  i  New 

Haven  tilsendt  særdeles  smuk  og  værdifuld  Samling  af  americanske 

Crustaceer,  som  nu  er  indlemmet  i  vort  zoologiske  Museum,  fandtes 

nemlig  ogsaa  nogle  Exemplarer  af  det  Iste  Larvestadium  af  denne 

Hummerform,  og  jeg  har  saaledes  kunnet  anstille  en  nøie  Sam- 
menligning mellem  begge  ogsaa  i  Larvelivet,  hvorved  disse  to 

Formers  Artsforskjel  end  sikrere  kan  constatcres,  end  dette  er 

muligt  med  det  voxne  Dyr.  Vi  kunne  rimeligvis  med  det  første 

fra  Prof.  Sidney  Smith's  Haand  vente  en  udførlig  Beskrivelse  af 
dette  Stadium  af  den  americanske  Hummer,  da  allerede  en  Notits 

herom,  ledsaget  af  et  Par  Træsnit,  har  været  at  læse  i  et  mig  vel- 

villig tilsendt  Num  er  af  „The  New-York  Tribune,  scientific  series 

1873".  .leg  har  derfor  til  Sammenligning  med  vor  Hummer  troet 

at  burde  indskrænke  mig  til  de  3  Tab.  1  hg.  1  s — '20  givne  Figu- 
rer, hvoraf  de  :l  forestille  Larven  seet  fra  Siden  og  ovenfra,  den 

:;die  j bilephidcn  stærkere  iorstorret  ovenfra  seet. 
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Jeg  gaar  nu  over  til  at  omtale  nøiere  ethvert  af  de  anførte  3 

af  mig  iagttagne  Larvestadier  af  vor  almindelige  Hummer. 

Iste  Larvestadium. 

(Tab   I.  Fig.  1—17). 

Legemets  Længde  er  i  dette  Stadimn.  der  indtræder  etterat 

den  første  Hudskiftning  har  fundet  Sted,  lOmm.  Den  temmelig  plumpe 

Forkrop  er  (se  Fig  1  og  2)  tydeligt  adskilt  fra  den  meget  smalere 

Bagkrop  og  begge  omtrent  af  ens  Længde. 

Rygskjoldet,  som  fuldstændig  dækker  den  hele  Forkrop  og  med 

sine  afrundede  Sidelober  delvis  skyder  sig  ud  over  Iste  Bagkrops- 

segment,  har  oventil  i  sin  forreste  Del  en  tydelig  Længdekjøl  og 

gaar  fortil  ud  i  et  tilspidset,  svagt  opadkrummet  Pandehorn  af  mere 

end  Rygskjoldets  halve  Længde.  Dette  Pandehorn  er  endnu  ganske 

glat,  uden  Spor  af  Sidetorner,  ved  Roden  temmelig  bredt  og  noget 

pladeformigt.  hvælvende  sig  her  over  Roden  af  Øinene;  i  Midten 

er  det  svagt  concav  og  viser  langs  sin  nedre  Side  en  tydelig  Kjøl. 

Det  nederste-forreste  Hjørne  af  Rygskjoldet  er  under  Øiet  udtrukken 

i  en  temmelig  lang  spids  Torn,  der  til  Siderne  dækker  Roden  af 

de  ydre  Antenners  Basaldel;  de  nedre  Kanter  ere  jevnt  bueformigt 

bøiede  og  overgaa  umærkeligt  i  den  bagre  Rand,  der  oventil  i  Mid- 

ten kun  viser  en  meget  svag  Indbugtning.  Ovenfra  seet  (Fig.  2) 

har  Rygskjoldet  sin  største  Brede,  der  er  noget  større  end  Høiden. 

bag  Midten:  i  sin  allerbageste  Del  er  det  derimod  hos  det  levende 

Dyr  pludselig  stærkt  indknebet  og  tæt  sluttende  om  Kroppen.  Paa 

Rygskjoldet,  der  ligesom  de  øvrige  Iiitegumenter  er  tyndt  og  gjen- 
nemsigtigt,  chitinagtigt,  uden  Spor  af  Kalkdele,  bemærkes  svage 

Spor  af  ae  hos  de  voxne  skarpt  optrædende  Regioner.  En  svag 

tværgaaende  Indbugtning  over  Midten  af  Rygskjoldet,  den  senere 

saa  skarpt  markerede  sulcus  cervicalis,  antyder  den  bågeste  Grændse 

for  regio  gastrica,  der  indtager  den  øverste-forreste  Del  og  er  no- 

get mere  hvælvet  end  den  øvrige  Del  af  Rygskjoldet  samt  af  ellip- 
tisk Form.  En  endnu  svagere  markeret,  næsten  umærkelig  Linie 

strækker  sig  med  et  noget  bugtet  Forløb  diagonalt  paa  hver  Side 

fra  Egnen  om  Munddelene  (Mandiblerne)  opad  mod  den  bagre  Rand, 
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hvor  den  forbinder  sig  med  den  tilsvarende  paa  den  anden  Side. 

Denne  Linie  omslutter  oventil  den  temmelig  brede  regio  cardiaca 

og  danner  den  øvre  Begrændsning  for  de  2  regiones  branchiales 

samt  betegner,  hvorlangt  Rygskjoldet  er  forvoxen  med  Kroppen  og 

hvor  dets  frie,  Gjellehulen  dækkende  Sidelober  begynde.  Borttager 

man  disse  sidste,  viser  sig  (se  Fig.  3)  under  dem  paa  Siderne  af 

Kroppen  et  allerede  fuldstændigt  udviklet  Gjelleapparat,  bestaaende 

af  talrige  opadkrummede  fjærformige  eller  rettere  pyramidale  Gjelle- 

stammer. De  nederste  af  disse  Gjellestammer  ere  hver  fæstede  til 

Roden  af  en  halvmaaneformig  membranøs,  ligeledes  opadkrummet 

Plade,  der  udgaar  fra  Basis  af  sidste  Kjævefodpar  og  de  4  første 

Fodpar.  Disse  Plader  forestille  de  saakaldte  Vilter  (flabella,  epig- 

nathi),  der  ogsaa  ere  tilstede  paa  de  2  første  Kjævefodpar,  men  her 

ere  uden  særskilte  Gjellestammer. 

Bagkroppen  er  af  cylindrisk  Form  og  delt  i  6  tydelige  Seg- 

menter foruden  Halepladen.  Det  første  af  disse  er  det  mindst  ud- 

viklede  og  clækkes  for  en  Del  af  Rygskjoldet;  det  er  simpelt  cylin- 

drisk, meget  kort  og  uden  nogensomhelst  Fortsatser.  De  4  føl- 

gende Segmenter  have  allerede  tydelige  Epimerer,  der  gaa  ud  i  en 

skraat  bagud  og  nedad  rettet  spids  Torn,  og  3die— 5te  Segment 
have  desforuden  oventil  i  Midten  nær  den  bagre  Rand  en  enkelt 

bagudbøiet  Rygtorn,  som  dog  paa  det  første  af  disse  Segmenter 

kun  er  meget  lidet  udviklet,  paa  5te  Segment  derimod  temmelig 

lang.  Gte  Segment,  som  er  kjendeligt  smalere  end  de  øvrige  og 

noget  længere,  mangler  endnu  tydelige  Epimerer,  men  har  paa  den 

øvre  Side  bagtil  2  korte  jevnsides  stiilede  Rygtorner.  Halepladen 

(Fig.  17)  er  noget  længere  end  bred,  omtrent  saa  lang  som  de  3 

foregaaende  Segmenter  tilsammen  og  af  spadedannet  Form,  bredere 

mod  Enden,  oventil  svagt  concaveret  og  med  jevnt  og  svagt  buede 

Siderande;  bagtil  er  den  halvmaaneformigt  udrandet  med  Sidehjør- 

nerne  gaaende  ud  i  skarpe  bagudrettede  Torner;  den  bagre  Rand 

har  i  Midten  en  Torn  af  samme  Beskaffenhed  og  desforuden  en 

tæt  Rad  af  betydelig  mindre  Torner  eller  Børster,  der  alle  i  begge 

Kanter  ere  cilierede.    Paa  den  nedre  Side  af  Halepladen  nær  Basis 
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tindes  Analaabningen,  dækket  af  2  tæt  mod  hinanden  liggende  og 

noget  fremspringende  Klapper  (se  Fig.  17). 

Øinene  ere  (se  Fig.  2)  særdeles  store  og  tykke,  fæstede  tæt 

sammen  under  Pandehornets  Basis  og  ragende  til  hver  Side  ikke 

saa  ubetydeligt  udover  Rygskjoldets  Sider.  De  ere  endnu,  som  det 

synes,  fuldstændig  ubevegelige,  da  de  ,a4tid  bibeholde  den  samme 

Stilling  til  hinanden.  Deres  ydre  Halvpart  indtages  af  Pigmentet 

og  de  talrige  fra  dette  radierende  Krystalkegler,  der  danne  en  tem- 

melig bred  klar  Bræmme  omkring  det  halvkugleformige  Pigment, 

Midt  imellem  Roden  af  Øinene  bemærkes  paa  den  nedre  Side  det 

enkle  saakaldte  Entomostraceøie  i  Form  af  en  liden,  men  meget 

iøinefaldende  kulsort  Plet,  hvori  mere  eller  mindre  tydeligt  kan 

skjelnes  en  liden  klar  lysbrydende  Lindse. 

De  indre  Ardcnncr  (Fig.  4)  beståa  hver  endnu  blot  af  en  enkelt 

udleddet,  fra  Siden  seet  svagt  S-formigt  bøiet  Stamme  omtrent  af 

Øinenes  Længde.  Mod  Enden  viser  den  sig  noget  opsvulmet  og 

her  fyldt  med  et  kornet  opakt  Indhold,  hvoraf  senere  de  2  Svøber 

danne  sig.  Enden  er  stump  konisk  og  forsynet  med  4  børsteag- 

tige  Vedhæng,  hvoraf  imidlertid  de  to  udmærke  sig  ved  sin  eien- 

dommelige tandre  Bygning  og  baanddannede  Form,  i  hvilken  Hen- 
seende de  fuldkommen  svare  til  de  senere  paa  den  ydre  Svøbe 

optrædende  Knipper  af  specifiske  Vedhæng  (Lugtepapiller).  Den 

ene  af  disse  baanddannede  Lugtepapiller  er  næsten  af  Antennens 

halve  Længde,  hvorimod  den  anden  neppe  er  halvt  saa  lang.  For- 
uden  disse  terminale  Vedhæng  bemærkes  endnu  en  noget  stærkere 

cilieret  Børste,  der  er  fæstet  til  en  særegen  Afsats  i  den  indre 

Kant  i  nogen  Afstand  fra  Spidsen.  I  den  basale  Del  af  Antennen 

bemærkes  kun  yderst  svage  Tegn  til  Muskelknipper,  hvorfor  disse 

Antenner  vel  endnu  ere  fuldstændig  ubevægelige;  derimod  lader  en 

stærk  Nervestamme  sig  uden  Vanskelighed  paavise,  der  gjennem- 

sætter  den  hele  Antenne  og  mod  Enden  synes  at  dele  sig  i  to  Grene, 

hvoraf  den  ene  gaar  lige  ud  til  Spidsen  og  træder  her  i  Forbin- 
delse med  de  to  baandformige  Lugtepapiller. 

De  ydre  Antenner  (Fig.  5),  der  ere  fæstede  betydelig  længere 

tilbage  end  de  indre,  beståa  af  tre  Dele:    Basaldelen,  det  blad- 
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formige  Vedhæng  og  Svøben.  Basaldelen  er  tyk  og  stærk,  utyde- 

ligt  2-leddet  og  i  det  ydre  Hjørne  forsynet  med  en  skarp  fortilrettet 
Torn.  I  dens  Indre  bemærkes  foruden  et  Par  tydelige  Muskelbundter, 

der  væsentlig  tjene  til  at  bevæge  det  bladformige  Vedhæng,  et 

slyngeformigt  bugtet  Kjertel  apparat,  der  munder  paa  en  liden  ko- 
nisk Tuberkel  omtrent  i  Midten  af  den  nedre  Side.  Det  er  det 

hos  den  voxne  Hummer  bekjendte  complicerede  Apparat,  som  tid- 

ligere er  bleven  holdt  for  et  Sandseorgan  (Høreapparat).  Det  blad- 

formige Vedhæng,  der  som  bekjendt  ho£  den  voxne  Hummer  er 

ganske  rudimentært,  er  her  vel  udviklet  og  af  samme  Bygning  som 

hos  de  lavere  Decapoder.  Det  har  Formen  af  en  aflang  gjennem- 

sigtig,  noget  udadbøiet  Plade,  omtrent  af  Basaldelens  dobbelte 

Længde;  dets  ydre  Rand  er  ganske  glat  og  gaar  i  Enden  ud  i  en 

lang  tornformig  Fortsats,  dets  indre  jevnt  buede  Band  er  ligesom 

den  afrundede  Spids  besat  med  en  tæt  Rad  af  stærke  Fjærbørster. 

Svøben,  der  udgaar  fra  det  indre  Hjørne  af  Basaldelen,  erkunube- 

tydeligt  længere  end  det  bladformige  Vedhæng  og  bestaar  kun  af 

to  Led,  et  kortere  og  tykkere  Rodled,  der  svarer  til  Skaftet,  og  et 

langstrakt  koniskt  med  3  ligelange  Fjærbørster  endende  ydre  Led, 

der  svarer  til  den  egentlige  Svøbe;  nogen  Leddeling  erendnuikke 

at  bemærke  paa  denne  Del,  heller  ikke  Muskler;  men  det  indre  er 

ligesom  paa  de  indre  Antenner  fyldt  med  et  opakt  kornet  Indhold. 

Overlæben,  som  rager  frem  nedenfor  Rygskjoldets  forreste  Del, 

umiddelbart  bag  og  tildels  mellem  Roden  af  de  ydre  Antenners 

Basaldel  (se  Fig.  3),  er  hjelmformig  med  en  nedre  noget  tilskjær- 

pet  Kant,  der  hvælver  sig  udover  Kindbakkernes  indre  Ende  (pars 

incisiva).    (Se  Fig.  6). 

Underlæben  (ibidem)  bestaar  af  to  lige  til  Basis  adskilte  hud- 

agtige,  i  Enden  noget  udvidede  og  med  indadrettede  stive  Haar 

kantede  Lappe. 

Til  hver  Side  af  Forkroppen  mellem  Over-  og  Underlæbe  ere 

de  kraftige  Kindbakker  (mandibulæ)  (Fig.  7)  fæstede.  De  beståa 

af  det  3-sidige  indad  hule  Corpus,  den  øxeformigt  udvidede  pars 

incisiva  og  Palpen.  Corpus  er  endnu  for  en  stor  Del  membranøst 

og  udfyldes  næsten  ganske  af  de  stærke  Adductormuskler,  der  indad 
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i  Midten  forene  sig  med  en  fælles  af  Underlæben  dækket  Senehud. 

Med  sin  øvre  spidst  udløbende  Ende  articulerer  Corpus  (se  Fig.  3) 

med  en  skraatgaaende  Chitinliste,  der  betegner  den  forreste  Be- 

grændsning  af  Gjellehulen.  Flere  lange  og  tynde  Muskelbundter 

sees  at  strække  sig  paa  skraat  nedad  Siderne  af  Forkroppen  fra 

den  øvre  Del  af  Rygskjoldet  i  Egnen  afCervicalfuren  og  convergere 

mod  Kindbakkerne:  de  forestille  Kindbakkernes  Rotationsmuskler, 

hvoraf  en  fæster  sig  med  en  stærk  Chitinsene  til  en  fra  den  øvre 

frie  Rand  af  Corpus  tydeligt  afsat  tungeformig  Fortsats  (se  Fig.  7). 

Kindbakkernes  nedre  stærkt  chitiniserede  Del  (pars  incisiva,  endo- 

gnathus)  er  (se  Fig.  6)  stærkt,  næsten  vinkelformigt  indbøiet  og 

øxeformigt  udvidet  samt  langs  sin  tilskjærpede  Rand  bevæbnet  med 

en  Rad  af  spidse  Tænder,  der  længere  bagtil  antage  Formen  af  tynde 

Torner;  det  bågeste  Hjørne  (processus  molaris)  er  noget  udtrukket 

og  besat  med  fine  Haar,  medens  det  forreste  Hjørne  dannes  af  flere 

stærkere  tandformige  tildels  hinanden  dækkende  Fortsatser,  hvis 

Form  og  Anordning  er  noget  ulig  paa  høire  og  venstre  Kindbakke. 

Palpen,  der  ganske  bestemt  svarer  til  den  Del,  vi  paa  de  øv- 

rige Munddele  benævne  Mesognath,  bestaar  endnu  kun  af  et  aflangt 

overalt  udleddet  med  3  korte  Børster  endende  Vedhæng,  der  er 

fæstet  til  Kindbakkernes  forreste  Side.,  paa  det  Sted,  hvor  disse 

have  sin  stærkeste  Krumning,  og  viser  sig,  naar  Dyret  sees  fra 

Siden  (Fig.  3),  ragende  frem  til  hver  Side  af  Overlæben. 

Mr  J'ar  Kjæver  (Fig.  8)  beståa  af  en  noget  sammentrykt  Basal- 
del,  hvorfra  udgaa  3  uligedannede  Grene  eller  Lober.  Den  mid- 

terste og  stærkeste  af  disse  danner  den  umiddelbare  Fortsættelse 

af  Basaldelen  og  forestiller  den  egentlige  incisive  Del  (Endognath). 

Den  er  overalt  omtrent  af  ens  Brede,  stærkt  sammentrykt  og  paa 
sin  skraat  afskaarne  Ende  bevæbnet  med  en  dobbelt  Rad  af  stærke 

Tænder;  paa  den  ydre  Side  af  denne  Gren  bemærkes  nær  Spidsen 

en  kort  Børste  og  i  den  indre  Rand  længere  bagtil  3  lignende. 

Den  inderste  Gren  (Paragnath),  der  er  bevægeligt  forbunden  med 

Basaldelen,  har  Formen  af  et  kort  lancetformigt  Blad,  der  i  Spid- 

sen og  langs  den  indre  Kant  er  forsynet  med  omkring  10  Børster, 

hvoraf  nogle  ere  temmelig  stærke,  næsten  tornformige  og  tæt  cilie- 
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rede.  Den  ydre  Gren,  der  er  fæstet  noget  høiere  oppe  til  Basal  - 

delens  ydre  Rand  og  ligeledes  bevægeligt  forbunden  med  samme, 

forestiller  et  lidet  gjennemsigtigt  smalt  konisk  Vedhæng  besat  med 

4  simple  Børster,  hvoraf  de  3  udgaa  fra  Spidsen,  den  4de  fra  en 

særskilt  Afsats  i  den  indre  Kant.  Denne  Gren,  der  aabenbart  svarer 

til  Kindbakkernes  Palper,  forestiller  den  saakaldte  Mesognath,  som 

vi  ogsaa  ville  finde  igjen  under  en  meget  lignende  Form  paa  de  2 

følgende  Par  Munddele,  og  som  paa  de  2  bågeste  Par  Kjævefødder 

samt  de  egentlige  Fødder  opnaar  en  saa*  overordentlig  stærk  Ud- 
vikling,  dannende  her  den  hovedsakeligste  Del  Den  saakaldte 

Exognath  mangler  derimod  ganske  paa  disse  Kjæver,  ligesom  paa 
Kindbakkerne. 

2det  Far  Kjæver  (Fig.  9)  ere  som  hos  det  voxne  Dyr  ganske 

pladeformige  og  stærkt  fligede,  Indad  udgaar  fra  Basaldelen  4  med 

tætte  og  stærke  Børster  i  Enden  besatte  tungeformige  Lappe,  hvoraf 

den  forreste  er  størst  og  forestiller  den  egentlige  Endognath.  Lige- 
overfor  dem  er  til  den  ydre  Side  af  Basaldelen  fæstet  en  stor  hyalin 

Plade,  der  saavel  fortil  som  bagtil  forlænger  sig  langt  udover 

Basaldelen.  Den  forreste  Lap,  der  nærmest  forestiller  Exognathen, 

er  tungeformig,  den  bågeste,  der  maaske  er  at  betragte  som  Viften 

(flabellum,  epignathus),  næsten  øxeformigt  udvidet  i  Enden.  Langs 

Kanterne  af  denne  Plades  saavel  forresle  som  bågeste  Lap  er  fæstet 

en  Rad  af  korte  cilierede  Børster.  Fra  den  forreste  Del  af  Basal- 

delen udgaar  endnu  midt  imcllem  Exognath  og  Endognath  et  lidet 

smalt  koniskt  Vedhæng,  der  forestiller  Mesognathen  og  ialt  paa  det 

nøieste  stemmer  overens  med  det  med  samme  Benævnelse  beteg- 

nede Vedhæng  paa  Iste  Par  Kjæver. 

Me  Far  Kjævefødder  (Fig.  10)  er  neppe  større  end  2det  Par 

Kjæver  og  ligesom  disse  fuldkommen  membranøse  og  hyaline.  Vi 

have  paa  dem  at  adskille  de  samme  Hoveddele  og  desforuden  en 

tydeligt  adskilt  stærkt  udviklet  Vifte  (epignath).  Endognathen  dan- 
ner den  umiddelbare  Fortsættelse  af  Basaldelen  indad  og  er  ved 

et  ikke  meget  dybt  smalt  Indsnit  delt  i  Lappe,  hvoraf  den  for- 

reste er  størst;  begge  disse  Lappe,  og  især  den  forreste,  ere  i  den 

indre  Kant  forsynede  med  talrige  lange  og  tynde  Børster.  Fxognathen 
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har  ogsaa  her  Formen  af  en  tynd,  hyalin,  udleddet  Plade,  men  er 

langtfra  af  den  Udvikling  som  paa  2det  Kjævepar;  den  er  af  smal 

lancetdannet  Form  og  mangler  ganske  den  paa  2det  Kjævepar  saa 

stærkt  ndviklede  bagre  Lob;  dens  indre  Rand  er  glat,  hvorimod  der 

langs  den  bueformigt  bøiede  ydre  Rand  er  fæstet  til  særegne  Afsatser 

16—18  stærke  Fjærbørster.  Mesognatfien,  der  udgaar  fortil  mellem 

Exognath  og  Endognath,  svarer  fuldkommen  i  sit  Udseende  til  den 

tilsvarende  Del  paa  de  2  Kjævepar,  alene  med  den  Forskjel,  at  den 

enkelte  Børste  i  den  indre  Kant  er  fæstet  noget  længere  tilbage. 

Den  særdeles  stærkt  udviklede  Vifte  udgaar  fra  den  ydre  Side  af 

Basaldelen  bag  Exognathen  og.  forlænger  sig  i  en  kort  forreste  og 

en  3  Gange  saa  lang  bågeste  Lob.  Den  er  af  en  eiendommelig 

spongiøs  Structur,  der  tydeligt  nok  stempler  den  som  et  virkeligt 

Respirationsorgan,  skjønt  den  hos  det  voxne  Dyr  kun  indirecte 

staar  i  Respirationens  Tjeneste,  som  regulerende  den  Vandstrøm, 

der  bader  de  egentlige  Gjeller. 

2det  Far  Kjmveføddw  (Fig.  11)  have  allerede  ved  den  stærke 

Udvikling  af  den  paa  de  øvrige  Munddele  kun  som  et  ubetydeligt 

Vedhæng  sig  visende  Mesognath  antaget  en  fodformig  Bygning. 

Dog  kunne  vi  ogsaa  her  endnu  adskilte  de  samme  Hoveddele  som 

paa  disse.  Basaldelen  er  temmelig  stor  og  tydeligt  pladedannet 

samt  viser  indad  3  ved  utydelige  Furer  (begyndende  Leddeling) 

adskilte  sparsomt  børsebesatte  lobi  incisivi,  der  altsaa  forestille 

Endognathen.  Den  fortsættes  af  en  stærk  4-leddet  paa  Midten 

knæformigt  bøiet  Stamme,  der  forestiller  den  stærkt  udviklede  Me- 

sognath. Denne  Stammes  Iste  Led  er  størst  og  ligesaa  langt  som 

de  3  øvrige  tilsammen  og  i  den  indre  Kant  forsynet  med  6  stærke 

Børster;  de  3  øvrige  Led  ere  i  begge  Kanter  børstebesatte,  og  det 
kort  koniske  sidste  Led  ender  desuden  med  et  Par  stærke  Torner. 

Fra  den  ydre  Side  af  Basaldelen  udgaar  fortil  en  smalt- konisk 

fortilrettet  Fortsats  (Exognathen),  svarende  til  den  paa  det  følgende 

Par  Kjævefødder  og  paa  de  egentlige  Fødder  stærkt  udviklede 

Svømmepalpe.  Endnu  er  imidlertid  paa  den  hverken  nogen  Led- 

deling eller  Spor  af  Børster  at  se.  Bag  Exognathen  er  endelig 

ligeledes  til  den  ydre  Side  af  Basaldelen  fæstet  et  lidet  lancetfor- 
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migt  baguclrettet  Blad,  der  forestiller  Viften  (epignath),  o#  paa  hvis 

ydre  Side  ved  Basis  bemærkes  en  kort,  vorteformig  Fortsats  som  et 

Rudiment  af  en  virkelig  Gjellestamme. 

Bdin  Par  Kjævefødder  (Fig.  12)  ere  fuldstændig  fcdformige  og 

sammenlignet  med  de  øvrige  Munddele  af  en  meget  betydelig  Stør- 
relse, idet  de  fortilstrakte  række  lige  til  Spidsen  af  Pandehornet 

(se  Fig.  1).  Basaldelen  viser  sig  ikke  længere  skarpt  afsat  fra  den 

egentlige  Stamme  (Mesognath);  men,  idet  den  selv  ligesom  Stam- 

men har  delt  sig  i  tydelige  Led,  forestiller  den  kun  Stammens  Be- 
gyndelse.  Iberegnet  de  3  oprindelig  til  Basaldelen  hørende  Led 

beståa  disse  Kjævefødder  af  7  Led,  hvoraf  det  4de  er  længst. 

Dette  ligesom  det  foregaaende  Led  er  endnu  kun  lidet  udvidet  og 

viser  kun  i  den  indre  Kant  en  Rad  af  simple  Børster,  ikke  derimod 

Spor  af  Tænder.  De  3  yderste  Led,  der  ere  besatte  i  begge  Kan- 

ter med  talrige  tildels  meget  lange  Børster,  danne  i  Regelen  med 

den  øvrige  Del  en  knæformig  Bøining.  Sidste  Led  er  af  konisk 

Form  og  ender  med  3 — 4  lange  Børster.  Svømmepalpen  eller 

Exognathen,  der  omtrent  er  y3  saa  lang  som  hele  Kjævefoden  og 

forti!  strakt  rækker  noget  udover  4de  Led,  er  ved  en  særdeles 

bevægelig  Artikulation  forbunden  med  en  særegen  fra  2det  Led 

udgaaende  stor  cylindrisk  eller  mammilleformig  Udvidning.  Den 

bestaar  af  en  tykkere  muskuløs  Basaldel  og  en  noget  længere  lan- 

cetformig  sammentrykt  Endedel,  der  langs  Kanterne  og  i  Spidsen 

er  forsynet  med  lange  og  stærke  Fjærbørster  og  danner  saaledes  et 

meget  kraftigt  vifteformigt  Svømmeredskab.  Den  bevæges  ved  2 

stærke  Muskelbundter,  der  strække  sig  paaskraat  igjennem  2det 

Led  af  Kjævefoden  og  fæste  sig  med  bred  Basis  langs  dettes  indre 

Kant  bagtil.  Ved  Basis  af  disse  Kjævefødder  bemærkes  endnu  en 

til  Ydersiden  af  Iste  Led  fæstet  oval  eller  noget  halvmaaneformig 

meinbranøs  Vifte  (fiabellum),  som  delvis  dækkes  af  en  med  den 

ved  Roden  sammenvoxet  pyramidal  Gjellestamme.  Ovenfor  denne 

igjen,  men  egentlig  paa  selve  Kropssiderne  sidde  2  lignende  opad- 
krummede  Gjellestammer. 

De  r,  Fodpar  ere  alle  ligesom  sidste  Par  Kjævefødder  forsy- 

nede  med  vel  udviklede  Svømmepalper  af  nøiagtig  den  samme  Byg- 
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ning  og.  naar  undtages  det  sidste  Par,  ogsaa  med  lignende  mem- 

branøse  med  en  enkelt  Gjellestamme  forsynede  Vifter. 

Iste  fodpar  (Fig.  13)  er  vel  af  alle  det  kraftigst  byggede  og 

viser  allerede  den  for  de  voxne  characteristiske  cheliforme  Bygning, 

men  dets  Udvikling  er  dog,  sammenlignet  med  de  voxne,  endnu 

forboldsvis  meget  ringe,  idet  det  ikke'  synderligt  overgaar  sidste 
Par  Kjævefødder  i  Længde.  Saxen  eller  Chelaen,  der  dannes  af 

de  2  sidste  Led,  er  omtrent  saa  lang  som  de  3  foregaaende  Led 

tilsammen  og  fuldkommen  af  ens  Udseende  paa  høire  og  venstre 

Fod;  den  er  endnu  ganske  glat  uden  Randtorner.  I  dens  Indre 

sees  tydeligt  de  stærke  bagtil  straaleformigt  divergerende  og  til 

en  stærk  median  Chitinsene  fæstede  Muskelbundter,  der  bevæge 

sidste  Led  eller  den  bevægelige  Finger  (dactylus).  Det  foregaaende 

Led  (tibia)  er  kort  og  tykt  og  gaar  i  Enden  paa  den  ydre  Side 

ud  i  en  tandtormig  Fortsats. 

De  2  følgende  Fodpar  (Fig.  14),  der  ere  noget,  skjønt  ikke 

meget  kortere,  men  betydelig  svagere,  vise  ligeledes  allerede  en 

tydelig  cheliform  Anordning  af  de  2  sidste  Led,  idet  det  indre  Hjørne 

af  det  noget  udvidede  næstsidste  Led  gaar  ud  i  en  fortilrettet  ko- 

nisk med  en  spids  Torn  endende  Fortsats,  mod  bvilken  det  betydelig 

længere  ligeledes  med  en  lang  spids  Torn  endende  sidste  Led 

(dactylus)  kan  bøies  ind. 

De  2  bågeste  Fodpar  (Fig.  15)  have  en  endnu  spinklere  Form, 

og  navnlig  er  næstsidste  Led  her  meget  smalere  og  simpelt  cylin- 

driskt  uden  nogen  indre  Udvidning.  Det  sidste  Led  er  smalt-koniskt 

og  ender  med  en  lang  lige  Torn. 

Paa  alle  Fødder  ere  de  2  Basalled  og  navnlig  det  2det  sær- 

deles stærkt  udviklet  for  at  kunne  optage  de  stærke  Svømmepalpen 

bevægende  Muskler. 

Af  Baghropslemhier  er,  som  allerede  anført,  endnu  intet  Spor 

at  se.  Langs  Midten  af  den  ventrale  Flade  bemærkes  imidlertid 

paa  hvert  af  de  4  midterste  Segmenter  (se  Fig.  16)  2  parvis  stil- 

lede  knudeformige  Forhøininger  fyldt  med  et  opakt  celluløst  Indhold. 

De  betegne  det  Sted,  hvor  de  senere  fremtrædende  Bagkropslemmer 

holde  paa  at  dannes  under  Larvehuden.    Heller  ikke  af  Halens 
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Sidevedhæng  (uropoda)  findes  endnu  noget  Spor.  Ved  nøiere  Under- 

søgelse  af  Halepladen  bemærkes  dog  (se  Fig.  17)  paa  hver  Side  i 

Basis  af  denne  et  med  et  lignende  opakt  Indhold  fyldt  triangulært 

Feldt,  som  ogsaa  af  den  videre  Udvikling  sees  at  være  det  Sted, 

hvor  disse  Lemmer  anlægges. 

Integumenterne  ere  som  anført  meget  tynde  og  gjennemsigtige, 

saa  at  de  hovedsageligste  indre  Organer  mere  eller  mindre  tydeligt 

kunne  skimtes  igjennem  de  ydre  Bedækninger  (se  Fig.  3).  Meget 

iøinefaldende  er  saaledes  den  i  den  forreste  Del  af  Forkroppen 

beliggende  store  kugleformige  ofte  med  mørkt  Contentum  fyldte 

Tyggemave,  ligeledes  bag  og  til  Siderne  af  denne  den  af  store 

klare  Celler  bestaaende  Lever,  videre  den  smale  skraat  opad  mod 

Rygsiden  stigende  Tarm,  der  derpaa  følger  langs  ad  Bagkroppens 

Rygside  og  aabner  sig  under  Basis  af  Halepladen.  Indenfor  den 

dorsale  Del  af  Rygskjoldet  bemærkes  bagtil  det  livligt  pulserende 

Hjerte,  hvorfra  forskjellige  Arteriestammer  lade  sig  forfølge  saavel 

fra  den  bågeste  som  forreste  Ende.  Langs  Ventralsiden  af  Bag- 

kroppen  sees  ligeledes  med  stor  Tydelighed  Gangliekjæden,  hvis 

sidste  ved  Basis  af  Halepladen  beliggende  Ganglion  er  mærkeligt 

større  end  de  foregaaende  (se  Fig.  17). 

Farven  er  blegt  gulagtigt,  gaaende  paa  visse  Steder  af  Legemet 

mere  eller  mindre  tydeligt  over  til  et  lyst  blaagrønt.  Men  Legemet 

synes  ialmindelighed  mere  intensivt  farvet  paa  Grund  af  de  talrige 

stjerneformigt  forgrenede  rødbrune  Pigmentpletter,  der  saavel  be- 

mærkes paa  Rygskjoldet  som  Bagkroppens  Rygside  og  navnlig  paa 

Halepladen  ere  tæt  sammentrængte.  Ogsaa  paa  de  indre  Antenner 

og  paa  Iste  Fodpars  Chela  bemærkes  lignende,  men  mindre  Pig- 
mentpletter.   Øinenes  Pigment  er  brunsort  med  blaagrønt  Skjær. 

Larven  er,  som  anført,  i  dette  Udviklingsstadium  temmelig  be- 

vægelig.  Ved  Hjælp  af  de  stærkt  udviklcde  Svømmepalper  tumler 

den  sig  muntert  om  i  Vandskorpen  og  ved  hurtige  Bøininger  af 

Bagkroppen  formaar  den  med  Lethed  at  snu  sig  rundt  eller  ..slaa 

Kuld bøtter"  i  Våndet.  Senere  blive  Larvens  Bevægelser  derimod 

lrtngt  mindre  livlige,  idet  Svømmepalperne  ikke  ud vikles  i  samme 
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Forhold  som  de  øvrige  Dele,  men  tvertimod  gjennemgaa  entilbage- 

skridende  Udvikling,  for  tilsidst  ganske  at  forsvinde. 

Det  ovenomtalte  Iste  Larvestadium  af  den  americanske  Hum- 

mer er  fremstillet  Tab.  I,  Fig.  18-20.  Som  man  ved  en  Sammen- 

ligning med  det  tilsvarende  Stadium  af  vor  Hummer  (Fig.  1,  2  etc.) 

vil  se,  er  den  almindelige  Habitus  meget  lignende  bos  begge;  men 

der  findes  dog  enkelte  meget  characteristiske  Afvigelser,  som  tyde- 

ligt  nok  vise,  at  vi  her  har  2  distincte  Arter  for  os.  Rygskjoldet 

er  kortere  i  Forhold  til  Høiden  og  noget  mere  sammentrykt  samt 

har  Pandehornet  næsten  lige  uden  nogen  bemærkelig  Krumning 

opad.  Den  tornformige  Fortsats,  hvori  det  nedre-forreste  Hjørne 

gaar  ud,  er  kjendeligt  længere,  og  Iste  Fodpar  forholdsvis  betyde- 
ligt  mindre  udviklet.  neppe  længere  end  sidste  Kjævefodpar.  Hvad 

der  imidlertid  væsentligst  skiller  begge  Former  fra  hinanden,  er 

Forholdet  af  Bagkroppens  Rygtorner  og  Halepladens  Form.  Medens 

hos  vor  Hummer  kun  3  af  Bagkroppens  Segmenter  ere  bevæbnede 

med  Rygtorner  og  den  forreste  af  disse  kun  er  yderst  svagt  ud- 

; viklet,  findes  her  paa  alle  Bagkroppens  Segmenter,  med  Undtagelse 

af  det  første  og  sidste,  stærkt  udviklede  bagudbøiede  Rygtorner, 

hvoraf  især  den  bågeste  er  af  en  særdeles  betydelig  Længde.  Epi- 

mererne  gaa  -ligesom  hos  vor  Hummer  ud  i  spidse  Torner,  men 

disse  ere  her  mere  udstaaende  til  Siderne,  saa  at  de,  naar  Dyret 

sees  ovenfra  (Fig.  19),  i  Forbindelse  med  Rygtornerne  give  Bag- 

kroppen  et  eget  tornet  Udseende.  Halepladen  (Fig.  20)  er  af  en 

fra  samme  hos  vor  Hummer  temmelig  afvigende  Farve.  Den  er 

betydelig  stærkere  udvidet  mod  Enden  og  her  fuldkommen  lige  saa 

bred  som  lang,  med  næsten  lige  Siderande  og  med  Sidehjørnerne 

gaaende  ud  i  lange,  stærkt  divergerende  Torner.  Den  bagre  Ind- 

bugtning  er  dybere,  i  Midten  næsten  vinkelformig,  og  den  mediane 

Torn  forholdsvis  længere. 

2det  Larvestadium. 

(Tab.  II,  Fig.  1  —  6.) 

.  Legemets  Længde  er  Hmm.  fra  Spidsen  af  Pandehornet  til 

Halepladens  Ende.    Kropsformen  er  (se  Fig.  1  og  2)  idethele  tem- 



inelig  overensstemmende  med  Iste  Stadium,  skjønt  noget  mere 

langstrakt. 

Bygskjoldet  er  saaledes  ikke  saa  ub etydeligt  længere  i  Forhold 

til  Høiden  og  Pandehomet  stærkere  udviklet.  Langs  dettes  Side- 

rande  har  der  (se  Fig.  3)  udviklet  sig  tandformige  Fortsatser,  som 

ganske  mangle  hos  Iste  Stadium.  En  af  disse  Fortsatser  er  bety- 

delig større  end  de  øvrige  og  har  sin  Plads  paa  hver  Side  lige 

over  Ørnene.  De  øvrige,  hvis  Tal  og  Anordning  synes  at  være  un- 

derkastet nogen  Variation,  ere  derimod  meget  smaa  og  ofte  stillede 

i  forskjellig  Høide  paa  hver  Side  af  Pandehornet. 

Baghroppcns  Segmenter  ere  stærkere  udviklede  og  navnlig  Epi- 

mererne  betydelig  større  end  hos  Iste  Stadium.  Ogsaa  paa  sidste 

Segment  bemærkes  nu  tydelige  Epimerer,  skjønt  endnu  af  ringe 

Størrelse;  derimod  er  Iste  Segment  endnu  fremdeles  uden  Spor  af 
saadanne. 

Den  væsentligste  Forskjel  mellem  disse  2  Stadier  viser  sig 

imidlertid  i  enkelte  af  Kroppens  Vedhæng. 

Øinene  ere  forholdsvis  betydelig  mindre  med  smalere  Pedunkler 

og  ogsaa  videre  skilte  fra  hinanden,  ligesom  de  nu  ogsaa  synes  at 

have  erholdt  en  vis  Grad  af  Bevægelighed. 

De  indre  Antenner  (Fig.  4)  ere  af  alle  Vedhæng  de,  der  have 

undergaaet  den  betydeligste  Forandring.  Istedetfor  en  simpel  ud- 
leddet  Stamme  finde  vi  nu  allerede  alle  de  Dele,  der  adskilles  hos 

den  voxne  Hummer,  skjønt  vistnok  endnu  kun  lidet  udviklede. 

Vi  have  nemlig  et  i  3  tydelige  Led  delt  Skaft,  der  paa  sin  Ende 

bærer  2  endnu  vistnok  yderst  lidet  udviklede  Svøber.  Af  Skaftets 

Led  er  det  Iste  mere  end  dobbelt  saa  stort  som  de  2  øvrige  til- 

sammen,  ved  Roden  temmelig  bredt  og  fladtrykt  med  en  tilskjærpet 

ydre  Rand,  hvortil  er  fæstet  en  Del  særdeles  korte  Fjærbørster; 

i  dets  Indre  bemærkes  allerede  flere  tydelige  Muskelbundter,  hvor- 
for vistnok  disse  Antenner  nu  kunne  til  en  vis  Grad  bevæges.  Det 

sidste  Led  bærer  ved  Enden  i  sin  indre  Kant  en  lang  eilieret  Bør- 

ste, der  svarer  til  den  hos  Iste  Stadium  i  den  indre  Rand  fæstede 

Børste.  Af  Svøberne  er  den  ydre  den  største  og  af  samme  Længde 

som  Skaftets  >  1'orsteLed  tilsammen.    Den  er  af  en  plump  Ogtyk 
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noget  sammentrykt  Form  og  viser  Spor  af  en  begyndende  Led- 
deling.  Ved  Enden  og  langs  den  indre  Kant  er  den  forsynet  med  9 

Knipper  af  klare  baandformige  Vedhæng  (Lugtepapiller),  foruden 

et  Par  fra  Enden  udgaaende  korte  simple  Børster.  Den  gjennem 

hele  Antennen  gaaende  Nervestamme  er  meget  tydelig  i  det  indre 

af  denne  Svøbe  og  udsender  til  hvert  ai  de  ovenomtalte  Knipper 

af  ydre  Vedhæng  en  stærk  Sidegren.  Den  indre  Svøbe  er  neppe 

halvt  saa  lang  som  den  ydre  og  mange  Gange  tyndere,  af  smalt- 
konisk  Form,  uden  Spor  af  Leddeling  og  i  Enden  forsynet  med  en 

kort  og  en  lang  Børste. 

Paa  de  ydre  Antenner  er  det  væsentlig  kun  Svøben,  der  har 

udviklet  sig  videre.  Dens  oprindelig  enkle  Rodled  har  nu  (sml. 

denne  Del  hos  det  følgende  Stadium  Fig.  10)  delt  sig  i  2  distincte 

Led,  der  tilsammen  danne  et  kort  Skaft,  hvortil  den  nu  mere  for- 

længede  Endedel  er  fæstet;  denne  sidste  har  mistet  de  3  termi- 
nale Børster,  hvorimod  en  utydelig  Leddeling  har  begyndt  at  komme 

tilsyne  i  Form  af  tætte  Tverfolder. 

Kindbakkerne  (Fig.  5)  ligne  i  alt  væsentligt  fuldkommen  samme 

hos  Iste  Stadium.  Kun  bemærkes  paa  Palpen  2  svage  Indsnørin- 

ger  som  det  første  Tegn  til  Leddeling,  ligesom  der  fra  Enden  har 

spiret  frem  2  nye  Børster,  hvorved  deres  Tal  bliver  5. 

De  øvrige  Munddele  stemme  i  alt  væsentligt  saa  nøie  overens 

med  samme  hos  Iste  Stadium,  at  jeg  kan  spare  mig  for  at  omtale 

dem  nøiere  og  skal  blot  bemærke,  at  der  paa  2det  Kjævefodpars 

Exognath  har  begyndt  at  vise  sig  en  svag  Leddeling,  og  at  der 

paa  sidste  Kjævefodpar  allerede  viser  sig  i  den  indre  Kant  af  3die 

Led  Spor  af  Tænder  mellem  Børsterne;  noget,  som  i  det  følgende 

Stadium  ^nd  tydeligere  sees  (Fig.  17). 
Af  Fødderne  har  (se  Fig.  2)  det  Iste  Par  skredet  betydeligt 

hurtigere  frem  i  sin  Væxt  end  de  øvrige,  saa  at  det  nu  næsten  er 

V2  Gang  til  saa  langt  som  disse.  Svømmepalperne  paa  dette  og 

de  følgende  Par  have  derimod  standset  ganske  i  sin  Væxt,  hvorfor 

de  ogsaa  synes  mindre  end  hos  Iste  Stadium. 

Paa  Bagkroppen  har  allerede  4  Par  smaa  Lemmer,  de  senere 

Svømmefødder  (pleopoda)  udviklet  sig.    Disse  tilhøre  (se  Fig.  2) 
Vidensk.  Selsk.  Forh.  1 874.  2 
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de  4  midterste  Segmenter;  Iste  og  sidste  Segment  ere  derimod  frem- 

deles lemmeløse.  Ethvert  af  disse  Lemmer  (Fig.  6)  bestaar  af  en 

Basaldel  og  2  korte  bladformige  Grene  (Aarer)  uden  Spor  afLed- 
deling  eller  Kandbørster. 

Halepladen  er  (se  Fig.  1)  endnu  enkelt  og  af  samme  Udseende 

som  hos  Iste  Stadium,  skjønt  noget  mere  langstrakt;  men  de 

opake  Feldt  i  dens  Basis  have  nu  naaet  en  betydeligere  Udstræk- 

ning,  og  man  kan  allerede  i  dem  med  ̂ Bestemthed  adskille  de  sig 

indenfor  Huden  dannende  2  Sideplader,  der  fuldstændiggjøre  den 

saakaldte  Halevifte  og  forestille  sidste  Segments  Lemmer  (uropoda). 

Af  dette  Stadium,  der  vistnok  umiddelbart  har  fulgt  paa  det 

i  det  foregaaende  beskrevne  Iste  Stadium,  tog  jeg  et  enkelt  Ex- 

emplar  i  Overfladen  af  Søen  sammen  med  det  følgende  Stadium. 

Farven  var  omtrent  som  hos  hint,  skjønt  noget  mørkere  og  min- 

dre gjennemsigtig. 

3die  Larvestadium. 

(Tab.  II.  Fig.  7-23). 

Dette  Stadium,  hvoraf  jeg  fangede  nogle  faa  Exemplarer  i  Over- 

fladen af  Søen  sammen  med  de  2  foregaaende,  er  betydeligt  videre 

udviklet  og  nærmer  sig  i  sin  Habitus  allerede  adskillig!  til  de 

voxne.  Legemets  Længde  er  17 — 18mm.  Kropsformen  er  (se  Fig. 
7  og  8)  forholdsvis  endnu  mere  langstrakt  end  hos  foregaaende 

Stadium,  med  hvilket  det  i  Rygskjoldets  Form  og  Pandehornets 

Bevæbning  viser  stor  Lighed.  Bagkroppen  er  derimod  betydeligt 

stærkere  udviklet  og  Epimererne  større  og  tydeligere  afsatte  fra 

Segmenterne.  Istedetfor  den  enkle  Haleplade  have  vi  nu  en  fuld- 

stændig  Halevifte  bestaaende  #f  5  adskilte  Plader,  en  større  me- 
dian og  2  mindre  laterale  paa  hver  Side  af  denne. 

1  Kroppens  forskjellige  Vedhæng  bemærkes  ogsaa  en  videre 

Ud  vi  kl  ing. 

De  indre  Antenner  (Fig.  9)  beståa  ligesom  hos  foregaaende 

Stadium  af  et  tydeligt  3-leddet  Skaft  og  2  korte  Svøber;  men  en- 
hver af  disse  sidste  har  allerede  delt  sig  i  flere  tydelige  Led  og 

have  ogsaa  forlænget  sig  adskilligt.    Den  ydre  er  omtrent  af  hele 
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Skaftets  Længde  og  bestaar  af  12  Led,  hvoraf  ethvert  i  sin  indre 

Kant  bærer  et  Knippe  af  de  ovenomtalte  baandformige  Lugtepa- 
piller.  Den  indre  Svøbe  er  næsten  af  samme  Længde  som  Skaftets 

Iste  Led,  meget  smal,  og  delt  i  6  distincte  Led. 

Paa  de  ydre  Antenner  (Fig.  10)  erBasaldelen  og  det  bladfor- 

mige  Vedhæng  forblevet  uforandret.  Derimod  har  Svøbens  Udvik- 

ling  skredet  adskilligt  videre  frem  end  hos  2det  Stadium,  saa  at 

den  nu  er  l/2  Gang  til  saa  lang  som  det  bladformige  Vedhæng. 
Skaftets  2  Led  have  end  tydeligere  skilt  sig  fra  hinanden,  og  fra 

deres  indre  Kant  ere  smaa  Børster  begyndt  at  spire  frem.  Ende- 

delen  har  betydeligt  forlænget  sig  og  viser  nu  en  meget  tydelig 

Deling  i  talrige  korte  Led,  ligesom  ogsaa  korte  Børster  have  be- 

gyndt at  vise  sig  i  Kanterne. 

Kindbakherne  (Fig.  11 — 12)  ere  nu  helt  igjennem  haarde  og 
chitinøse,  og  Palpen  har  delt  sig  i  3  distincte  Led,  hvoraf  det  sidste 

har  Formen  af  en  oval  Skive  forsynet  i  Enden  med  5  Børster. 

De  2  Par  Maxiller  (Fig.  13  og  14)  håve  i  det  væsentlige  bi- 
beholdt sit  Udseende  uforandret. 

Iste  Far  Kjævefødder  (Fig.  15)  har  heller  ikke  undergaaet  no- 

gen  betydelig  Forandring.  Kun  er  Exognathen  noget  mere  for- 

længet og  forsynet  med  et  større  Antal  Fjærbørster,  og  Mesogna- 
then  har  delt  sig  i  2  tydelige  Led. 

Paa  2det  Par  Kjævefødder  (Fig.  16)  er  Exognathen  tydeligere 

afsat  fra  Basaldelen  og  har  allerede  delt  sig  i  et  Skaft  og  ea  man- 

geleddet  Svøbe,  fra  hvilken  korte  Børster  ere  begyndt  at  spire 

frem  ikke  blot  i  Spidsen,  men  ogsaa  i  Kanterne. 

Sdie  Par  Kjævefødder  (Fig.  17)  har  bibeholdt  sin  tynde  stærkt 

forlængede  Form  uforandret;  men  3die  Led  viser  nu  i  sin  indre 

Kant  foruden  de  sædvanlige  Børster  ogsaa  en  Rad  af  stærke  chi- 

tiniserede  Tænder.  Svømmepalpen  er  bleven  staaende  i  sin  Udvik- 

ling,  hvorfor  den  ogsaa  synes  forholdsvis  mindre  end  hos  de  tid- 

ligere Stadier;  dens  Bygning  forøvrigt  er  den  samme,  og  den  fun- 

gerer fremdeles  ligesom  Svømmepalperne  paa  Fødderne  som  Svøm- 
meredskab. 

Af  Fødderne  har  det  Iste  Par  (Fig.  18)  opnaaet  en  endnu  langt 

2* 
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betydeligere  Udvikling  end  hos  foregaaende  Stadium.  Det  er  nu 

næsten  dobbelt  saa  langt  som  de  øvrige  Fød  der  og  særdeles  kraf- 

tigt  bygget  samt  rækker  fortilstrakt  langt  udenfor  Spidsen  af  Pan- 

dehornet.  Saxen  er  næsten  af  samme  Længde  som  hele  den  øv- 

rige Del  af  Foden.  Svømmepalpen  er  saavel  paa  dette  som  de 

øvrige  Fodpar  ganske  hemmet  i  sin  Væxt  og  viser  sig  derfor  nu 

kun  som  et  ubetydeligt  Appendix,  skjønt  den  endnu  fremdeles 

fungerer  som  Svømmeorgan. 

Paa  de  2  følgende  Fodpar  (Fig.  19)  have  de  2  sidste  Led  sam- 

men antaget  en  mere  udpræget  cheliform  Bygning. 

De  2  sidste  Fodpar  (Fig.  20)  ere  i  det  væsentlige  forblevne 

uforandrede,  alene  med  den  Forskjel,  at  Svømmepalperne  synes 
forholdsvis  mindre. 

Paa  Bagkroppen  have  de  4  Par  B-u  glemmer  (pleopoda),  der 
allerede  i  foregaaende  Stadium  vare  spirede  frem  fra  de  midterste 

Segmenter,  udviklet  sig  videre  (se  Fig.  7).  De  ere  nu  (se  Fig.  21 

og  22)  betydelig  større,  idet  saavel  Basaldelen  som  Aarerne  have 

forlænget  sig  adskilligt;  paa  Spidsen  af  de  sidste  begynde  allerede 

korte  Børster  at  spire  frem,  ligesom  en  begyndende  Leddeling  af 

og  til  kan  skimtes.  Det  første  Bagkropssegment  er  fremdeles  uden 

Spor  af  Lemmer,  ligesom  heller  ikke  nogen  tydelige  Epimerer  ere 

udviklede  paa  det.  Derimod  har  sidste  Segment  nu  erholdt  et  Par 

stærkt  udviklede  Lemmer,  hvoraf  der  tidligere  intet  Spor  var  at 

se  udvendigt.  Disse  Lemmer  ere  (se  Fig.  23)  rettede  bagud  til 

hver  Side  af  Halepladen  og  danne  sammen  med  denne  Haleviften. 

De  beståa  hvert  af  en  kort  Basaldel,  hvortil  2  hinanden  tildels 

dækkende  ovale  Plader  ere  fæstede.  Disse  Plader,  der  endnu  paa 

langt  nær  ikke  række  til  Enden  af  den  midterste  Haleplade,  have 

begge  en  glat  ydre  Rand,  hvorimod  den  afrundede  Spids  og  den 

indre  Rand  ere  besatte  med  en  tæt  Rad  af  Fjærbørster.  Anlægget 

til  disse  Lemmer,  de  saakaldte  Uropoda,  have  vi,  som  anført,  alle- 

rede før  observeret  indenfor  Basis  at  den  enkle  Haleplade,  der  alt- 

saa  nu  paa  en  Maade  har  opløst  sig  i  ikke  mindre  end  5  enkelte 

Plader.  Den  tiloversblevne  Del  af  den  oprindelige  Haleplade.  der 

nu    forestiller   den  midterste  Haleplade   (telson),  er  forholdsvis 
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mindre  og  ogsaa  noget  forskjelligt  formet.  Dens  Længde  er  om- 
trent lig  med  de  2  foregaaende  Segmenter  tilsammen  og  Breden 

betydelig  mindre.  Ligesom  før  er  den  spadeformig  og  udvidet  i 

Enden,  men  med  næsten  fuldkommen  lige,  ikke  buede,  Sidekanter. 

Sidehjørnerne  gaa  ligesom  før  ud  i  stærke  bagudrettede  Torner, 

ligesom  ogsaa  den  fra  Midten  af  den  bagre  Rand  udgaaende  Torn 

fremdeles  er  tilstede.  Da  den  bagre  Rand  i  Midten  er  tydeligt  ud- 

bugtet,  viser  Halepladen  bagtil  ikke  en  enkelt  halvmaaneformig 

Udrandning,  men  2  saadanne,  begrændsede  af  de  3  omtalte  Torner; 

imellem  disse  findes  som  før  talrige  korte  cilierede  Torner, 

Farven  er  som  hos  de  øvrige  Stadier  en  Blanding  af  gulrødt 

eller  brunt  og  blaagrønt,  men  synes  mere  intensiv  og  mørk,  idet 

Pigmentstjernerne  have  udviklet  sig  i  langt  større  Mængde  overalt 

paa  Kroppen.  Integumenterne  have  nu  ogsaa  opnaaet  en  betydelig 

større  Grad  af  Fasthed  og  ere  derfor  kun  lidet  gjennemsigtige,  hvor- 

for heller  ikke  de  indre  Organer  skinne  med  den  Tydelighed  igjen- 

nem  de  ydre  Bedækninger  som  hos  de  tidligere  Stadier. 

I  sine  Bevægelser  ere  Hummerlarverne  paa  dette  Stadium  langt 

fra  saa  livlige  som  tidligere,  da  Svømmepalperne  ikke  have  holdt 

%  Skridt  med  det  øvrige  Legemes  Væxt,  men  omvendt  have  lidt  en 
betydelig  Grad  af  Reductiori.  Ved  Hjælp  af  disse  Organer  kommer 

Hummerlarven  derfor  kun  ganske  langsomt  frem,  og  de  tjene  væ- 
sentlig  kun  til  at  holde  den  svævende  ved  Overfladen  af  Våndet. 

Vil  den  undgaa  en  eller  anden  Fare,  betjener  den  sig  altid  afBag- 

kroppen.  Ved  en  kraftig  Bøining  af  denne  Kropsdel  kan  den  gjøre 

et  temmelig  hurtigt  Sprang  baglængs,  om  den  end  herved  ikke 

kommer  synderligt  langt  bort  Derimod  er  Bagkroppens  Lemmer, 

de  saakaldte  Pleopoda,  endnu  fuldstændig  uskikkede  til  Svømning. 

Det  er  derfor  ogsaa  en  meget  let  Sag  at  fange  dem.  Med  en  liden 

Haav  af  fint  Gaze,  et  Spand  i  Diameter,  har  jeg  i  største  Ro  og 

Mag  kunnet  fiske  op  alle  dem,  jeg  fra  Baaden  har  faaet  Øie  paa, 

uden  at  en  eneste  har  undsluppet  mig. 

Senere  Stadier  end  de  3  ovenfor  beskrevne  har  det  ikke  lyk- 

kets  mig  at  faa  fat  paa.  Men  det  er  let  at  tænke  sig,  hvorledes 

den  videre  Udvikling  vil  gaa  for  sig.    Det  sidst  beskrevne  er  vist- 
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nok  et  af  de  allersidste  virkelige  Larvestadier.  Ved  den  videre 

Udvikling  ville  Bagkroppens  Lemmer  hurtigt  uddanne  sig  til  virke- 
lige Svømmeorganer,  idet  de  allerede  i  hint  Stadium  fremspirende 

Svømmebørster  ville  fuldstændigt  udvikle  sig  paa  de  2  Aarer. 

De  provisoriske  til  Basis  af  Fødderne  fæstede  Svømmepalper,  der 

allerede  i  det  sidste  af  de  3  omtalte  Stadier  ere  meget  redu- 

cerede  i  sin  Størrelse ,  ville  da  tabe  sin  Betydning  som  saa- 

danne  og  derfor  ganske  forsvinde,  medens  den  paa  de  bågeste 

Kjævefødder  fæstede  Svømmepalpe  vil  træde  i  Respirationens  Tje- 
neste. Hummerungen,  som  dermed  har  afsluttet  sit  omflakkende 

Larveliv,  vil  da  søge  ned  til  Bunden  og  lidt  efter  lidt  antage  de 

voxnes  Levevis.  Antennernes,  Føddernes,  Haleviftens  Udvikling  vil 

samtidigt  skride  jevnt  frem  og  disse  Dele  mere  og  mere  antage 

den  Form,  der  er  characteristisk  for  den  voxne  Hummer,  ligesom 

ogsaa  Rygtornerne  ville  forsvinde  og  Pandehornet  formindskes  samt 

erholde  sin  characteristiske  Tornbevæbning.  Naar  det  Iste  Par 

Bagkropslemmer  vil  udvikle  sig,  er  vanskeligt  at  sige.  Rimeligvis 

vil  dette  først  ske  længe  efterat  Ungen  forøvrigt  har  antaget  de 

voxnes  Udseende,  da  selv  paa  det  sidste  af  de  ovenomtalte  Sta- 

dier end  ikke  det  mindste  Spor  af  cRsse  Lemmer  var  at  bemærke.  1 

Som  den  mest  kritiske  Periode  af  Hummerens  Liv  maa  vistnok 

Larvetilstanden  ansees  og  da  især  det  Tidspunkt,  da  Ungen  skal 

ombytte  denne  Tilstand  med  den  vanlige.  Hummerungen  er,  som 

anført,  i  denne  Tid  kun  lidet  bevægelig  og  holder  sig  ved  de  lidet 

udviklede  Svømmepalper  suspenderet  i  Søen  nær  Vandskorpen  uden 

at  kunne  i  nogen  væsentlig  Grad  undfly  sine  Forfølgere.  Tusinder 

af  Hummerunger  blive  vistnok  derfor  i  denne  Periode  ødelagte  som 

et  let  Bytte  for  forskjellige  Fiske  og  Svømmefugle,  ligesom  de 

vistnok  heller  ikke  formåa  at  modstaa  de  forskjellige  ofte  heftige 

Strømninger,  der  fra  Havet  til  enkelte  Tider  pleie  at  sætte  ind 

mellem  Skjærgaarden,  og  som  let  kunne  føre  dem  hen  paa  Steder, 

der  ere  i  høi  Grad  ugunstige  for  deres  videre  Udvikling.    Det  var 
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ogsaa  under  saaclanne  Forhold,  at  jeg  i  en  grund  Vig  ved  Fiske- 

været Espevær  blev  opmærksom  paa  de  ovenfor  beskrevne  Hum- 

merlarver,  som  vare  her  stuvede  sammen  med  enorme  Masser  af 

Calanider  (Sildeaat)  og  forskjellige  andre^pelagiske  Byr,  hvori  igjen 

Sildestimer  og  Fugl  fraadsede  af  Hjertens  Lyst. 

Hvis  det  virkelig  forholder  sig  saa,  som  man  paastaar,  at  Hum- 

mermængden  ved  vore  Kyster  i  de  senere  Aar  er  betydeligt  aftaget, 

maa  dette  vistnok  for  en  væsentlig  Del  skyldes  den  Omstændighed, 

at  Betingelserne  for  Yngelens  Udvikling  maaske  have  været  mindre 

gunstige,  i  mindre  Grad  derimod  efter  min  Mening  et  overdrevent 

Fiskeri  af  den  voxne  Hummer.  Naar  man  betænker,  hvilken 

enorm  Mængde  befrugtet  Rogn  en  enkelt  Rognhummer  kan  bære 

under  sin  Bagkrop,  og  at  ethvert  Rognkorn  i  Regelen  indeholder  en 

sig  udviklende  Hummerunge,  vil  det  let  indsees,  at  de  Indgreb,  vi 

Mennesker  kunne  gjøre  ved  at  optiske  en  Del  af  den  voxne  Hum- 

mer, meget  let  vil  kunne  erstattes  af  Naturen,  især  om  vi  selv 

komme  denne  tilhjælp  og  paa  kunstig  Ms  soge  at  sikre  Yngelens 

Udvikling.  En  Del  Forsøg  i  denne  Retning  har  allerede  været 

gjort  paa  Stavangerkanten  af  en  foretagsom  Mand,  og  det  har  her- 

ved vist  sig,  at  Sagen  ingenlunde  er  forbunden  med  synderlig  Van- 

skelighed  eller  Bekostning.  Der  skal  ikke  mange  Rognhummere 

til,  for  at  man  paa  den  letteste  Maade  af  Verden  kan  skaffe  sig 

saamegen  Yngel,  man  vil,  og  da  Yngelen,  strax  den  er  udklækket, 

soger  op  mod  Overfladen  af  Våndet,  medens  den  voxne  Hummer 

holder  sig  ved  Bunden,  resikerer  man  intet  ved  at  lade  den  for 

det  først 3  udvikle  sig  i  den  samme  Beholder,  hvori  man  har  de 

voxne  Hummere  gaaende.  Det  gjælder  egentlig  kun  her  athjælpe 

Yngelen  over  den  første  kritiske  Periode  af  dens  Liv,  Larvetil- 

standen.  Senere,  naar  den  er  saavidt  udviklet,  at  den  søger  til- 

bunds,  er  den  langtfra  saa  udsat  for  Farer,  og  de  allerfleste  Individer 

ville  da  kunne  klare  sig  selv  og  opnaa  fuld  Modenhed.  Paa  denne 

Vis  maatte  det  vistnok  kunne  lade  sig  gjøre  paa  kunstig  Vis  at 

forøge  Hummermængden  i  en  væsentlig  Grad  paa  saadanne  Punk- 

ter af  Kysten,  der  ere  beqvemme  for  Hummerens  Trivsel,  uden  at 

man  behøvede  at  tage  sin  Tilflugt  til  de  Hummerfiskeriet  i  høi 
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Grad  hemmende  og  allerede  nu  i  en  betænkelig  Grad  udvidede 

Fredningsbestemmelser. 

Det  er  specielt  med  Hensyn  paa  denne  kunstige  Hummeravl, 

der  maaske  med  Tiden  vil  kunne  blive  af  en  lignende  Betydning 

for  Hummerfiskeriet,  som  den  kunstige  Fiskeavl  er  for  vore  Fersk- 

vandsnskerier,  at  jeg  har  troet  at  burde  nærmere  omtale  mine  lagt- 

tagelser  over  Hummerens  Udvikling,  ligesom  jeg  ogsaa  tror,  atdisse 

Iagttagelser  ville  være  af  videnskabelig  Interesse  som  udfyldende 

et  væsentligt  Hul  i  denne  forøvrigt  særdeles  omhyggeligt  studerede 
Crustacees  Naturhistorie. 

Explicatio  tabularum. 
Tab.  I. 

Fig.  1 — 17.    lmum  Homari  vulgaris  larvæ  stadium. 

Fig.    1.    Animal  a  latere  sinistro  exhibitum,  1  l^s  circiter  auctum. 

„      2.    Idem  supra  visum. 

„  3.  Corpus  anticum  a  latere  sinistro  exhibitum  fortius  auc- 

tum, parte  laterali  carapacis  remota,  branchias  et  partes 

masticationis  denudatas,  tractum  intestinale  hepar  et  cor 

per  integumenta  discernenda  ostendens. 

„      4.   Antenna  interna  X  21. 

„      5.    Antenna  externa. 

„      6.    Labrum,  mandibulæ  et  labium  in  situ  exhibita,  inferne  visa. 

„      7.   Mandibula  dextra  a  facie  exteriore  visa. 

„      8.    Maxilla  anterior. 

„      9.    Maxilla  posterior. 

„     10.    Maxillipes  lmi  paris. 

„     11.    Maxillipes  2di  paris. 

„     12.    Maxillipes  3tn  paris  X  14V2- 

„     13.    Pes  lmi  paris. 

„     14    Pes  2<i'  paris. 

„     15.    Pes  4ti  paris. 
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Fig.  16.  Segmenta  tria  corporis  postici  interne  visa  eniinentias 
ventrales  ostendentia. 

17.  Segmentum  ultimuni  cum  lamina  caudali  inferne  visum, 

partem  posteriorem  catenæ  gangliorum,  orificium  anale 

et  ad  latera  ejusdem  spatia  triangularia  in  qvibus  uro- 

poda  formantur,  ostendens. 

Fig.  18—20.    lmum  Homari  americani  larvæ  stadium. 

Fig.  18.    Animal  a  latere  sinistro  exliibitum,  Hies  auctum. 

„     19.    Idem  supra  visum. 

.,    20.    Segmentum  ultimum  cum  lamina  caudali  supra  visum, 
fortaus  auctum. 

Tab.  II. 

Hmnarus  vulyaris. 

Fig.  1 — 6.    2dum  larvæ  stadium. 

Fig.    1.  Animal  supra  visum  8ies  circiter  auctum. 

„      2.  Idem  a  latere  sinistro  exhibitum. 

„      3.  Kostrum  frontale  supra  visum.    X  H. 

„      4.  Antenna  interna.    X  W/j. 
5.  Mandibula  dextra  a  facie  exteriore  exhibita. 

6.  Appendix  una  ventralis  corporis  postici. 

Fig.  7 — 23.    3tium  larvæ  stadium. 

Fig.    7.  Animal  a  latere  sinistro  exhibitum,  7ies  circiter  auctum. 

„      8.  Idem  supra  visum. 

„      9.  Antenna  interna.    X  11. 
10.  Antenna  externa. 

11.  Mandibula  dextra  a  facie  exteriore  exhibita. 

„     12.  Eadem  a  latere  anteriore  visa. 

„     13.  Maxilla  anterior. 

„     14.  Maxilla  posterior. 

»     15.  Maxillipes  lmi  paris. 

„     16.  Maxillipes  2di  paris. 

„     17.  Maxillipes  3tii  paris. 
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Fig.  18.    Pes  lmi  paris. 

„  19.    Pes  2di  paris. 

„  20.    Pes  4ti  paris. 

„  21—22.    Pleopoda  duo  (2<h  et  4ti  paris). 

„  23.    Segmentum  ultimum  cum  telsone  et  uropodis,  supra  visum. 

Senere  Tillag. 

Efterat  nærværende  Afhandling  allerede  var  skrevet  og  ind- 

sendt  til  Trykken,  erholdt  jeg  velvilligt  tilsendt  fra  Forfatteren 

følgende  Skrift:  „Early  stages  of  the  american  lobster,  with  5 

plates,  by  Sidney  J.  Smith  (from  the  Transactions  of  the  Connec- 

ticut Academy,  Vol.  IL)".  Professor  Sidney  Smith  i  New-Haven, 
fra  hvis  Haand  allerede  flere  værdifulde  Afhandlinger  over  ameri- 

canske  Decapocler  foreligge,  har  saaledes  her  netop  behandlet  det 

samme  Emne  som  jeg  selv,  nemlig  Hummerens  postembryonale  Ud- 

vikling.  Det  er  mig  en  Tilfredsstillelse  at  se,  at  de  Iagttagelser, 

som  vi  begge  uafhængige  af  hinanden  have  anstillet  over  dette 

Emne,  i  alt  væsentligt  stemme  overens,  naar  afsees  fra  en  noget 

forskjellig  Tydning  af  Lemmernes  forskjellige  Dele  samt  de  mindre 

væsentlige  Afvigelser  i  Detaillerne,  som  ere  ganske  naturligt  be- 
grundede  deri,  at  vi  ikke  have  havt  samme  Art,  men  2  forskjellige 

Arter  for  os.  Skjønt  mine  Iagttagelser  ved  det  ovennævnte  Skrift 

vistnok  for  en  stor  Del  tabe  Nyhedens  Interesse,  tror  jeg  dog,  at 

det  fra  et  videnskabeligt  Standpunkt  maa  betragtes  som  et  heldigt 

Træf,  at  vi  begge  saagocltsom  samtidigt  have  rettet  vore  Undersø- 
gelser  mod  et  lignende  Maal  og  i  Detaillerne  studeret  Udviklingen 

af  2  til  samme  Slægtsform  hørende  Arter.  Dette  hidtil  ganske  i 

Mørke  hyllede  Punkt  ved  Hummerens  Naturhistorie  vil  herved  kun 

saa  meget  bedre  blive  oplyst,  og  man  vil  ved  Siden  deraf  ikke  blot 

endyderligere  kunne  constatere  begge  disse  Formers  Artsforskjel, 

men  ogsaa  faa  et  Begreb  om,  hvorvidt  og  paa  hvilken  Maade  denne 

Forskjel  er  udtrykt  selv  i  de  tidligste  Udviklingsstadier,  noget,  der 
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er  af  saameget  større  Interesse,  som  vi  her  have  at  gjøre  med  2 

Former,  der  staa  hinanden  ganske  overordentlig  nær.  Prof.  Smith 

har  ligesom  jeg  observeret  3  Larvestadier,  der  fuldkommen  svare 

til  de  3  af  mig  ovenfor  beskrevne,  og^tla  vi  begge  have  studeret 
disse  Stadier  meget  nøie,  ikke  blot  hvad  den  ydre  Form  angaar, 

men  ogsaa  i  de  finere  Detailler,  bliver  det  altsaa  muligt  her  at  an- 

stille en  meget  nøie  Sammenligning. 

Foruden  disse  3  Udviklingsstadier  har  det  endnu  lykkets  Prof. 

Smith  at  iagttage  et  4de  Stadium  i  den  americanské  Hummers  Ud- 

vikling,  men  som  ikke  længere  hører  Larvelivet  til  og  derfor  ogsaa 

af  Smith  betegnes  som  et  tidligt  Stadium  af  den  udviklede  Form 

(early  stage  of  the  adult  form).  Den  ringe  Størrelse  synes  dog  at 

tale  for,  at  der  ikke  kan  ligge  nogen  synderlig  lang  Tid  mellem 

dette  og  det  3die  Larvestadium,  og  at  maaske  endog  begge  disse 

Stadier  have  fulgt  umiddelbart  paa  hinanden,  i  hvilket  Tilfælde 

altsaa  dette  3die  Larvestadium,  saaledes  som  jeg  ogsaa  har  an- 

taget,  virkelig  er  det  sidste  i  Hummerens  Larveliv. 
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Luftens  Temperatur  i  og  udehfor  Christiania  samt 

dens  Forandring  med  Højden  sammesteds. 
Af 

H.  Mohii. 

(Foredraget  i  Videnskabs-Selskabets  alm.  Møde  20de  Febr.  1874.) 

Fra  Begyndelsen  af  December  1866  til  Midten  af  Octbr.  1872 

havde  det  meteorologiske  Institut  sit  Locale  inde  i  selve  Christia- 

nia By  paa  Hjørnet  af  Carl-Johans  Gade  og  Kirkegaden.  I  denne 

Tid  gjordes  her  daglig  Observationer  af  Luftens  Temperatur.  Det 

benyttede  Thermometer  var  anbragt  udenfor  et  Vindue,  der  vendte 

mod  NNO.  Det  var  skjærmet  mod  Sol  og  Nedbør  af  et  Hus',  hvis 
Vægge  bestod  af  Persienner,  og  som  var  forsynet  med  Tag.  Ther- 

mometret  stod  i  4de  Etage,  og  foran  denVæg,  udenfor  hvilket  det 

stod,  var  den  frie  Plads  mellem  Vor  Frelsers  Kirke  og  Carl-Johans 

Gade.  Observationerne  gjordes  hver  Dag  Kl.  8  Morgen,  Kl.  2  Ef- 
termiddag  og  Kl.  8  Aften.  Ved  Observationstiderne  var  den  Væg, 

udenfor  hvilken  Thermometret  stod,  i  Regelen  i  Skyggen,  undtagen 

Kl.  8  Morgen  omkring  Midsommertid.  Foruden  disse  Observationer 

observeredes  ogsaa  Maximum-  og  Minimum-Thermometre,  der  vare 

anbragte  udenfor  den  samme  Væg  og  beskjærmede  paa  lignende 
Maade  som  det  ovennævnte  Thermometer. 

Beregningen  af  den  maanedlige  Middeltemperatur  efter  disse 

Observationer  er  gjort  paa  den  Maade,  at  der  er  tåget  Middeltal 

af  Maanedsmedierne  for  Kl.  8  Morgen  og  Kl.  8  Aften,  og  hertil  føjet 

en  Correction,  hvis  Størrelse  ifølge  de  ved  det  astronomiske  Ob- 

servatorium gjorte  timevise  Observationer  er1  i  Celsius-Grader: 

1  Méteorologiskc  Iagttagelser  paa  fem  Telegrafstationer  ved  Norges  Kyst.  U<lg. 
ved  C.  Fearnley.    Pag.  XVII. 
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Januar  +  0.°26  April  +  0.°37  Juli  —  0.°03  October  +  0.°48. 

Febr.  +0.76  Maj  -  0.30  August +  0.11  Novbr.  +0.40. 

Marts    +0.86      Juni  —0.30      Septbr.  +  0.51     Decbr.  +0.18. 

Samtidig  med  disse  Observationer  tfar  Bestyreren  af  det  astro- 

nomiske og  magnetiske  Observatorium  i  Christiania,  Prof.  Fearnley, 

ladet  fortsætte  paa  uforandret  Maade  den  lange  Observationsrække 

fra  dette  Sted,  der  tog  sin  Begyndelse  i  1837.  Det  Thermometer, 

der  i  Almindelighed  benyttes,  staar  udenfor  et  Vindue  i  nederste 

Etage,  der  vender  lige  mod  Nord,  og  hvor  Omgivelserne  ere  meget 

frie.  Thermometret  er  ikke  skjærmet  mod  Sol  og  Nedbør.  Naar 

Solen  skinner  paa  Observatoriets  Nord-Væg,  aflæses  andre  Ther- 
mometre,  opstillede  mod  Vest  og  mod  Øst,  om  hvis  Opstilling  og 

Omgivelser  der  gjælder  det  samme,  som  bemerket  om  Thermome- 
tret mod  Nord.  Da  Observatoriet  ligger  inde  i  en  betydelig  Park, 

og  udenfor  den  egentlige  By,  er  Localiteten  her  meget  fri. 

De  maanedlige  Middeltal  ere  beregnede  af  Observatoriet  efter 

den  hertil  stadig  anvendte  Formel,  hvorved  der  er  tåget  Hensyn 

til  samtlige  5  Observationsklokkeslet:  Kl.  7  og  9  Morgen,  Kl.  2 

og  4  Ettermiddag  og  Kl.  10  Aften.1 

Den  følgende  Tabel  indeholder  de  paa  ovennævnte  Maader  be- 

regnede Maaneds-Middeltal  udtrykte  i  Celsius-Grader,  for  Obser- 

toriet  (0)  og  for  det  meteorologiske  Institut  (I),  for  Tidsrummet 

fra  December  1866  til  October  1872,  samt  Forskjellen  (0— I)  mel- 

lem  begge  Steders  Middeltemperaturer  for  de  enkelte  Maaneder. 

Det  sex-  (eller  fem-)  aarige  Middeltal  af  disse  Forskjeller  findes 

ved  Foden  af  Tabellen,  samt  disse  Middeltals  sandsynlige  Usikker- 

hed  (S.  U )  beregnet  paa  samme  Maade  som  den  saakaldte  sand- 

synlige Fejl  af  Middeltallet. 

1  Meteorologische  Beobacfctungen  an  der  k.  Universitåts-Sternwarte  zu  Christiania. 
Hcrausgegeben  von  C.  Fearnley.    Pag.  VI  u.  VII. 
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Tab.  I.    Middeltemperatur  for  Maaneden.  C. 
Januar.  Februar.  Marts. 

0. I. O-L 
O. 

I. O-L 0 

I. 

O— I. 

1867 -  10.2 
—  9.5 

—  0.7 
—  2.1 

—  1.1 
-  1.0 

—  3.6 —  3.6 

0.0 

68 
—  5.7 

—  5.1 
—  0.6 —  1.7 

-0.7 -1.0 

0.6 1.6 

-  1.0 

69 —  3.5 
—  3.0 -  0.5 

—  1.7 
-0.6 

- 1.1 —  2.7 —  1.8 
—  0.9 

70 
—  4.2 

—  3.4 -  0.8 
—  9.3 

—  8.2 
-1.1 

-  1.9 -  0.7 
—  1.2 

/ 1 
—  /.o —  b.o 

—  1.2 
1  A  i 

-  10.4 
—  9.3 

—  1.1 

0.4 1.7 

—  1.6 

72 
—  0.5 O.b 

—  1.1 
—  2.2 —  1.1 

—  1.1 
—  1.1 

—  0.1 —  1.0 

Midd. 
—  0.8 

— 1.1 

—  0.9 

S.U. ±0.08 ±0.00 ±0.13 

Apri: 
Maj. 

Juni. 
0. i. O-L O. 

i. O-L 

0.  • 

i. 

O-T. 

1867 2.2 2.6 

-0.4 
5.8 6.5 

—  0.7 

12.8 13.5 

—  0.7 

68 4.5 5.0 

—  0.5 
ll.7 12.4 

—  0.7 

15.1 16.5 

—  1.4 

69 5.3 5.9 
-  0.6 

8.3 8.7 

-0-4 

12.9 13.7 

—  0.8 

70 4.4 5.3 
-0.9  HU 10.7 

—  0.7 

14.4 15.7 

—  1.3 

71 2.2 3.0 

-0.8 
8.7 

9.8 

—  1.1 

14.1 15.3 

—  1.2 

72 5.0 5.7 —  0.7  10.8 11.5 

—  0.7 

15.3 16.3 

—  1.0 

Midd. 
—  0.7 

—  0.7 
-  1.1 

S.  U. ±0.05 ±0.06 ±0.08 

Juli. 
August. September. 

0. i. 
O-L 

O. i. 
O  -I. 

0. 
I. 

O-L 
1867 15.7 16.9 

—  1.2 
16.3 17.7 

—  1.0 

10.8 11.4 

—  0.6 

68 18.9 20.3 
-  1.4 

18.0 18.8 

—  0.7 

10.4 11.0 

—  0.6 

fiQ oy 1  7 ID./ 17.7 
—  1.0 

14.0 15.3 

-  1.0 

10.7 11.0 

—  0.3 

70 17.5 18.8 

-  1.3 
15.9 16.3 

—  0.8 

;  10.0 10.6 

—  0.6 

71 15.8 16.8 
—  1.0 

15. 5 16.7 

—  1.3 

9.5 9.9 

—  0.4 

79 IQ  /I 
20.1 

-  1.7 
14.2 15.0 

-  1.1 

10.5 11.1 

—  0.6 

Midd. 

—  1.3 

—  1.0 
—  0.5 

S.  U. ±0.08 ±0.05 ±0:04 

October. November. L  ;,.] 3ecember. 

0. 
i. 

O-l. 

O. 

I O-L 

1  o. 

i. 

|.  O-L 
1866 

—  2.9 

2.3 0.6 

Æ7 7.0 
—  0.8 

—  0.1 
0.4 

-0.5 —  8.6 —  8.0 —  0.6 

68 5.1 5.8 

—  0.7 
0.4 0.9 

—  0.5,, 

-1.6 —  0.2 
—  1.4 

69 5.1 5.6 
—  0.5 

—  2.3 -1.7 
-  0.6 

~H 

—  3.9 —  0.6 

70 3.9 4.4 
—  0.5 

0.7 1.5 

—  0.8 

—  7.1 
-7.0 

-  0.7 

71 4.7 5.3 
—  0.6 

—  1.8 
-  1.1 —  0.7 

—  4.5 
—  3.6 -  1.1 

Midd. 

-  0.6  ' 

—  0.6 
—  0.8 

S.U. 
±0.04' 

±0.04 ±0.10 

For  hele  Aaret:  O-L  =  —  0°.83 

Kl.  2  Ettermiddag  er  et  fælles  Observationsklokkeslet  for  In- 

stitutet  og  for  Observatoriet.    De  til  dette  Klokkeslet  gjorte  Ob- 
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servationer  kunne  derfor  ligefrem  sammenlignes,  saaledes  som  den 

følgende  Tabel  viser. 

Tab.  II.    Maanedsniiddel  for  Temperaturen  Kl.  2  Efterm.  C. 
Januar. 

Februar.-" 
Marts. 

0. I. O-l. 

O. 

I O 

-I. 

O. 

I. 

O-l. 

lob  / 
—  y.u —  8.4 0.6 

—  U.  1 

0.3 
r\  a 
U.4 

—  U.  1 

-0.3 —  0.4 

68 —  4.6 —  4.1 
—  0.5 

0.4 
0.7 0.3 3.0 3.0 

0.0 

69 
—  2.7 —  2,3 

—  0.4 
0.2 0.6 0.4 1.1 1.3 

—  0.2 

70 
—  3.1 —  2.2 

—  0.9 
—  6.5 

-6.0 

0.5 2.0 
2.0 

0.0 
71 

—  6.3 
-  5.5 —  0.8  i 

-  8.5 
—  8.1 

0.4 3.5 3.9 

—  0.4 

72 0.0 0.8 
-0.8  I 

—  0  7 
—  0.4 

0.3 
1.0 1.1 

—  0.1 

Ali  (ld 
—  0.7 

0.4 

—  0.2 

s.  u. db  0.05 ± 
0.01 

±0.05 

April. 

Maj. 
Juni. 

O t O-l. 
O. 

i. 
O 

-I. 

0. 
i. 

O-l. 

lob  / r.  o 0.0 5.0 0.3 Q  Q 
o.y 9.3 

A  A 0.4 16.2 
16.7 

—  0.5 

68 7.2 7.2 0.0 15.9 16.3 0.4 19.2 19.6 

-  0.4 

69 8.8 8.4 0.4 12.4 12.1 0.3 16.4 16.4 
0.0 70 8.8 9.3 

-  0.5 
14.2 14.5 0.3 18.6 18.7 

—  0.1 

71 5.6 5.7 
—  0.1 

12.6 13.5 0.9 18.0 18.4 

—  0.4 

72 8.2 8.5 
—  0.3 

14.5 14.9 0.4 18.4 19.0 

-  0.6 

Midd. 0.0 0.4 

-  0.3 

S.  U. ±0.10 db 0.08 ±0.06 
Juli. August. September. o w. 
i. 

O-l. KJ . i 0 T 

 1. 

1  0. 
I O  — I. 

1867 19.1 19.4 
-  0.3 

20.0 20.5 

0.5 

14.1 
14.3 

—  0.2 

68 23.3 23.5 
—  0.2 

21.9 23.2 

0.3 

13.3 
13.5 

—  0.2 

69 20.7 21.1 

—  0.4 
17.8 18.0 

0.2 

14.1 
14.2 

-  0.1 

70 21.2 21.7 
—  0.5 

19.7 19.8 

0.1 

13.4 

13.6 

-  0.2 

71 18.9 19.1 

—  0.2 
19.8 20.6 

0.8 

13.3 
13.5 

-0.2 

72 22.7 23.4 

—  0.7 
18.2 18.5 

0.3 

13.6 
13.5 

0.1 Midd 
—  0.4 

0.4 

-  0.1 

S.  U. ±0.05 zfc 
±0.03 

October. Novem 3  er Decem 
3  er. 

0. i. 
O-l. 

0. 
0 

-I. 

0. 

I. 

O-I. 

1866 

-2,4 
—  1.6 -  0.8 

67 8.0 8.6 
—  0.6 

1.8 2.5 0.7 

—  7.9 
-7.3 

—  0.6 

68 7.3 7.5 
—  0.2 

2.2 2.6 0.4 

-  1.2 
—  0.6 —  0.6 

69 7.5 7.7 
-  0.2 

—  0.5 

0.0 0.5 

-  3.6 —  3.1 —  0.5 

70 6.3 6.6 
—  0.3 

1.6 2.2 0.6 

-7.3 
—  6.5 -  0.8 

71 7.2 7.7 
-  0.5 

-  0.3 

0.4 0.7 

-3.5 
-  2.4 

—  1.1 

Midd. !  —  0.4 0.6 

—  0.7 

S.U. 
!  ±0.05 ! 

0.04 
±0.07 

—  0°38. 
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Af  Tabel  I  ser  man,  at  de  beregnede  Middeltemperaturer  for 

enhver  af  Aarets  Maaneder  er  højere  paa  Institutet  end  paa  Ob- 

servatoriet. Dette  Forhold  tinder  Sted  ikke  alene  i  Gjennemsnits- 

værdierne,  men  ogsaa  i  hver  enkelt  Maaned  gjennem  den  hele  Aar- 

række :  0— I  er  stadig  negativ.  For  hver  enkelt  Maaned  varierer 

denne  Forskjel  meget  lidet  i  de  forskjellige  Aar,  hvorom  ogsaa  den 

ringe  Værcli  af  den  sandsynlige  Usikkerhed  i  alle  Maaneder  vidner: 

inden  samme  Maaned  er  altsaa  Forskjellen  næsten  constant.  Sam- 

menlignes de  forskjellige  Maaneder,  tindes  heller  ingen  stor  Varia- 

tion:  den  gaar  fra  -  1°.3  (i  Juli)  til  — -  0°.5  (i  September)  og  er 

gjennemsnitlig  for  hele  Aaret  —  0°.825. 
Af  Tabel  II  ser  man,  at  ganske  lignende  Forhold  tinder  Sted 

mellem  Temperaturen  Kl.  2  Eftermiddag  paa  begge  Observations- 
steder.  I  alle  Maaneder  er  Luftens  Temperatur  paa  Institutet  højere 

end  paa  Observatoriet.  Forskjellen  er  dog  gjennemgaaencle  mindre 

end  ved  Middeltemperaturerne  i  Tab.  I.  I  enkelte  Maaneder,  navn- 

lig i  April,  har  Forskjellen  0— I  det  omvendte,  positive,  Fortegn. 

Variationen  af  Forskjellen  gaar  fra  —  0°.7  (i  Januar  og  December) 

til  0°.0  (i  April).  For  hele  Aaret  i  Gjennemsnit  er  Forskjellen  0--I 
—  0°.38. 

Denne  Forskjel  mellem  Luftens  Temperatur  paa  det  meteoro- 
logiske Institut  og  det  astronomiske  Observatorium  er  det  samme 

Fænomen,  som  gjentager  sig  overalt  ved  Temperaturmaalinger  inde 

i  en  By  og  paa  et  frit  Sted  udenfor  samme.  Som  de  væsentligste 

Aarsager  dertil  kunne  nævnes  følgende. 

Inde  i  Byen  virke  flere  fremmede  Varmekilder  paa  Thermo- 

metret,  saasom  Husenes  kunstige  Opvarmning  om  Vinteren,  deres 

sterkere  Ophedning  af  Solen  om  Sommeren,  og  varm  Luft  fra  en 

Mængde  Skorstene. 

Inde  i  Byen  er  Varmens  Udstraaling  meget  mere  hemmet  end 

udenfor  samme.  Hertil  virke  de  høje  Bygninger,  de  trange  Gader 

og  den  Røgsky,  som  man  sjelden  ser  mangle  over  Byen. 

Inde  i  Byen  er  Luftvexlingen  meget  mere  hindret  og  ufuld- 

kommen  end  paa  et  frit  Sted,  saaledes  at  den  der  indeklemte 

varme  Luft  har  vanskelig  for  at  fjerne  sig,  paa  samme  Tid  som 
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kold  Luft  har  vanskelig  for  at  trænge  incl  eller  for  at  frembringes 

under  de  hindrende  Forhold  for  Udstraalingen. 

Institutets  Thermometer  var  skjærmet  mod  Væde  og  Udstraa- 

ling,  Observatoriets  ikke.  Dette  kan  ogfaa  forklare  en  Del  af  den 

højere  Temperatur  paa  Institutet. 

Maanedsmiddeltemperaturerne  vise  en  større  Forkjel  mellem 

Institutet  og  Observatoriet  end  Middeltemperaturerne  for  El.  2 

Eftermiddag.  Granden  hertil  kan  for  en  Del  vistnok  ligge  i  den 

forskjellige  Maade,  hvorpaa  begge  Steders  Middeltemperatur  er  be- 

regnet, hvilket  ikke  har  kunnet  undgaaes,  da  de  fleste  Observa- 

tionsklokkeslet  ikke  ere  de  samme  paa  begge  Steder.  Hertil  kom- 

mer den  sterkere  Natteudstraaling,  for  hvilken  Observatoriets  ube- 

skyttede  Thermometer  er  udsat,  og  som  paa  dette  Sted  maa  nedtrykke 

Døgnets  Middeltemperatur. 

I  de  to  følgende  Tabeller  tindes  de  paa  Observatoriet  og  paa 

Institutet  noterede  laveste  og  højeste  Temperaturer,  corrigerede 

for  Instrumenternes  Fejl.  For  Observatoriet  ere  disse  tagne  ud  af 

de  regulære,  til  de  bestemte  daglige  Observationsklokkeslet  note- 

rede Observationer,  medens  de  for  Institutet  ere  observerede  med 

Minimum-  og  Maximum-Thermometér.  De  for  Observatoriet  an- 

givne  Minima  og  Maxima  naa  saaledes  i  Regelen  ikke  de  maaned- 

lige  Extremer  i  Temperaturen,  men  Minima  ere  lidt  for  høje  og 

Maxima  lidt  for  lave.  Institutets  Maxima  og  Minima  ere  derimod 

virkelige  Extremer.  Tabellerne  ere  ordnede  i  Lighed  med  Tabb. 

I  og  II. 

Vidensk.-Selsk.Forh.  1874. 3 
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Tab.  III.   Maanedlige  Minima  C. 

Januar. Februar. Marts. 

O      I  T 
O  T 

U. 

T 
A. 

T 

 1. 

n 

u. 

£ O-T KJ  1. 

1867 -  19.7-  18.9 
-  0.8 -  14.4 - 13.6 

0.8 

-  18.5 -  17.4 
—  1.1 

68 -  17.9  -  18.0 0.1 
-  15.4 -  13.2 

2.2 

-  8.9 -  8.1 
—  0.7 

69 -  12.9  -  11.7 

—  1.2 -12.3 -  10.8 
1.5 

-  17.9 -  15.2 

—  2.7 

70 -  13.8  -  14.0 0.2 

-23.4 -  17.4 • 
6.0 

-  16.5 -  14.6 

—  1.9 

71 -21.4  -  18.9 
—  2.5 -27.9 -  25.1 

2.8 
-  13.1 -  11.8 

—  1.3 

72 -  12.9'-  12.2 

—  0.7 -  10.4 -  10.0 
0.4 

-  11.0 -  11.3 

0.3 

Midd. -  16.4-15.6 

—  0.8 -  17.3 -  15.0 
2.3 

-  14.3 -  13.1 
-  1.2 

April. 
Mai. Juni. 

0. 
I. 

O-l. 
O. 

i. O-  I. 

0. 

i. 
O-L 

1867 
-  4.0 -  5.8 

1.8 

—  1.6 
—  3.4 

1.8 
4.8 3.8 

1.0 

68 
—  2.8 

—  3.5 
0.7 1.3 

—  2.0 

3.3 8.1 6.6 
1.5 

69 
-  3.6 

—  5.2 
1.6 0^4 

—  1.3 

1.7 6.4 3.7 2.7 
70 

—  5.5 
—  3.5 

—  2.0 
2.1 0.4 1.7 5.3 5.3 0.0 

71 
 4#1 —  5.2 1.1 

—  1.1 —  2.0 

0.9 5.9 3.5 
2.4 72 2^0 

—  3.3 
1.3 4.8 2.3 2.5 6.3 5.9 0.4 

Midd. 3.7 
—  4.4 

0.7 1.0 

—  1.0 

2.0 6.1 4.8 1.3 

Juli. August. September. 

0. 
I. O  i. 

O. 

i. O-l. 

0. 

I. 
O-L 

1867 9.6 5.9 3.7 10.1 9.5 
0.6 

0.7 

-  0.1 

0.8 
68 9.9 8.3 1.6 10.0 

8.6 
1.4 

3.2 
1.3 1.9 

60 10.4 7.7 2.7 5.0 2.9 2.1 0.0 

—  0.4 

0.4 
70 9.8 8.0 1.8 7.6 5.9 1.7 2.4 

2.2 0.2 
71 10.5 10.0 0.5 10.1 7.8 2,3 

—  2.8 —  3.4 

0.6 

72 9.8 8.7 1.1 7.6 5.0 2.6 2.1 
1.8 

0.3 
Midd. 10.0 8.1 1.9 8.4 6.6 1.8 0.9 

0.2 
0.7 

October. November. December. 

0. 
i. 

O  -I. 
0. I. 

O-l. 0 

I. 
O-L 

1866 

-17.4 -  18.2 

0.8 
67 

—  1.7 
— 1.6 —  0.1 

—  7.7 —  9.5 
1.8 

-  19.8 -  20.0 

0.2 
68 

—  2.8 
—  2.8 

0.0 

—  9  3 -  9.2 
—  0.1 

-  12.1 -  11.2 

—  0.9 

69 
—  4.1 

—  4.3 
0.2  i 

-  11.9 -  11.6 
-  0.3 

-  18.3 -  17.2 

—  1.1 

70 
—  4.1 

-  3.8 
-  0.3 -  10.3 

—  5.1 —  5.2 -20.8 -  20.2 

—  0.6 

71 
—  4.6 

-4.4 —  0.2 
—  8.8 

-  9.2 

0.4 

-  14.1 -  13.8 
—  0.3 

Midd. 
—  3.5 

—  3.4 
—  0.1 

—  9.6 
—  8.9 —  0.7 

-  17.1 
-  16.8 

—  0.3 
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Tab.  IV.   Maanedlige  Maxima  C. 

Januar. Februar. Mart 
3. r\ O. i 

o- 

T 

-1. 

o. 

x 
li 

o- 

—  1. 

KJ. 
T 

1. 

i~\  T 

V  -  1. 

1867 —  0.1 0.8 0.9 8.9 10.0 1.1 10.4 10.7 

—  0.3 

9  7 4.5 1  8 7  4 8.2 0  8 11.8 

 1.5 

69 3.6 4.6 1.0 6.1 
6.5 0.4 10.4 10.1 0.3 

70 2.3 3.3 1.0 3.4 
3.9 

0.5 9.3 9.4 

—  0.1 

71 1.9 3.1 1.2 7.9 8.2 
0.3 

10.0 10.6 

—  0.6 

72 4.6 5.2 0.6 3.0 4.3 1.3 7.3 7.0 0.3 

Midd. 2.5 3.6 1.1 6.1 6.8 0.7 9.6 9.9 

—  0.3 

April. 
Maj. i 

Juni. 
V. i. 

0- 

T 

—  1. 

i\ KJ. L 0 T 

—  1. 

i. 

u — 1. 

1867 9.8 9.8 0.0 
18.5 18.8 0.3 28.0 29.8 

—  1.8 

68 \JyJ 1  9  0 12.2 0  2 \J  .fis 29  8 24.4 1  6 27.3 28.3 
69 19.6 20.8 1.2 15.9 17.1 1.2 24.0 24.6 

—  0.6 

70 14.5 15.9 1.4 21.0 21.7 0.7 24.8 25.5 

—  0.7 

71 11.0 10.7 0.3 23.4 25.3 1.9 25.5 27.0 

—  1.5 

72 13.6 14.7 1.1 22.3 23.0 0.7 24.8 25.4 

—  0.6 

Midd. 13.4 14.0 0.6 20.6 21.7 1.1 25.7 26.8 

—  1.0 

Juli. August. Septemb 
er. 

0. 0 

O. 

I. 

0- 

-i 

0. 

0— I. 

1867 27.5 28.9 1.4 24.6 25.6 
1.0 18.0 18.0 0.0 

Do ÅO.V 30.4 

i  "\ 

1.0 29.1 29.2 u.  1 21.5 23.3 

—  1.8 

69 26.6 26.8 0  2 23.5 24  5 1.0 20.4 20.1 
0.3 

70 28.5 28.7 0.2 28.0 28.2 0.2 19.1 19.4 

-  0.3 

71 23.5 24.6 1.1 24.5 24.8 0.3 20.1 20.2 

—  0.1 

72 31.0 30.2 0.8 23.4 24.8 1.4 21.0 21.2 

—  0.2 

Midd. 27.7 28.3 0.6 25.5 26.2 0.7 20.0 20.4 

—  0.4 

October. November. December. 

0. i. 

0- 

-I. 

0. 

0- 

-r. 

O. 

I. 
O-l 

1866 — 9.6 
9.4 0.2 

67 
12.4 13.8 1.4 7.9 9.0 1.1 3.0 4.0 

—  1.0 

68 12.3 12.1 0.2 9.4 10.1 0.7 5.9 6.0 

—  0.1 

69 16.9 17.9 1.0 7.3 8.9 1.6 6.3 
6.8 

—  0.5 

70 14.9 15.2 0.3 9.0 9.0 
•  .0.0 

2.4 4.0 

—  1.6 

71 11.4 12.2 0.8 5.4 
5.7 

0.3 5.9 6.9 

—  1.0 

Midd. 13.6 14.2 —  0.6  i|  7.8 8.5 0.7 5.5 6.2  I 

-  0.7 

Af  Tab.  III  ser  man,  at  Observatoriets  Minimumstemperaturer 

i  Vintermaanederne  gjennemsnitlig  ere  lavere,  end  Institutets,  uagtet 

de  første  ikke  ere  extreme  Temperaturer,  saaledes  som  de  sidste. 
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Heri  sees  tydeligt  Virkningen  af  den  friere  Opstilling  af  Observa- 

toriets Therrnometer  og  af  dets  Mangel  paa  Skjærm  mod  Udstraa- 

ling.  I  Sommermaanederne  falde  derimod  Institutets  Minima  lavere 

end  Observatoriets,  en  naturlig  Følge  deraf,  at  Dagen  paa  denne 

Tid  af  Aaret  allerede  er  langt  fremskreden  og  Temperaturen  steget 

betragteligt  paa  det  Klokkeslet  om  Morgenen,  Kl.  7,  der  af  Obser- 

vatoriets 5  Observationstider  ligger  Minimumstiden  nærmest.  Ob- 

servatoriets absolute  Minimum  i  Aarrækken  1866—72  er  —  27°.9, 

*  medens  Institutets  kun  er  —  25°.  1,  altsaa  2°.8  højere. 

Af  Tab.  IV  ser  man,  at  Observatoriets  Temperatur-Maxima  i 

Regelen  holde  sig  lavere  end  Institutets.  Da  Temperaturens  Maxi- 
mum  i  Regelen  falder  ved  Kl.  2  eller  senere,  og  Observatoriet  har 

Observationer  Kl.  2  og  Kl.  4,  samt  da  Størrelsen  af  Maximum-Tem- 

peraturen  i  Regelen  ikke  afviger  meget  fra  Temperaturen  ved  disse 

Klokkeslet,  lade  de  i  Tab.  IV  for  Observatoriet  og  Institutet  an- 

førte Tal  sig  meget  vel  sammenligne.  Den  større  Maximum-Tem- 

peratur  paa  Institutet  staar  i  Samklang  med  dette  Steds  sterkere 

Varme  i  det  Hele  tåget.  Aarsmiddelet  for  begge  Steders  Forskjel 

Kl.  2  er  — 0°.38,  for  deres  Maximum-Temperaturers  er  det  —  0°.71. 

Forskjellen  mellem  disse  Tal,  0°.33,  er  ikke  større,  end  at  den  kan 
tilskrives  Observatoriets  virkelige  Maximums  Overskud  over  Tem- 

peraturen Kl.  2  eller  Kl.  4.  Observatoriets  absolute  Maximum  i 

Aarrækken  1866 — 72,  der  tillige  er  det  absolute  Maximum  for  hele 

Aarrækken  fra  1837  af,  er  31°.0,  i  Juli  1872.  Denne  Maximum- 
Temperatur  er  større  end  Institutets  tilsvarende,  der  kun  gaar 

op  til  30°.2.  . 
De  normale  Værdier  for  Temperaturens  Maanedsmiddel  for  de 

forskjellige  Maaneder  og  for  de  3  Observationsklokkeslet  paa  In- 
stitutet er  udledet  paa  følgende  Maade  i  Tab.  V. 

I  Iste  Rubrik  staa  de  normale  Maanedsmedier  for  Observa- 

toriet, udledet  af  Aarrækken  1837  til  1870.  I  2den  Rubrik:  de  i 

Tab.  I  fundne'  Forskjeller  mellem  Observatoriets  og  Institutets  Maa- 
nedsmedier. Anbringes  disse,  med  modsat  Fortegn,  til  Tallene  i 

Iste  Rubrik,  saa  faar  man  Tallene  i  10de  Rubrik,  der  ere  Institu- 

tets normale  Maanedsmiddeltemperaturer,  reducerede  til  24  Timers 
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Medium  og  Aarrækken  1837—70.  3die  Rubrik  og  4de  Rubrik  inde- 

holde  Reductionerne  fra  Kl.  8  Morgen  og  Kl.  8  Aften  til  Dags- 
mediet  (Observatoriets  Værdier)  med  modsatTegn.  Anbringes  disse 

til  Tallene  i  10de  Rubrik,  faar  man,  i  Rubfikkerne  7  og  9,  de  nor- 
male Værdier  for  Institutet  for  Kl.  8  Morgen  og  Kl.  8  Aften.  I 

5te  Rubrik  staar  Observatoriets  Normalværdier  for  Kl.  2  Efterm. 

Anbringes  til  disse  Tallene  i  6te  Rubrik  (Tab.  II),  faaes  i  8de  Ru- 
brik Institutets  Normalværdier  for  Kl.  2  Efter middag. 

1. 2. 3. 

Ta 

4. 
b.  V. 

5. 6.  ||    7.   |    8.   |    9.   |  10. 
Observ 
Normal 

flaaneds- middel 

I-O. 

Maaneds- middel 

Kl.  8  51  g. 
minus 
Dags- middel 

Kl  8  Aft 
minus 

Uags- middel. 

Observ. 
Normal Kl  2 
Eftrm 

l  —  <  *  Institu 2  1    Kl  8 

Morken. 

,ets  No 
Kl.  2 

Kflrm. 

-mal-T.p.ratur. 
Kl.  8   1  Dags- Aflen    I  middel. 

Januar 
Febr. 
Marts 

April Maj 
Juni 
Juli 
August 
Septbr. 
October 
Novbr. 
Decbr. 

Aar 

-5°1 
—  5.0 
—  1.8 

3.8 
9.9 

14.8 
16.5 
15.3 
11.3 
5.5 —  0.1 

—  3.5 

5.2 

0.8 
1.1 

0.9 
0.6 
0.7 
1.1 
1.3 
1.0 

0.5 
•  0.6 

0.6 
0.8 

0.8 

—  0.5 
—  1.5 
—  1.7 
—  0.8 
—  0.4 
—  0.3 
—  0.3 
—  0.3 
—  0.7 
—  0.8 
—  0.5 -0.4 

0.0 
0.0 
0.0 

0.1 
0.6 
0.9 

0.4 
0.1 

—  0.3 
—  0.2 
—  0.3 

0.0 

—  4.0 
—  2.4 

1.6 
7.4 

13.8 
18.5 
20.2 
19.1 
14.6 
7.7 

1.1 
—  2.7 

0.7 
0.4 

0.2 
0.0 

0.5 
0.3 

0.4 
0.4 
0.1 
0.4 

-  0.6 

0.7 

0.4 

—  4.8 
—  5.4 
—  2.6 

3.6 
10.2 
15.6 
17.5 
16.0 

11.1 
5.3 

0.0 

—  3.1 

—  3.4 
—  2.0 

1.8 7.4 

14.3 
18.9 

20.6 

19.5 
14.8 
8.1 

1.7 

—  2.0 

—  4.3 
—  3.9 
—  0.9 

4.5 
11.2 
16.8 

18.2 
16.4 
11.5 
5.9 
0.2 

—  2.7 

—  4.3 
—  3.9 
—  0.9 

4.4 
10.6 
15.9 

17.8 
16.3 
11.8 
6.1 
0.5 

—  2.7 

6.0 

Disse  Normalværdier  for  Institutet  ere  at  anvende  ved  alle 

de  Observationer  for  Christiania,  som  ere  trykte  i  „Norsk  meteo- 

rologisk Aarbog"  for  1867,  1868,  1869,  1870,  1871  og  1872  indtil 
den  19de  October  Kl.  10  Formiddag. 

Paa  den  søndre  Skraaning  af  Voxen-Aasen,  7450  Meter  i  NNV. 

fra  Observatoriet,  ligner  Frognersæter  i  en  Højde  af  408  Meter 

over  Havet.  Ved  Ejeren,  Consul  Th.  J.  Heftye's  Foranstaltning 
observeres  paa  dette  Sted  Temperaturen  tre  Gange  daglig  med  et 

Thermometer  af  samme  Construction  som  de  paa  Institutet  benyt- 
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tede.  Der  foreligger  en  fuldstændig  Observationsrække  for  Aarene 

1870,  1871  og  1872.  Observationerne  ere  gjorte  Kl.  8  Morgen  og 

Kl.  8  Aften  samt  i  nogle  Maaneder  Kl.  2  Eftermiddag,  i  andre  Kl. 

12  Middag. 

Under  den  i  det  Følgende  meddelte  Undersøgelse  over  Tempe- 

raturens Forandring  med  Højden  fik  jeg  Formodning  om,  at  Ther- 

mometret  paa  Frognersæter  i  den  største  Del  af  Aaret  om  Morge- 
nen Kl.  8  var  udsat  for  Solens  Paavirkning.  Det  viste  sig  nemlig, 

at  Antallet  af  Gange,  da  Temperaturen  paa  Frognesæter  var  højere 

end  ved  Institutet,  var  paafaldende  større  Kl.  8  Morgen  end  Kl.  8 

Aften,  at  Antallet  af  Gange,  da  Temperaturen  var  mere  end  et  vist 

Antal  Grader  lavere  paa  Frognersæter  end  ved  Institutet,  var  paa- 

faldende lidet  om  Morgenen  Kl.  8  og  paafaldende  stort  om  Aftenen 

Kl.  8,  og  fremdeles  at  i  de  fleste  Maaneder  Temperaturen  paa 

Frognersæter  Kl.  8  Morgen  var  højere  end  Kl.  8  Aften,  tvertimod 

hvad  der  finder  Sted  saavel  paa  Observatoriet  og  paa  Institutet 

som  paa  den  636  Meter  over  Havet  liggende  Station  Dovre.  Ved 

nærmere  Undersøgelse  fandtes  det,  at  Thermometret,  der  ikke  er 

beskjærmet,  var  opstillet  udenfor  en  Væg.  der  vender  mod  Øst. 

I  Christiania  staar  Solen  op  Kl.  8  Morgen  den  15de  November 

og  den  7de  Februar.  Det  er  saaledes  Maanederne  December  og 

Januar,  i  hvilke  Thermometret  paa  Frognersæter  har  været  upaa- 
virket  af  Solen  Kl.  8  Morgen.  Til  Beregning  af  Frognersæters 

Middeltemperatur  har  jeg  derfor  kun  for  disse  to  Maaneder  an- 
vendt Observationerne  Kl.  8  Morgen  og  Kl.  8  Aften,  men  for  alle 

de  øvrige  Maaneder  kun  Kl.  8  Aften,  med  Tilføjelse  af  de  Obser- 

vatoriet tilhørende  Correctioner  til  Dagsmediet,  som  tindes  —  med 

modsat  Tegn  —  i  Tabel  V  Rubrikkerne  3  og  4.  I  Tabel  VI  ere 

de  saaledes  beregnede  Maaneclsmedier  sammenstillede  med  Obser- 

vatoriets tilsvarende  og  Forskjellen  mellem  begge  beregnet.  0  = 

Observatoriet,  F  =  Frognersæter. 
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Tabel  VI.   Middeltemperatur  for  Maaneden.  C. 
Januar Februar. 1 Marts. 

0. F. 0-F. 0. F. 0-F. 

0. 

F. 
0-F. 

1870 
—  4.2 

—  3.4 —  0.8 
-  9.3 

—  8.2 
—  1.1 

-1.9 —  2.7 

0.8 
71 

—  7.3 
—  6.9 

-0.4 
-  10.4 -  11.4 

^1.0 

0.4 

—  0.5 

0.9 

72 
—  0.5 —  2.4 

1.9 

—  2.2 
-3.7 

1.5 

—  1.1 
-  3.9 

2.8 
Midd. 

—  4.0 —  4.2 
0.2 

—  7.3 
—  7.8 0.5, 

—  0.9 
—  2.4 

1.5 

April. 

Maj. 
Juni. 

0. F 0-F. 
0. F. 

0— F. 
0. F. 

0-F. 

1870 4.4 2.3 
2.1 

10.1 5.4 4.7 14.4 9.9 4.5 
71 2.2 

—  1.0 3.2 
8.7 4.8 3.9  ! 14.1 

10.1 
4.0 

72 5.0 1.9 3.1 10.8 6.6 4.2 
15.3 11.5 3.8 

Midd. 3.9 1.1 2.8 9.9 5.6 

^  4.3  1 

14.6 10.5 
4.1 

Juli. August. September. 0. F. 
F-0. o. 

F. 
0-F 0. 

F. 

F-0. 

1870 17.5 14.2 3.3 

i  15.9 

12.6 3.3 10.0 8.4 
1.6 71 15.8 12.4 3.4 15.5 12.6 2.9 9.5 7.2 2.3 

72 18.4 14.9 3.5 14.2 11.6 2.6 10.5 7.7 

2.8 Midd. 17.2 13.8 3.4  1 15.2 12.3 2.9 
10.0 

7.8 
2.2 

October. November. December. 

0. 
F. 

0-F 0 

F. 

0-F. 0. 
F. 

0-F. 

1870 3.9 1.9 2.0 0.7 

—  0.7 

1.4 

—  7.7 

7.3 

—  0.4 

71 4.7 2.8 1.9 

—  1.8 
—  2.9 

1.1 

—  4.5 

-4.0 
—  0.5 

72 7.5 5.0 2.5 3.1 0.7 2.4 

—  4.9 —  5.5 

0.6 
Midd. 5.4 3.2 2.1 0.7 

—  1.0 

1.6 

—  5.7 
-5.6 —  0.1 

Anbringes  0— F  (med  modsat  Fortegn)  til  Observatoriets  Nor- 

mal-Temperatur  (Tab.  V.  1)  saa  faar  man  følgende  Værdier  for 

Tab.  VII.   Frognersæters  Normal-Temperatur. 

Januar   —  5°.3.    April    1°.0.    Juli       13°.l.    October  3°.3. 

Februar  —  5.5.    Maj      £.6.    August  12.3.    Novbr.  —1.8. 

Marts      —3.4.    Juni     10.7.    Septbr.     9.1.    Decbr.  —3.4. 

Aar  3°.0. 
Construerer  man  Curverne  for  Temperaturens  aarlige  Gang  paa 

Observatoriet  og  paa  Frognersæter  efter  Maanedernes  normale 

Middeltemperatur,  saa  finder  man: 

Tab.  VIII. 

Observat. 
Frogners. 

Koldeste  Dag.  |  Varmeste  Dag. 
Temp.  :  Dag. 
—  5°.4  Jan.  31 
—  5.8Feb.  4 

Temp. 

16°.4 
13.3 

Dag. 

Juli  16 
Juli  22 

Aarlig. 

Var. 

21°.8 19.1 

Temper,  under  0° fra      |  til 
Nov.  14  Mrs.  25 
Nov.  2Apr.  8 

Dage. 
131 
157 

Forskjel  j  0.4 3.1 
2.7 

12 
14 26 
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De  af  Observationerne  ved  de  bestemte  Observationsklokkeslet 

udtagne  laveste  og  højeste  Temperaturer  i  de  forskjellige  Maane- 

der  for  Observatoriet  og  Frognersæter  findes  i  de  følgende  to  Ta- 

beller, tilligemed  Forskjellerne  mellem  begge  Steders  Minima  og 
Maxim  a. 

Tab.  IX.   Minima  C. 
.  J 

0. 
ranuar 

F. O.-F 

Februa 
0.    j  F. 

r. 

0.  -  F. 

0. 

Marts. 

F.    10.— F. 1870 
71 
72 

-  13.8 
-  21.4 
-  12.9 

-  11.4 
-  15.0 
- 13.4 

—  2.4 
—  6.4 

0.5 

-  23.4  -  20.0 
-  27.9  -  22.0 
-  10.4-10.0 

—  3.4 
—  5.9 
—  0.4 

-  16.5 
-  13.1 
-  11.0 

-  11.2—5.3 
-  7.6—5.5 
-  14.0  3.0 

Midd. -  16.0 -  13.3 
—  2.8 

-20.6-17.3 

—  3.3 
-  13.5 

-  10.91—2.6 

0. 
April. 

F. 
o. 

-F. 

0. 

Maj. 

F. O.-F. 

0. 

Juni. 

F. 
O.-F. 

1870 
—  5.5 

—  2.4 
3.1 2.1 0.0 2.1 5.3 1.4 3.9 

71 
-4.1 —  4.8 

0.7 

—  1.1 
-3.0 

1.9 
5.9 0.0 5.9 

72 
—  2.0 

-2.4 

0.4 4.8 2.0 2.8 6.3 2.0 
4.3 

Midd. 
-  3.9 

—  3.2 
0.7 1.9 

-0.3 

2.3 
5.8 1.1 4.7 

Juli. August. 

Se] 

Dtember. 
0. F 0  -F. 0. F.  IO.-F.I 

o. 

F. 
0. 

-F. 

1870 98 5.8 
4.0 7.6 6.0 

1.6  | 

2.4 5.8 3.4 
71 10.5 10.0 0.5 10.1 7.0 

3.1  i 

—  2.8 
—  0.6 

2.2 
72 9.8 6.0 3.8 7.6 7.0 

0.6  1 
2.1 1.8 

0.3 
Midd. 10.0 7.3 2.8 

8.4 6.7 
1.8  | 

0.6 2.3 
1.8 

October. November. December. 

0. F. 0.  F. 

0. F. 

O.-F. 

0. 
F. 

o 

-F. 

1870 
—  4.1 —  2.6 

—  1.5 

f  10.3 

-  10.8 

0.5 

-  20.8 
-21.8 

1.0 
71 

-4.6 —  4.0 
—  0.6 

!— 8.8 —  9.2 

0.4 
-  14.1 -  16.0 

1.9 
72 1.0 00 1.0 1-5.3 

—  9.8 

4.5 

-  17.4 -  14.0 

3.4 

Midd. 
—  2.6 

—  2.2 
—0.4 

1—8.1 

—  9.9 

1.8 

,-  17.4' 

-  17.3 

0.2 



41 

Tab.  X.    Maxima  C. 

Januar. Februar. Marts. 

o. 
F. 0— F. 0. 

F. O-F. 
0. F. 

0.-  F. 
1870 2.3 2.4 

—  0.1 
3.4 3.0 QJr 9.3 

8.6 0.7 

71 1.9 0.8 1.1 
7.9 

5.0 
2.9 10.0 

9.0 
1.0 

72 4.6 1.6 3.0 3.0 1.4 1.6 7.3 9.4 

—  2.1 

Midd. 0  Q 1  .D L.O A  R 

'i.O 

o.  1 i  a 1  .u Q  Q O.  a 
q  a 
Xj.VJ 

-  0.1 

April. 

Maj. 
Juni. 

0. F. 
0.— F 

0. 

F. O— F. 

0. 

F. 
O.-F. 

1870 14.5 10.2 4.3 21.0 19.4 1.6 24.8 24.4 
0.4 

71 11.0 6.0 5.0 23.4 23.0 0.4 25.5 24.2 1.3 
72 13.6 11.6 2.0 22.3 19.6 2.7 24.8 

23.0 1.8 

Midd. 1  o.u o.o 1  22.2 20.7 1.6 
!  25.0 23.9 

1.2 

• 
Juli. August. September. 

0. F. 0.— F. 

0. 
F. O  — F 

o. 

F. 

O.-F. 

1870 28.5 27.4 1.1 1  28.0 26.2 1.8 19.1 16.6 
2.5 

71 23.5 24.0 

—  0.5 
24.5 23.2 1.3 20.1 17.6 2.5 

72 31.0 27.2 3.8 23.4 23.2 0.2 21.0 19.0 2.0 
Midd. 27.7 26.2 1.5 25.3 24.2 1.1 

20.1 
17.7 

2.3 October. November. December. 

0. F. O.-F 
i  0 

F. 
O-F. 

0. 
F. 

0  -F. 
1870 14.9 14.0 0.9 1  9.0 6.2 2.8 2.4 

5.4 

-3.0 

71 11.4 9.4 2.0 5.4 4.0 1.4 5.9 3.0 2.9 
72 14.0 10.4 3.6 10.1 7.4 2.7 4.6 3.4 1.2 

Midd- 13.4 11.3 2.2 8.2 5.9 2.3 

1  4.3 

3.9 0.4 

Paa  Grund  af  den  Maade,  hvorpaa  ovenstaaende  Tal  ere  ud- 

ledede,  lade  Minimum-  og  Maximum-Værdierne  af  Temperaturen 

for  Observatoriet  og  Frognersæter  sig  ikke  ligefrem  sammenligne. 

Den  ringere  Udstrækning  af  Observationstiden  over  den  koldere 

Del  af  Døgnet  paa  Frognersætei\  og  den  Omstændighed,  at  ber  i 

lang  Tid  er  observeret  ved  Middag  istedetfor  Kl.  2  Eftermiddag, 

ville  fjerne  Frognersæters  laveste  og  højeste  noterede  Temperaturer 

noget  mere  fra  de  extreme  virkelige  Minima  og  Maxima  end  Ob- 

servatoriets. 'I  det  store  tåget  vise  dog  Tabellerne  for  Minima  og 
Maxima  de  samme  indbyrdes  Forhold  mellem  de  to  Steder,  som 

Middeltemperaturerne  gjøre.  I  Vintermaanederne  gaar  Tempera- 

turen lavere  ned  paa  det  lavere  liggende  Observatorium  end  paa 

det  højere  liggende  Frognersæter.  I  Sommermaanederne  derimod 

ere  Minimumtemperaturerne  lavest  paa  det  højere  liggende  Sted. 
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Gjennem  hele  Aaret  er,  naar  undtages  en  ganske  ringe  Afvigelse  i 

Marts,  Maximumtemperaturerne  højere  paa  Observatoriet  end  paa 

Frognersæter.  Det  laveste  Minimum  er  paa  Observatoriet  — 27°.9, 

paa  Frognersæter  — 22°.0,  altsaa  hele  5°.9  varmere  paa  det  højere 

liggende  Sted.  Det  højeste  Maximum  er  paa  Observatoriet  31°.0, 

paa  Frognersæter  27°.4,  altsaa  3°.6  lavere  paa  det  højest  liggende 
Sted. 

Temperaturens  Forandring  med  Højden. 

Den  følgende  Tabel  viser  den  midlere  maanedlige  Forskjel 

mellem  Temperaturen  paa  Observatoriet  og  paa  Frognersæter,  ud- 

ledet  af  de  3  Aar  1870 — 72,  samt  Temperaturens  Forandring  pr. 

100  Meter  og  den  Højdeforskjel,  der  svarer  til  en  Forandring  af 

1°  C.    Frognersæter  ligger  384  Meter  højere  end  Observatoriet. 
Tab. 

XL 

Tcmp.- Forskjel 
O.-F. 

384m- 

Temp- 
Forskjel 

pr. 

100m 

Højde- 

Forskjel 

for  1°C. Meter. 

Januar 
0°.23. 0°.06. 

1669. 

Februar 0.47. 0.12. 817. 

Marts 1.50. 0.31. 256. 

April 
2.80. 0.73. 137. Maj 

4.27. 1.11. 90. 
Juni 4.10. 1.07. 94. 

Juli 3.40. 0.89. 113. 

August 2.93. 0.76. 131. 

Septbr. 

2.23.  '
 

0.58. 172. 

October 2.13. 0.55. 180. 

Novbr. 1.63. 0.42. 235. 

Decbr. 
—  0.10. —  0.03. 

3840. 

Aar 2.13. 0.55. 180. 

Efter  den  mekaniske  Varmetheori  har  man  følgende  Formler 

for  Temperaturens  Forandring  med  Højden  i  en  opstigende  Luft- 

strøm, naar  ingen  Varme  tilføres  eller  bortføres  *. 

1  Peslin.    Bulletin  hebdomadaire  de  1'association  scientifique  de  France  1868,  pag. 
301  og  302. 



43 

(a.)    Naar  Luften  ikke  er  mættet  med  Vanddampe: 

At  =  -  4_h  101"»  (1  +  1.023.  q) 

b.)    Naar  Luften  er  mættet  med  Vanddfrmpe: 

A  t  =  —    A  h  --——^I1 1U1       1  +  192   1— 

tt+ftt}9 
hvor  /\  t  er  Temperaturforskjellen  i  Celsiusgrader,  A  h  Højdefor- 

skjellen,  regnet  i  Meter,  t  Temperaturen  i  Celsiusgrader,  p  =  0.0046  og 

q  =  0.6219-, p 

hvor  f  er  Vanddampenes  Tryk,  p  Luftens  Tryk. 

Beregnes  efter  disse  Formler,  i  (a)  med  de  Værdier  af  Vand- 

dampenes Tryk,  der  ere  udledede  af  Psychrometerobservationerne 

ved  Institutet  1870—72  Kl.  8  Morgen  og  Kl.  8  Aften  (Middel  af mm. 

begge)  samt  det  midlere  aarlige  Lufttryk  754.5,  i  (b)  med  Middel 

af  Temperaturen  og  af  Lufttrykket  paa  Observatoriet  og  paa  Frogner- 
sæter.  saa  faar  man  Værdierne  i  Tabel  XII: 

Tabel  XII. 

Temperatur Forskjel. 

A  t At 

0— F. 0— F. 

minus. minus. 
1870-72. 0. F. 0— T.  f. 

(a) (b) 

(a) 

(b) 

Januar —  4°.0. —  4°.2. 
mm. 

0°.2.  3.4. 
3°.80. 2°.68. —  3°.6. —  2°.5 

Februar —  7.3. —  7.8. 0.5.  2.5. 3.80. 
2.83. 

—  3.3. 

—  2.3 

Marts -  0.9. 
—  2.4. 

1.5.  3.6. 3.80. 2.55. 

—  2.3. 
—  1.0 

April 3.9. 1.1. 2.8.  4.1. 3.80. 2.35. 
—  1.0.  +0.5 

Maj 9.9. 5.6. 4.3.  5.4. 3.80. 2.10. 

+  0.5. +  2.2 
Juni 14.6. 10.5. 4.1.  7.7. 3.79. 1.90. 

+  0.3. +  2.2 
Juli 17.2. 13.8. 3.4.10.1. 3.78. 1.79. 

—  0.4. 

+  1.6 
August 15.2. 12.3. 2.9.  8.9. 3.78. 1.85. 

—  0.9. 

+  1.1 

September 10.0. 7.8. 2.2.  7.3. 3.7e. 2.05. 

—  1.6. 

+  0.1 
October 5.4. 3.2. 2.1.  5.8. 3.79. 2.26. 

—  1.7. 

—  0-2 

November 0.7. 
-  1.0. 

1.6.  4.2. 3.80. 2.48. 

—  2.2. 

—  0.9 

December —  5.7. 
-  5.6. 

—  0.1.  2.9. 3.80. 2.75. 

—  3.9. 

—  2.8 
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Heraf  ser  man,  at  den  virkelige,  observerede  Temperatur-For- 

skjel  mellem  Observatoriet  og  Frognersæter  hverken  svarer  til  den 

der  vilde  følge  af  opstigende  Luftstrømme  med  mere  eller  mindre 

tør  Luft  eller  den,  der  svarer  til  nedstigende  Luftstrømme.  De 

op-  og  nedstigende  Luftstrømme  give  en  større  Temperaturforskj el 

end  den  observerede  i  Vinterhalvaaret.  *  I  Sommertiden  overskrider 
den  observerede  Temperaturforskj  el  tildels  den  af  de  op-  og  ned- 

stigende Strømme,  ikke  alene  for  mættet  Luft,  men  ogsaa  for  tør 

Luft  beregnede.  De  op- og  nedstigende  Strømme  give  et  Minimum 

i  Juli,  da  Vanddampenes  Mængde  er  størst  og  et  Maximum  i  Fe- 

bruar, da  disses  Mængde  er  mindst.  Den  observerede  Temperatur- 

Forskjel  er  derimod  størst  i  Maj  og  mindst  i  Vintermaanederne;  i 

December  bliver  den  endog  negativ,  det  er  det  højere  liggende 

Sted  er  varmere  end  det  lavere  liggende. 

For  at  finde  de  Aarsager,  der  bidrage  til  åt  gjøre  Tempera- 

turforskjellen mellem  Christiania  og  Frognersæter  mindre  eller 

større  end  den  efter  Lovene  for  de  op-  og  nedstigende  Luft- 
strømme skulde  være,  har  jeg  særskilt  undersøgt  de  Tilfælder,  i 

hvilke  a)  Temperaturen  paa  Frognersæter  er  højere  end  Tempe- 

raturen paa  det  meteorologiske  Institut,  b)  Temperaturen  paa  Frog- 
nersæter lavere  end  den  efter  Formelen  for  tør  Luft  skulde  være 

i  Forhold  til  Temperaturen  i  Christiania,  og  c)  Temperaturens  For- 

andring med  Højden  under  Nedbør.  Da  Observatoriets  Observa- 

tionstider  ere  forskjellige  fra  Frognersæters,  har  jeg  ikke  kunnet 

udføre  en  Sammenligning  mellem  disse  Steder,  men  har  maattet 

sammenligne  Frognersæter  med  Institutet,  der  begge -have  samme 
Observationsklokkeslet.  Af  Observationsrækkerne  paa  begge  Steder 

ere  alle  de  Observationer  Kl.  8  Morgen  og  Kl.  8  Aften  udtagne 

der  komme  ind  under  de  3  nævnte  Tilfælder.  Den  samtidige  Til- 

stand af  flere  af  de  øvrige  meteorologiske  Elementer  er  noteret 

ved  Siden  og  det  hele  samlet  i  maanedlige  Middeltal. 

a)  Temperaturen  paa  Frognersæter  højere  end  paa  Institutet. 

Da  Temperaturen  paa  Institutet  er  henimod  1  Grad  højere  i  alle 

Maaneder  end  paa  Observatoriet,  saa  vil,  naar  Frognersæter  cr 

varmere  end  Institutet,  Temperaturforskjellen  mellem  Observatoriet 
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og  Frognersæter  være  henimod  1  Grad  større  end  mellem  Frogner- 
sæter  og  Institutet.  Paa  den  anden  Side  viser  Thermometret  om 

Morgenen  paa  Frognersæter  for  højt,  undtagen  i  Maanederne  om- 

kring Vintersolhverv,  hvilket,  naar  Morgenobservationerne  medtages, 

saaledes  som  jeg  har  gjort,  bidrager  til  at  give  en  for  liden  For- 

skjel mellem  Temperaturen  paa  det  højere  og  det  lavere  liggende 

Sted.  Idet  jeg  i  de  følgende  Tabeller  medtager  Morgenobserva- 

tionerne, har  jeg  udelukket  de  Maaneder,  i  hvilke  Temperaturen 

om  Aftenen  ikke  eller  kun  1  Gang  har  vist  sig  højere  paa  Frog- 

nersæter end  paa  Institutet.  I  de  følgende  Tabeller  betegner  1. 

Institutets,  F.  Frognersæters  Temperatur. 

Tabel  XIII.   Frognersæter  varmere  end  Institutet. 

1870—72. 
%Antal  Gange  i 

3  Aar. 
Temperatur. Middel. Forskjel. 

8m. 

ga. 

I. 
F. 

I-F. 

Januar 27 20 

—  9.6 
—  6.3 —  3.3 

Februar 30 22 
-  11.3 

—  7.8 
—  35 

Marts 28 5 

—  3.0 

0.1 

-  3.1 

October 17 2 1.7 
3.5 

—  1.8 

November 9 8 

—  3.4 —  l.G 

'—1.8 

December 37 35 

—  8.6 

-5.5 -  3.1 

I  Vinterhalvaaret  hender  det  saaledes  ikke  sjælden,  at  den 

højere  liggende  Station  har  en  højere  Temperatur  end  den  lavere, 

og  Forskjellen  mellem  begge  beløber  sig  gjennemsnitlig  til  flere 
Grader. 

For  at  undersøge  Temperaturens  Fordeling  over  Landet  i  saa- 

danne  Tilfælder  har  jeg  udtaget  de  samtidige  Observationer  fra 

følgende  Steder: 
Bredde. Lænjrde. 

Øst  Paris. 
Højde. 
Meter.- 

Elverum 

60°53' 9°13' 

190. 

Eidsvold 60  18 8  56 130. 

Kløften 60  4 8  46 177. 

Chr.nia  I. 59  55 8  25 23. 

Sandøsund  59  5 8  7 13. 
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Tabel  XIV.  Frognersæter  varmere  end  Institute! 

Temperatur-Middel. 

Elverum. Eidsvold. Kløften. Chr.nia. Sandø- sund. 
Fr. sæter. 

Januar —  16.9 
—  12.1 -12.4  « 

—  9.6 
—  5.7 

—  6*3 

Februar 
—  19.8 -  15.6 

—  15.0 —  11.3 

—  7.1 
—  7.8 

Marts 
—  7.7 

—  5.9 
—  2.5 

-3.0 —  1.1 

-3.1 

October 
—  1.9 

0.1 
0.6 1.7 4.7 

3.5 

November 
—  11.2 

—  5.6 
—  7.7 

—  3.4 

-0.2 —  1.8 

December 
—  17.1 

—  10.6 —  11.4 

—  8.6 
—  4.6 

—  3.1 

Naar  Frognersæter  er  varmere  end  Institutet,  er  det  i  Regelen 

Kuldegrader  paa  Østlandet;  Temperaturen  er  lavest  inde  i  Landet 

og  tiltager  sydover  henimod  Kysten.  Medens  Frognersæter  gjen- 

nemsnitlig  i  saadanne  Tilfælder  er  3  Grader  varmere  end  Christia- 

nia, er  det  kun  omtrent  1  Grad  koldere  end  Sandøsund,  som  ligger 
ved  Havet  13  Mil  fra  Christiania. 

Den  følgende  Tabel  viser  de  midlere  Afvigelser  fraNormal- 

Temperaturen;  Hensyn  er  tåget  til  de  forskjellige  Klokkeslet  og 

den  forskjellige  Hyppighed  af  Tilfælder,  der  falder  paa  disse. 

Tabel  XV.   Frognersæter  varmere  end  Institutet. 

Afvigelse  fra  Normal-Temperatur. 

Elverum. Chr.nia. 
Sandø- sund. 

Januar 

—  6.2 
—  5.0 

—  3.5 

Februar 

-  8.0 
—  6.5 

—  3.9 

Marts 

—  1.5 
-  0.7 

+  0.6 
October 

—  3.2 
—  3.7 

—  2.0 

November 

—  4.5 —  3.5 
—  2.5 

December 

—  8.8 
—  5.7 

—  4.4 

Med  en  Undtagelse  ere  samtlige  Afvigelser  negative.  Det  er 

altsaa,  naar  der  er  en  Kulde- Periode,  at  Frognersæter  er  varmere 
end  Christiania. 
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Tabel  XVI.   Frognersæter  varmere  end  Institute! 

Vindenes  Hyppighecl. 

d 
6 
A ON

O.
 

d OS
O.
 o x 

0 SC X! 

50 

> 
x 
1 
> 
50 

iV
SV
. 

>'
 

vu 
> 

>  £ Stil,e- 

Midl.  Retning. 

Januar 2 4 7 9 1 1 2 
21 N.  53°0  =  NO. 

Februar 1 4 5 15 9 2 1 2 
13 

N.  58  0  =  ONO. 

Marts 1 2 4 5 1 1 1 1 3 1 13 N.  74  0  =  ONO. 

October 1 4 2 2 1 1 2 6 N.  50  0  =  NO. 

Novbr. 2 3 7 1 1 3 N.  84  0  =  0. 
Decbr. 3 10 17 20 4 1 1 1 

15 
N.  52  0  =  NO. 

Den  midlere  Vindretning  er  beregnet  efter  den  Lambertske 

Formel  uden  Hensyn  til  Styrke.  Man  ser  at  de  nordostlige  Vinde 

ere  de  fremherskende,  især  i  de  egentlige  Vintermaaneder.  Vaar 

og  Høst  ere  de  fremherskende  Vinde  mere  østlige. 

Tabel  XVII.   Frognersæter  varmere  end  Institute! 

Vindens  Styrke. 

Antal 
Stille. 

Gange 

0- 

Vindstyrken  == 
'\.       |   •  2. Middel- 

Styrke. 

Norm. 

Styrke. 
Forskjel. 

Januar 
21 

14 12 0 0.3 0.9 

—  0.6 

Februar 13 22 15 2 0.4 0.8 

—  0.4 

Marts 13 14 6 0 0.2 0.8 

—  0.6 

October 6 4 9 0 0.5 0.9 

—  0.4 

Novbr. 3 5 9 0 0.6 0.9 

—  0:3 

Decbr. 15 23 32 2 0.5 1.0 

—  0.5 

Sum 

Procent. 

71 

30 

82 

34 

83 

34 

4 

2 

Mid.  0.4 0.9 

—  0.5 

Vindstyrkerne  0  og  1  (svag)  ere  de  hyppigste  og  ganske  Stille 

næsten  ligesaa  hyppig  som  disse.  Meget  sjælden  er  Vindstyrken 

2  (frisk  Bris).  Vindstyrken  er  gjennemsnitlig  meget  mindre  end 

den  af  7  Aars  Observationer  (1867—73)  udledede  normale.  Det 

er  altsaa  iKegelen  meget  roligt  og  stille  Vejr  og  aldrig  sterk  Vind, 
naar  Frognersæter  er  varmere  end  Christiania. 
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Tabel  XVIII.   Frognersæter  varmere  end  Institute! 

Skydækket.    (0  =  klart,  10  =  overskyet). 
Antal  Gange  med  Skvdækket: Middel- 

■ 

Normal- 
0. 

1. 

2. 
3. 4.  |  5. 6. 

7. 
8. 9. 

10. SkvdcCkke. Skvdaskke. Forskjel. 

Tann  av 1 5 3 2 1 1 1 2 1 4 3 1  4 
i  j 

—  <«.J 

Februar 21 3 4 1 1 1 0 1 2 1 
\7 

4.5 5.8 

—  1.3 

Marts 12 2 5 0 0 3 0 0 2 4 5 1.8 5.9 

-  4.1 

October 8 1 2 0 0 3 0 2 0 0 3 3.3 
6.8 

—  3.5 

Novbr. 10 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1.8 
7.2 

—  5.4 

Decbr. 23 4 2 1 3 2 1 3 3 4 20 5.3 
6.8 

—  1.5 

Sum 89 15 16 4 6 10 3 7 11 
12 

67 Mid.  3.6 6.6 

—  3.0 

Procent. 37 6 7 2 2 4 2 3 4 5 
28 

Hyppigst  er  ganske  klar  Himmel,  dernæst  ganske  overskyet. 

Den  gjennemsnitlige  Størrelse  af  Skydækket  er  betydelig  mindre 

-  end  den  normale.    Det  er  altsaa  især  ved  klart  Vejr  at  Frogner- 
sæter  er  varmere  end  Christiania. 

•  Ved  ganske  overskyet  Himmel  kan  sondres  tre  Tilfælder: 

Overskyet  uden  noget  Slags  Nedbør,  overskyet  med  Taage  og 

overskyet  med  Regn  eller  Sne.  Antallet  at  disse  Tilfælder  findes 

i  den  følgende  Tabel. 

Tabel  XIX.   Frognersæter  varmere  end  Institute! 

Overskyet  med  eller  uden  Nedbør. 
Antal 

med 
Taage. 

Gange 
med 

Regn  ell. Sne. 

Overskyet 

uden 
Nedbør. 

Surn. 

Januar 12 1 1 14 

Februar 10 4 3 
17 

Marts 4 1 0 5 

October 3 0 0 3 

Novbr. 2 

0^
 

0 2 

Decbr. 12 2 
12 

26 

Sum 43 8 16 
67 

Procent. 64 12 24 
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Af  de  Tilfælder,  da  det  er  ganske  overskyet,  ere  de  fleste  (64 

%)  overskyet  med  Taage  og  kun  en  ganske  ringe  Del  (12%)  over- 

skyet med  Regn  eller  Sne.  Naar  Taagen  ligger  over  Christiania- 
dalen,  er  det  jevnligt  Tilfældet,  at  Frognersæter  ligger  over  Taagen 

i  klart  Solskin.  Vi  kunne  saaledes  flytte  os  til  Standpunktet  paa 

Frognersæter,  idet  vi  regne  „overskyet  med  Taage"  „til  ganske  klart" 
og  faar  da  følgende  Sammenstilling: 

Tabel  XX. 

Antal  Gange 
0.  10. 

Skydække 10  med 

Regn,  Sne. 

10  uden 
Nedbør. 

Januar 
27 

2 1 1 

Februar 31 7 3 

Marts 16 1 1 0 

October 11 0 0 0 

Novbr. 12 0 0 0 

Decbr. 35 
14 
v 

2 
12 

Sum 132 24 8 16 

Pro  cent. 55 10 3 7 

I  over  Halvparten  af  alle  de  Tilfælder,  hvori  Frognersæter  er 

varmere  end.  Christiania,  bliver  saaledes  Vejret  (over  Taagen)  alde- 

les klart.  Ganske  overskyet  Himmel  med  tæt  Skylag  forekommer 

kun  i  en  Tiendedel  af  alle  Tilfælder,  og  kommer  saaledes  i  Klasse 

med  de  øvrige  Skydække-Graders  Hyppighed  (Tab.  XVIII).  Nedbør- 
Tilfælder  ere  yderst  sjældne,  de  udgjøre  kun  3  Procent  af  det  Hele. 

Tabel  XXI.   Frognersæter  varmere  end  Institutet. 
Taage. 

Gange  Procent. 
Januar  .    .    .  . 33. 70. 

Februar.    .    .  . 33. 63. 

Marts    .    .    .  . 12. 36. 

October .    .   .  . 16. 84. 

November  .    .  . 12. 71. 

December  .    .  . 44. 61. 

Sum  og  Middel  . 150. 62.5 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1874. 
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I  næsten  to  Trediedele  af  de  Tilfælder,  hvori  Frognersæter  er 

varmere  end  Christiania,  er  der  Taage,  mere  eller  mindre  tæt,  over 

Christianiadalen.  Ifølge  Tab.  XVIII  og  XIX  sammenholdt  er  der 

18  af  100  Tilfælder,  i  hvilke  Taagen  er  saa  tæt  at  den  skjuler  Him- 

melen for  Iagttageren  i  Christiania.  Resten,  44  72  Procent,  afTaa- 

gerne  ere  lette  og  lave. 

Lufttrykkets  Fordeling  i  de  Tilfælder,  hvilke  Frognersæter  er 

varmere  end  Christiania,  sees  af  Tab.  XXII.  Barometerhøjderne  ere 

reducerede  til  Havets  Overflade,  idet  der  er  tåget  Hensyn  til  Luf- 

tens Temperatur  og  til  Lufttrykkets  Størrelse.  De  respective  Baro- 

metre ere  jevnlig  blevne  verificerede  og  Barometerhøjderne  kunne 

ansees  sikkre  paa  0. 1  å  0.  2  Millimeter. 

Tabel  XXII.   Frognersæter  varmere  end  Institutet. 

Lufttryk  ved  Havets  Overflade.  —  Millimeter. 

Elverum. Chr.nia. 
Sandø- sund. Bergen. 

Januar 767.9 766.6 766.6 764.5 

Februar 63.2 61.6 61.4 59.6 

Marts 66.4 65.8 65.6 
64.7 

October 64.0 63.2 63.0 62.4 

Novbr. 66.8 65.7 
65.8 65.6 

Decbr. 63.7 61.7 61.7 60.3 

Middel 765.3 764.1 764.0 
762.9 

Lufttrykket  er  højest  i  Elverum,  lavest  i  Bergen.  Det  er  gan- 

ske lidt  højere  i  Christiania  end  ved  Christianiafjordens  Munding, 

i  Sandøsund.  Med  andre  Ord,  der  er  et  Maximum  af  Lufttryk  inde 

i  det  Indre  af  Landet.  Den  gjennemsnitlige  aarlige  Barometerhøjde 

ved  Havets  Overflade  er  i  Elverum  758mm,  i  Christiania  757m,,\  i 

Sandøsund  757mm  og  i  Bergen  756mm  .  Gjennemsnitlig  er  saaledes 
Lufttrykket  temmelig  højt,  omkring  7  Millimeter  over  den  normale 

Stand  for  Aaret,  naar  Frognersæter  er  varmere  end  Christiania. 

Ofte  forekommer  dog  lavere  og  tildels  temmelig  lave  Lufttryk,  dog 

med  den  Fordeling,  at  der  er  et  Maximum  inde  i  Landet. 
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For  at  faa  en  Oversigt  over  Lufttrykkets  Fordeling  ved  Chri- 

stiania har  jeg  gaaet  frem  paa  følgende  Maade:  Kaldes  Barome- 

terhøjden,  reduceret  til  Havets  Overflade,  for  Christiania  b0,  og  for 

et  andet,  i  Nærheden  liggende,  Sted  b,  Stedets  Afstand  fra  Chri- 

stiania d,  saa  er  b  db°  disse  to  Steders  indbyrdes  barometriske  Gra- 
dient. For  at  faa  bekvemme  Tal  at  regne  med,  regner  jeg  Af- 

standen  d  i  Grader  af  Storcirkelen,  altsaa  med  en  Enhed  paa  15 

geografiske  Mile.  De  saaledes  beregnede  Gradienter  med  Hensyn 
til  Christiania  findes  i  Tab.  XXIII. 

Tabel  XXIII.   Barometrisk  Gradient  ni.  H.  i  Christiania. 

Elverum. Saudøsund. Bergen. 

d  = 

1°.044 0°.847 2°.738 

Januar 1.30 0.07 

-  0.75 

Februar 1.57 

—  0.20 
-  0,70 

Marts 0.57 

—  0.24 
—  0.42 

October 0.74 

—  0.21 
-0.29 

November 1.06 0.14 

—  0.02 

December 1.94 0.02 

-  0.50 

Tænker  man  sig  slaaet  omkring  Christiania  en  Cirkel  med  Ra- 

dius 1  Grad  (=  15  g.  Mile)  og  i  Periferien  af  denne  lodrette  Li- 

nier,  hvis  Længde  er  proportional  med  Gradienterne,  oprejste  i  de 

til  de  andre  omliggende  Stationer  svarende  Azimuther,  saa  vil  det 

Plan,  der  lægges  gjennem  disse  Liniers  andet  Endepunkt  (over  Ho- 

rizonten  naar  b>b0,  under  naar  b<cb0)  betegne  Lufttrykkets  For- 
deling omkring  Centralpunktet  Christiania.  Dette  Plans  Stilling 

betegnes  bedst,  i  Overensstemmelse  med  de  specielle  Gradienters 

Betegnelse,  ved  at  man  angiver  Azimuth  (A)  af  det  Verticalplan, 

der  staar  lodret  saavel  paa  Planet  som  paa  Horizonten,  samt  Planets 

Heldning  mod  Horizonten,  udtrykt  som  Gradient,  det  er  dets  Ordi- 

nat  i  Azimuth  A  og  Afstanden  1°.  Dette  Plan  kunne  vi  kalde  Gra- 

dientplanet.  Dets  Skjæringslinie  mod  Horizonten  betegner  Retnin- 

gen af  den  isobariske  Linie  gjennem  Centralpunktet  (Christiania). 

4* 
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Dets  Heldning  betegner  Maximalgradienten  for  Centralpunktet,  og 

denne  Gradients  Retning,  der  er  lo  dret  paa  den  isobariske  Lime 

gjennem  Stedet,  betegner  Retningen  af  Lufttrykkets  sterkeste  For- 
andring i  Rummet,  ligesom  dens  Størrelse  betegner  Størrelsen  af 

Lufttrykkets  sterkeste  Forandring-i  Rummet  langs  Havets  Overflade. 

Kjender  man  denne  Maximal-  eller  Hoved-Gradients  Retning  og 
Størrelse,  er  ogsaa  Gradientens  Størrelse  i  enhver  anden  Retning 

bestemt.  Kaldes  et  Steds  Azimuth,  regnet  fra  Centralpunktet,  a, 

Hovedgradientens  Azimuth  (den  Retning  hvor  b— b0  er  størst,  alt- 

saa  den  Side,  hvor  Gradientplanet  ligger  over  Horizonten)  A,  og 

Hovedgradientens  Størrelse  G,  saa  bliver  den  til  Azimuth  a  sva- 
rende Gradient 

g  =  G.  cos  (A— a). 

Langs  den  isobariske  Linie,  hvor  A — a  =  90°  eller  270°  bliver 

g  =  0  eller  ingen  Forskjel  i  Lufttrykket.  Lodret  paa  Isobaren,  hvor 

A  -  a  =  0  eller  180°,  bliver  g  =  ±G  eller  den  største  Forskjel  i  Luft- 

trykket. Denne  Forskjel  er  et  Maal  for  den  Kraft,  der  sætter  Luf- 

ten i  Bevægelse  eller  som  frembringer  Vinden. 

Gradientplanets  Stilling  er  bestemt  ved  3  Barometerhøjder  eller 

ved  to  Gradienter.  Foråt  opnaa  en  større  Sikkerhed  har  jeg  tåget 

en  4de  Barometerhøjde,  nemlig  Bergens,  med,  endskjønt  Afstanden 

er  noget  stor.  Imidlertid  fandtes  ingen  nærmere  i  denne  Retning, 

der  har  den  Fordel  at  den  er  næsten  lodret  mod  Retningen  til 

Elverum  og  Sandøsund.  Kaldes  Gradienterne  og  Azimutherne  for 

Elverum,  Sandøsund  og  Bergen,  henført  til  Christiania,  respective 

go,  gs,  gh  og  ac,  as,  ab,  saa  har  man  til  Bestemmelsen  af  G-  og  A 
følgende  Ligninger: 

ge  =  G.  cos  (A— ae) 

gs  =  G.  cos  (A — as) 

gb  =  G.  cos  (A— ab) 
sættes:  G.  cosA  =  x 

G.  sin  A  =  y, 

saa  faar  man:    ge  =  x.  cos  ac  +  y.  sin  ae. 

gs  =  x.  cos  as  +  y.  sin  as. 

gi,  =  x.  cos  ai,  -j-  y.  sin  ai,., 
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af  hvilke  Ligninger  x  og  y  tindes  ved  de  mindste  Kvadraters  Me- 
thode.    For  et  og  det  samme  System  af  Stationer  med  samme 

Centralpunkt  bliver  Kegningerne  let,  dfTalle  Azimuther  ere  con- 
stante.    Af  x  og  y  findes  derpaa  G  og  A. 

Vi  have  her,  regnet  fra  Nord  mod  Øst: 

Azimuth  af  Elverum       ac  =  22° 14' 
-  Sandøsund    as  =  190  22 

-  Bergen        ai,  =-  280  10 
og  Endeligningene  faa  følgende  Form,  i  hvilken  Klammerne  betegne 

Summationstegn : 

x  =     0.570  [g.  cosa]  —0.176  [g.  sina] 

y  =  —0.176  [g.  cosa]  -f  0.923  [g.  sina]. 
Resultatet  af  Regningen  bliver  det  i  Tabel  XXIV  opstillede. 

Ved  Siden  af  A  er  stillet  Vindens  Retning  efter  Tab.  XVI. 

Tab.  XXIV.    Barometrisk  Gradient.  —  Vind. 

G. A. Vind. 
Diff. 

Januar 1.01 

69° 

53° 

—  16° Februar 1.15 56 58 

+  2 Marts 0.57 61 74 

+  13 
October 0.55 48 

50 

+  2 
Novbr. 0.46 25 

84 
+  59  , 

Decbr. 0.92 65 52 

—  13 

Middel 0.78 

54° 

62° 
+  8°

 

Gradienten  er  størst  i  Vintermaanederne,  mindre  Høst  og  Vaar, 

i  Gjennemsnit  0.78  Millimeter  pr.  15  geogr.  Mile.  Dette  er  en 

temmelig  ringe  Ulighed  i  Lufttrykket,  der  gjenspejler  sig  i  de  svage 

Vinde,  som  derved  foraarsages  (Tab.  XVII).  Gradientens  Retning 

falder  i  første  Kvadrant,  mellem  Nord  og  Øst.  I  Vintermaanederne 

er  den  nærmere  Nordost,  i  Vaar-  og  Høstmaanederné  nærmere  Øst, 

ganske  som  Vindens  Retning  (Tab.  XVI).  Vindens  Retning  er  i  det 

Store  tåget  saadan,  at  den  afviger  til  Højre  for  Gradientens  Ret- 

ning, men  denne  Afvigelse  er  ringe,  saaledes  som  jevnlig  er  Til- 
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fældet  med  de  Vinde,  der  tilhøre  baromestriske  Maxima. 1  For  en 
stor  Del  er  ogsaa  Vindens  Ketning  reguleret  af  Terrænforholdene. 

Den  Overensstemmelse,  som  her,  er  fundet  mellem  Vindens  Retning 

og  den  barometriske  Gradient,  maa  jeg  anse  for  tilfredsstillende. 

Til  en  nøjagtig  Undersøgelse  af  Loven  for  Forholdet  mellem  disse 

udfordres  andre  Methoder,  i  hvilke  de  forskjellige  Retninger  af 

Gradienten  og  Vinden  sondres  langt  skarpere  ud  fra  hverandre  end 

det  her  er  blevet  gjort. 

b.  Temperaturen  paa  Frogner  sæter  for  lav.  Efter  Theorien 

for  Varmeforandringen  i  op-  og  nedstigende  Strømme  skulde  Tempe- 
raturforskjellen mellem  Observatoriet  og  Frognersæter  i  dethøjeste 

være  3°.81,  nemlig  naar  Luften  var  aldeles  tør.  Da  Institutets 

Temperaturer  gjennemsnitlig  ere  0°.83  højere  end  Observatoriets, 

har  jeg  som  Grændse  for  de  Temperaturforskjeller,  der  have  Med- 

hold i  den  nævnte  Theori,  sat  4°. 6  og  af  Observationstabellerne 

udtaget  alle  de  Tilfælder,  i  hvilke  Temperaturforskjellen  mellem  In- 
stitutet  og  Frognersæter  er  større.  De  forskjellige  Forhold,  under 

hvilke  saadanne  excessive  Forskjeller  forekomme,  ere  fremstillede 

i  de  følgende  Tabeller. 

Tab.  XXV.   I.— F  >  4°.6. 
Antal  Gange Temperatur Forskjel 

8m 

8* 

 \  
1 

F. 

I-F. 

Januar 3 2 0.3 

—  4.8 

5.1 

Februar 1 2 
—  10.6 —  16.3 

5.7 
Marts 2 5 

0.8 

-  5.1 

5.9 

April 
10 

24 5.6 0.4 5.2 Maj 
25 55 11.1 5.3 5.8 

Juni 8 60 16.5 10.4 
6.1 

Juli 10 48 19.4 13.5 6.0 

August 7 31 16.8 10.9 5.9 

Septbr. 3 11 10.6 5.3 
5.3 

October 6 10 6.9 1.1 
5.8 

Novbr. 5 4 2.0 

-  3,2 

5.2 

Decbr. 4 3 
-  4.6 —  11.8 

7.2 

1  Om  Vind  og  Vejr  S.  189  og  191. 
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De  fleste  Tilfælder  findes  i  Maj,  de  færreste  i  Februar.  I 

Vintermaanederne  ere  disse  Tilfælder  ligesaa  hyppige  om  Morgenen 

som  om  Aftenen.  I  Sommertiden  derimojl  falde  de  fleste  Tilfælder 

om  Aftenen  og  kun  forholdsvis  faa  om  Morgenen,  en  naturlig  Følge 

deraf,  at  Frognersæters  Thermometer  har  været  udsat  for  Morgen- 

solens directe  Paavirkning.  Den  gjennemsnitlige  Temperatur-For- 

skjel  mellem  Institutet  og  Frognersæter  er  ikke  saa  ganske  lidet 

over  Grændseværdien  4°.6.  I  Vintermaanederne  December  og  Fe- 

bruar er  denne  Grændseværdi  overskredet  ved  Kuldegrader  i  Chri- 

stiania. Forøvrigt  findes  Varmegrader  paa  Institutet  i  disse  Til- 

fælder, i  Marts  og  November  med  tilsvarende  Kuldegrader  paa 

Frognersæter. 

Tab.  XXVI.   L— F.  >  4°.6. 

Temperatur — Middel. 

Elverum. Christiania. Sandøsund 

Januar 
—  3°.9 

0.3 
1.2 

Februar 
—  14.0 

-  10.6 

—  9.2 

Marts 
—  2.0 

0.8 
1.5 

April 
2.0 5.6 5.0 

Maj 
7.2 11.1 9.6 

Juni 13.7 16.5 14.6 

Juli 13.5 19.4 14.6 

August 
14.0 16.8 16.2 

September 6.8 10.6 11.2 

October 3.8 6.9 7.2 

November 
—  1.2 

2.0 3.7 
December 

—  10.5 

—  4.6 
—  2.4 

Temperaturens  Fordeling  er  meget  nær  den  normale :  Om  Vin- 

teren koldest  inde  i  Landet  (Elverum),  mildest  ved  Kysten  (Sand- 
øsund), om  Sommeren  varmest  i  Christiania. 
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Tab.  XXVII.   I.-F  >4°.6. 

Afvigelser  fra  Normal-Temperatur. 

Elverum    •  Christiania.  Sandøsund. 

Januar 
6°.8 

4°.9 3°.4 

Februar 

—  2.6 
—  6.2 

—  6.4 

Marts 3.3 2.2 2.3 

April 0.5 
1.4 1.1 Maj —  1.7 

0.1 

-  0.4 

Juni 

—  1.0 

0.1 

—  0.3 

Juli 

—  2.1 
1.4 

—  1.8 

August 

09
* 

0.5 
0.3 

September 

—  0.9 —  0.8 
—  1.1 

October 2.2 1.2 0.2 
November 5.5 1.9 1.4 

December 

—  2.2 
-  1.6 

—  2.2 

I  Elverum  og  Sandøsund  forekomme  positive  og  negative  Af- 

vigelser lige  hyppigt.  I  Christiania  clerimod  ere  de  positive  Afvi- 

gelser overvejende.  Det  synes  saaledes  som  om  der  i  nogen  Grad 

finder  en  særegen  Opvarmning  Sted  i  Christiania,  naar  Tempera- 
turen aftager  usædvanligt  raskt  med  Højden. 

Tab.  XXVIII.   I. — F.  >  4°.6. 
Vindenes  Hyppighed. 

NN
O.
 

6 

ON
O.
 

d 

OS
O.
 6 o m x 

i 

II» 

fe > AS
A 

> 

> 
> 

fZi 

> 
% 

Januar 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 
Februar 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marts 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

April 
2 4 6 1 0 2 1 1 6 1 4 1 2 1 0 1 Maj 
5 10 3 5 0 2 4 7 

15 
5 7 5 4 2 2 2 

Juni 4 8 5 5 2 3 1 3 914 5 4 2 0 1 0 
Juli 3 4 0 3 1 0 0 7 

11 
12 

5 2 1 4 0 1 

August 4 4 1 2 1 1 0 5 3 4 3 3 1 1 0 2 

Septbr. 1 2 1 3 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 
October 1 1 2 4 0 1 1 i 4 1 0 0 0 0 0 0 
Novbr. 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
Decbr. 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Sum 
%% 

39 21 
30 4 9 9 

24 
54 

39 
28 

16 10 10 4 7 
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Naar  Temperaturen  aftager  usædvanligt  raskt  med  Højden,  ere 

de  sydlige  Vinde  mest  fremherskende,  dernæst  komme  de  nordøst- 
lige.   Sjeldnest  ere  de  østlige  og  nordvestlige  Vinde. 

Tab.  XXIX.   1— F.  >  4°.6. 

Vindens  Styrke.  (0—6). 

- Hyppighed  —  i  P af  Vindstyi 
Stille.       0.  1. 

rocentei 
ke: 

S». 
o o. 

Midd.- 
Vind- 
Oiy  iKl  . 

Norm. 

Vind- 
For- 
skjel. 

Januar 0 40 40 20 0 0.9 
0.9 0.0 

Februar 0 
-  33 

33 33 0 M 0.8 
0.4 Marts 14 0 14 72 0 1.8 0.8 
1.0 

April 3 29 41 20 6 1.2 1.1 0.1 
Maj 2 18 51 28 1 1.2 1.1 

0.1 Juni 3 29 50 16 2 1.0 1.1 

—  0.1 

Juli 7 17 52 20 3 1.1 1.0 
0.1 

August 8.. 18 42 23 8 1.2 
0.8 

0.4 
Septbr. 0 0 64 

.21 

14 1.7 0.9 
0.8 October 0 6 

19 
50 25 

2.0 

0.9 1.1 
Novbr. 0 0 33 11 

56 2.4 
0.9 

1.5 

Decbr. 0 14 29 29 
29 

2.1 1.0 
1.1 

Aar. 4 20 46 24 6 Midd. 
1.5 

0.9 
0.5 

Hyppigst  forekommer  Vindstyrken  1,  dernæst  2.  Vindstyrken  3 

(frisk),  der  aldeles  ikke  forekom,  naar  I— F.  var  negativ,  optræder  med 

en  Hyppighed  af  6  Procent,  naar  I— F.  er  større  end  4°.6.  Ganske 

stille,  der  i  hint  Tilfælde  var  særdeles  hyppig,  er  i  dette  her  meget 

sjælden.  I  nærværende  Tilfælde  er  den  gjennemsnitlige  Vindstyrke 

(paa  en  Undtagelse  nær,  nemlig  i  Juni)  større  end  den  normale, 

navnlig  i  Høstmaanederne.  Det  fremgaar  heraf,  at  en  større  Vind- 

styrke ledsager  en  usædvanlig  sterk  Aftagen  af  Temperaturen  med 

Højden. 
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Tab.  XXX.   I.— F.  >  4°6. 

Skydækket. Mi  ri  ri  p1 vi  u  nu  <i  i . TTavcV  1  fli Jj  Ol  »KJ CJ, 

Januar 10.0 7.% 2.5 

Februar 9.7 5.8 
3.9 

Marts 5.0 5.9 

—  0.9 

April 
3.9 6.0 

—  2.1 

Maj 

3.1 5.3 

—  2.2 

Juni 3.7 
5.6 

—  1.9 

Tnli 0  Ull O.D 0.  / 
0  1 

—  A.  1 

August 3.3 5.7 

—  2.4 

Septbr. 5.1 5.7 

—  0.7 

Octbr. 7.1 6.8 0.3 

Novbr. 5.9 7.2 

—  1.3 

Decbr. 7.1 6.8 0.3 

Middel 5.6 6.2 

—  0.6 

I  Vintermaanederne  er  Skydækket  større  end  det  normale,  ellers 

er  det  i  alle  Maaneder,  med  Undtagelse  af  October,  mindre.  I  de 

3  Vintermaaneder  ledsages  saaledes  den  raskeste  Aftagen  af  Tem- 

peraturen med  Højden  af  et  stort  Skydække,  men  i  den  øvrige  Tid 

af  Aaret  af  temmelig  klart  Vejr. 

Tab.  XXXI.   I.-F.  >  4°6. 
Luftens  Fugtighed. 

Vanddam  penes Tryk. Relativ  Fugtighed. 
Millimeter. Procent. 

Middel. Normal. Forskjel. Middel. Normal. Forskjel. 
Januar 

'  4X 

3.2 0.9 86.8 88.3 

—  1.5 

Februar 1.7 3.0 

—  1.3 

84.3 82.9 
1.4 

Marts 3.7 
3.5 0.2 73.9 78.4 

—  4.5 

April 3.9 
4.1 

—  0.2 

54.7 
65.1 

-10.4 

Maj 4.9 5.2 

—  0.3 

48.6 56.5 

-  7.9 

Juni 7.3 
7.6 

-  0.3 

52.3 57.6 

—  5.3 

Juli 9.6 9.6 0.0 56.7 61.5 

—  4.8 

August 10.1 9.3 0.8 59.6 67.5 

—  7.9 

Septbr. 6.3 7.3 

—  1.0 

63.4 76.8 

—  13.4 

October 6.2 5.6 0.6 81.1 81.1 0.0 
Novbr. 3.7 3.9 

—  0.2 

68.8 81.5 

—  12.7 

Decbr. 2.3 3.1 

—  0.8 

64.1 85.5 

-  21.4 

Middel 5.3 5.4 

—  0.1 

66.2 73.6 

—  7.4 
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Vanddampenes  Tryk  er  i  det  Hele  tåget  ikke  ret  meget  for- 
skjelligt  fra  det  normale.  Derimod  viser  den  relative  Fugtighed 

sig  gjennemgaaende  mindre  end  dennormakr,  tildels  betydelig  min- 

dre. Kun  Februar  (1  enkelt  Tilfælde)  gjør  heri  en  Undtagelse. 

Vi  slutte  heraf,  at  tør  Luft  er  en  fremtrædende  Betingelse  for  Tem- 

peraturens raske  Aftagen  med  Højden. 

c.  Nedbør  af  Hegn  eller  Sne.  I  disse  Tilfælder  lader  Tempe- 

raturen paa  Frognersæter  sig  bedst  sammenligne  med  den  i  Chri- 
stiania, da  Virkningen  af  Solskin  og  Udstraaling  bortfalder,  omend 

Thermometret  paa  Frognersæter  ved  at  blive  vaadt  muligens  viser 

noget  for  lavt,  naar  Luften  ikke  er  ganske  mættet  medVanddamp. 

Ved  Frognersæter  er  den  dog  nærmere  sit  Mætningspunkt  end  i 

Christiania.  I  de  følgende  Tabeller  findes  Resultaterne  afSammen- 

ligningerne  mellem  Temperatur- Aflæsningerne  paa  Frognersæter  og 

paa  Institutet  Kl.  8  Morgen  og  Kl.  8  Aften. 

Tab.  XXXII.  Nedbør. 

Antal  Gange  i  3  Aar.  Temperatur.  Forskjel. 

8m 

8a 

Sum. 
I. F. 

I. -F. 

Januar 15 

22  ■ 

37 

-0°3 —  2°.8 
-f-2°.5 

Februar 14 19 33 

—  6.3 
—  8.5 

2.2 

Marts 16 18 34 0.0 

—  2.8 

2.8 

April 6 11 17 3.0 

—  0.1 

3.1 
Maj 10 6 16 8.0 4.2 

3.8 

Juni 11 12 23 13.5 9.9 3.6 

Juli 15 8 23 
15.6 12.1 3.5 

August 9 16 25 14.1 10.1 4.0 

Septbr. 11 9 20 
10.7 7.8 2,9 

October 16 
18 34 7.2 3.7 3.5 

Novbr. 12 19 
31 2.7 0.3 

2.4 

Decbr. 13 17 30 

-  2.2 
—  4.5 

2.3 

Aar. 148 175 323 

Nedbørens  Hyppighed  er  større  i  Vintermaanederne  end  i  Som- 

mermaanederne.   Den  er  størst  i  Januar  og  mindst  i  April  og  Maj. 



60 

I  det  He]e  tåget  er  den  større  om  Aftenen  end  om  Morgenen. 

Undtagelse  herfra,  gjør  Maj,  Juli  og  September.  Temperaturfor- 

skjellen, under  Nedbør,  mellem  Institutet  og  Frognersæter  erisaa- 

godtsom  ethvert  Tilfælde  saaledes,  at  det  højere  liggende  Sted  har 

den  laveste  Temperatur"  De  faa  Tilfælder,  hvori  under  Nedbør 
Frognersæter  har  en  højere  Temperatur  end  Institutet,  ere  saadanne, 

der  indtræffe  naar  en  Kuldeperiode  slutter.  Nedbøren  hører  da 

til  et  Luft-Cirkulations-System,  hvori  Luften  i  Christiania  ikke  del- 

tager, men  som  udelukkende  tilhører  de  højere  liggende  Luftlag,  i 

hvilke  Temperaturen  aftager  med  Højden.  I  Gjennemsnit  af  alle 

Tilfælder  vise  disse  særegne  Tilfælder  (der  ovenfor  ere  omtalte  un- 
der Bemerkningerne  til  Tab.  XX)  kun  en  yderst  ringe  Betydning. 

Den  sidste  Rubrik  i  Tab.  XXXII  viser,  at  Temperaturforskjellen  mel- 

lem Institutet  og  Frognersæter  ved  Nedbør  ligger  imellem  de  i  de 

to  ovenfor  under  a)  og  b)  omhandlede  Tilfælder  forekommende 

Værdier.  Nedbør  stræber  saaledes  at  forringe  Temperaturens  Af- 

tagen  med  Højden  uden  dog  paa  langt  nær  at  bringe  den  til  at 

forsvinde  eller  til  at  gaa  over  til  en  Tilvæxt. 

Tab.  XXXIII.  Nedbør. 

Afvigelse  fra  Normal- Værdierne. 

Temper 
I. 

atur. 

F. 
I. -F. 

Januar 
4°.2 

2°.  7 
1°.5 

Februar 

-  1.8 
—  2.4 

0.6 
Marts 1.7 1.3 0.3 

April 

-  1.2 
—  0.8 

—  0.4 

Maj —  2.6 
—  1.4 

-1.2 

Juni 

—  2.4 
—  0.8 

—  1.6 

Juli 

—  2.1 
—  0.9 

—  1.2 

August 

—  2.1 
—  2.1 

0.0 

Septbr. 

—  0.6 

t  -  0.8 

0.2 

October 1.6 0.9 

0.7 

Novbr. 2.8 
2.4 0.4 

Decbr. 
1.1 

-  0.9 

2.0 
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Man  ser  heraf,  at  Nedbør  i  det  Hele  tåget  i  Sommerhalvaaret 

bevirker  saavel  i  Christiania  som  paa  Frognersæter  en  Afkjøling, 

og  i  Vinterhalvaaret  en  Oj)varmning  af  Ltrften.  Denne  Afkjøling 

om  Sommeren  og  Opvarmniug  om  Vinteren  er  sterkere  i  Christia- 

nia end  paa  Frognersæter.  Om  Sommeren  bliver  derved  Tempe- 
raturforskjellen mellem  begge  Steder  formindsket,  medens  den  om 

Vinteren  bliver  forøget,  saaledes  som  Rubrikken  I.— F.  i  Tabel 
XXXIII  viser. 

Tab.  XXXIV.  Nedbør. 

Vindenes  Hyppighed. 

z NN
O.
 

c 
z ON

O.
 

6 
*j x 
O 6 c x cc 

>'
 

C/2 
> 
x>  1 

•> 

x 
> > 

VN
V.
 

> 
z 

NN
V.
 

Sti
lle

. Januar 0 9 8 5 2 4 3 4 2 1 0 0 1 ) u 0 u 0 

Februar 0 4 4 14 5 0 0 0 i 0 1 0 0 0 0 4 

Marts 0 1 4 7 1 3 1 0 9 6 1 0 0 1 0 0 0 

April 1 2 3 3 1 1 0 1 3  0 0 0 0 0 0 0 
Maj 0 2 2 2 1 2 2 11  0  0 1 0 1 1 0 0 

Juni 0 1 3 8 ! 4 0 0 1 1  1 1 0 ° 0 0 2 

Juli 3 1 0 4 1 2 2 

41  2|0 
0 1 0 0 0 1 

August 3 5 3 5 : 1 0 3 2 01 0 0 0 0 0 1 

Septbr. 0 3 0 5 2 1 1 0 3 
10 

0 1 0 0 2 

October 0 5 4 8 1 2 2 2 3 2  0 0 0 : 1 0 3 

Novbr. 0 3 11 7 4 0 2 1 1 
0  0 

0 0 0 0 0 2 

Decbr. 0 5 9 6 1 1 0 3 3 
0  0 

0 0 0 0 0 2 

Vinter 0 11 14 28 11 3 4 6 8 
2  2 

0 0 0 0 0 11 

Vaar 1 5 9 12 3 5 3 3 12  9 1 1 

•0 

2 1 0 0 

Sommer 6 7 6 171  4 6 2 5 7 3  2 1 

i1
 

0 o 0 4 

Høst. 0 11 15  20  7 3 i 5 3 7 3 0 0 1 2 1 0 7 

Aar. 7 34 44  77  25 17|14 1734 17 5 2 
k 
2 4 2 0 

22 

I  alle  Aarstider  er  ONO.  den  mest  fremherskende  Nedbør- Vind. 

Dernæst  kommer  Syd.  Sjeldnest  ere  de  nordvestlige  Vinde  ned- 
børbringende. 
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Tab.  XXXV.  Nedbør. 

Vindens  Styrke. 

Mirlripl Normal. x  ors  KJ  ei. 

Januar 0.9 0.9 0.0 

Februar 1.2 0.8 0.4 

Marts 1.4 0.8 
0.6 

Aprii 
1.5 1.1 

0.4 

Mai 1.4 1.1 0.3 

Juni 
1.1 1.1 0.0 

Juli 
1.3 1.0 0.3 

August 
1.4 0.8 0.6 

Septbr. 
1.2 0.9 0.3 

Octbr. 1.6 0.9 0.7 
Novbr. 1.7 0.9 0.8 

Decbr. 1.5 1.0 
0.5 

Under  Nedbør  er  Vindstyrken  gjennemsnitlig  større  end  den 

den  normale.    Vindstille  er  forholdsvis  sjælden.    Se  Tab.  XXXIV. 

I  den  følgende  Tabel  tindes  beregnet,  hvor  stor  Forskjellen 

mellem  Temperaturen  paa  Frognersæter  og  i  Christiania  skulde 

være,  naar  Luften  i  en  opstigende  Luftstrøm  var  mættet  med  Vand- 

damp  ved  de  i  Tab.  XXXII  givne  Temperaturforhold  under  Nedbør. 
Ved  Siden  deraf  er  stillet  den  af  Observationerne  under  Nedbør 

fundne  Tempe raturforskj el  med  Udelukkelse  af  de  Tilfælder,  i  hvilke 

Frognersæter  har  været  varmere  end  Institutet.  I  3die  Kubrik  er 

sat  Forskjellen  mellem  disse  to  Værdier  af  Temperaturforskjellen. 

I  sidste  Rubrik  er  anført  den  midlere  relative  Fugtighed  i  Nedbør- 
Tilfælderne. 
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Tab.  XXXVI.  Nedbør. 

Temp. -Forskjel.    I. — F. mættet  Luft.  Obs. 1 
Forskjel. Rélat. 

Fugtigh. 

Januar 
2°.6 3°.0 —  0°.4 

90.5 
Februar 2.8 2.8 

0.0 88.4 

Marts 2.6 2.8 

—  0.2 
88.8 

April 2.4 3.1 

—  0.7 

84.5 
Maj 

2.2 3.8 

-  1.6 

78.5 

Juni 1.9 3.6 

—  1.7 

77.6 
Juli 1.9 3.5 

—  1.6 

80.8 

August 
1.9 4.0 

—  2.1 

78.8 

Septbr. 
2.0 

2.9 

—  0.9 

88.4 

Octbr. 2.2 3.5 

—  1.3 

88.6 

Novbr. 2.4 2.4 

—  0.0 

90.0 

Decbr. 2.6 2.8 

-  0.2 

90.6 

Den  under  Nedbør  observerede  Temperaturaftagelse  med  Høj- 
den  er  altid  større  end  den  skulde  være,  om  Luften  var  mættet 

med  Vanddamp.  Afvigelserne  ere  størst  i  Sommermaanederne.  I 

disse  er  ogsaa  den  relative  Fugtighed  under  Nedbør  mindst,  altsaa 

Luften  længst  fra  sit  Mætningspunkt,  bvorimod  den  nærmer  sig  til 

dette  om  Vinteren,  paa  hvilken  Tid  ogsaa  de  beregnede  Tempera- 

turforskjeller nærme  sig  til  de  observerede.  Om  Sommeren  vil 

Vanddampenes  Condensation  først  finde  Sted  i  en  større  Højde  og 

Frognersætev  vil  ikke  blive  paavirket  af  den  ved  Condensationen 

udviklede  Varme.  Temperaturens  Aftagen  bliver  da  mere  i  Over- 

ensstemmelse med  den  der  finder  Sted  ved  tør  Luft,  det  er  større, 

som  ogsaa  Observationerne  vise. 

Temperaturens  Forandring  med  Højden  er  en  Størrelse,  der 

er  afhængig  af  en  Flerlied  af  Aarsager.  Den  Aftagen  af  Tempera- 

turen med  Højden,  der  er  en  Følge  af  op-  og  nedstigende  Bevæ- 

gelser  af  Luften  modificeres  paa  mange  Maader  ved  locale  Aarsager, 



der  saavel  i  Højden  som  i  de  lavere  liggende  Egne  snart  kunne 

forøge,  snart  forringe  de  locale  Temperaturer.  Enhver  Forøgelse 

af  Temperaturen  paa  de  højere  liggende  Steder  eller  Forringelse 

af  Temperaturen  paa  de  lavere  liggende  Steder  vil  trevirke  en  For- 

mindskelse  af  Temperaturens  Aftagen  med  Højden,  ja  i  saadanne 

Tilfælder  kan  endog  den  modsatte  Tilstand  indtræde,  nemlig  at  de 

højere  liggende  Steder  blive  varmere  end  de  lavere  liggende:  Tem- 
peraturen voxer  med  Højden.  Enhver  Forringelse  af  Temperaturen 

i  Højden  eller  en  Forøgelse  af  samme  paa  de  lavere  liggende  Ste- 
der vil  bevirke  en  sterkere  Aftagen  af  Temperaturen  med  Højden, 

der  endog  kan  komme  til  at  overskride  den,  som  vilde  følge  af 

opstigende  eller  nedstigende  Bevægelser  af  Luften  uden  Forandring 

i  dennes  Varmemængde.  En  sterkere  Forøgelse  eller  en  svagere 

Formindskelse  af  Temperaturen  i  Højden  end  paa  de  lavere  Steder 

vil  bevirke  en  langsommere  Aftagen  af  Temperaturen  med  Højden. 

En  svagere  Forøgelse  eller  en  sterkere  Formindskelse  af  Tempe- 
raturen i  Højden  end  paa  de  lavere  Steder  vil  derimod  bevirke  en 

raskere  Aftagen  af  Temperaturen  med  Højden. 

Efter  den  mekaniske  Varmetheori  skulde  en  Luftmasse,  der 

hæver  sig  fra  Observatoriets  til  Frognersæters  Højde,  uden  atmod- 
tage  eller  afgive  Varme,  afkjøle  sig  ved  Udvidelse  saa  meget  som 

3°.81  C,  naar  Luften  var  ganske  tør.  Indeholder  Luften  Vand- 

dampe  (hvis  Varmecapacitet  er  større  end  Luftens)  i  saadant  For- 
hold, at  der  ingen  CondensatiOn  af  Vanddampe  Ander  Sted  under 

den  ved  Opstigningen  frembragte  Afkjøling,  bliver  Temperaturens 

Aftagen  noget  langsommere.  Den  er  svagest  om  Sommeren  (3°. 78) 
da  Luften  indeholder  mest  Vanddamp,  og  sterkest  om  Vinteren 

(3°.80)  da  Vanddampenes  Mængde  er  mindst.  Dens  Variation  er, 
som  man  ser,  yderst  ringe  fra  Sommer  til  Vinter  og  dens  Værdi  er 

praktisk  talt  den  samme  som  ved  ganske  tør  Luft.  Er  Luften  alle- 
rede nede  i  Christiania  mættet  med  Vanddamp,  vil  dens  Opstigen 

og  den  dermed  følgende  Udvidelse  og  Afkjøling  fremkalde  en  Con- 
densation  af  endel  af  dens  Vanddampe,  og  den  derved  friblevne 

latente  Varme  vil  opvarme  Luften,  saaledes  at  Temperaturens  For- 
mindskelse  med  Højden  bliver  langsommere.    Langsomst  vil  den  i 
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dette  Tilfælde  blive  i  Sommermaanederne  (1°.8  i  Juli)  da  Tempe- 

raturen er  højest  og  Luftens  Evne  til  at  opløse  Vanddampe  er 

størst.  Den  bliver  størst  i  Vintermaan^lerne  (2°.7),  da  Luftens 

lave  Temperatur  giver  den  en  ringe  Evne  til  at  opløse  Vand- 

dampe. Imellem  de  to  sidstnævnte  Tilfælder  ligger  det,  at  Luf- 

ten i  Christiania  ikke  er  mættet  med  Vanddampe.  men  at  Dug- 

punktet  naaes  under  Opstigningen  førend  Luften  Har  naaet  Frog- 

nersæters  Højde.  I  dette  Tilfælde,  hvori  altsaa  den  relative  Fug- 

tigbed  i  Christiania  er  lidt  under  100  Procent,  og  naar  denne  Værdi 

imellem'  Christiania  og  Frognersæters  Højde,  vil  Luften  i  de  øvre 

Lag  faa  noget  af  Vanddampenes  Condensationsvarme  og  saaledes 

Temperaturens  Aftagen  blive  større  end  om  Luften  var  mættet  med 

Vanddamp  allerede  ved  Christiania,  men  mindre  end  om  den  var 

ganske  tør  eller  saa  tør,  at  ingen  Condensation  fandt  Sted  neden- 

for Frognersæter.  Saadanne  Tilfælder  er  der  jevnlig  Anledning  til 

at  iagttage,  idet  Skyernes  nedre  Rand  ligger  lavere  end  Frogner- 

sæter, i  en  Højde,  der  svarer  meget  vel  til  den  af  Temperaturen 

og  Vanddampenes  Tryk  ved  Institutet  beregnede  Højde  af  det  Lag, 

i  hvilket  Dugpunktet  naaes. 

Flyttes  en  Luftmasse,  uden  at  modtage  eller  afgive  Varme,  fra 

Frognersæters  Niveau  ned  til  Observatoriets,  vil  den  opvarmes 

3°.81  C,  om  Luften  var  tør  og  indtil  et  Par  Hundredel  Grad  min- 
dre om  Luften  indeholder  Vanddampe.  Da  Temperaturen  under 

Nedsynkningen  er  stigende,  er  her  ikke  Tale  om  Condensation  af 

Vanddampo,  men  Luftens  relative  Fugtighed  bliver  mindre  og  min- 
dre, eftersom  den  kommer  lavere  ned.  Forholdet  bliver  i  ethvert 

Tilfælde  meget  nær  som  ved  tør  Luft. 

En  Flytning  af  Luftmasser  fra  et  lavere  til  et  højere  Niveau 

eller  omvendt  rinder  lettest  Sted,  naar  Luften  er  i  en  sterkere  Be- 

vægelse  henover  Jordens  Overflacle,  hvis  Ujevnheder  den  er  nødt 

til  at  følge.  Med  andre  Ord,  de  op-  og  nedstigende  Bevægelser 

af  Luften  følge  med  de  sterkere  Vinde.  Den  Aftagen  af  Tempe- 

raturen med  Højden,  der  er  en  Følge  af  Luftens  Flytning  opad 

eller  nedad,  kommer  lettest  i  Stand,  naar  det  blæser  Vinde  af  no- 

gen  Styrke.    Ved  ganske  rolig  Luft  kunne  de  forskjellige  Luftlag 
Vidensk-Selsk.  Forh.  1874.  5 
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ordne  sig  paa  en  Maacle,  eler  ikke  altid  svarer  til  deres  forskjellige 

Temperatur  og  Tæthed. 

Ved  de  friskere  Vinde  kunne  vi  saaledes  vente  at  finde  en 

Aftagen  af  Temperaturen  med  Højden,  der  i  det  Tilfælde  at  Luften 

ikke  er  mættet  med  Vanddamp,  nan-mer  sig  til  den  for  dette  Til- 

fælde theoretisk  gjældende  og  i  det  Tilfælde,  at  der  falder  Nedbør, 

i  Gjennemsnit  bliver  noget  mindre,  idet  Vanddampenes  Condensa- 

tion  tildels  tinder  Sted  i  et  lavere  Niveau  end  Frognersæter.  Det 

er  ovenfor  vist,  at  saavel  den  raskeste  Aftagen  af  Temperaturen 

med  Højden  (I— F.>  40.(i)  som  Nedbør  (med  eir  ringere  Aftagen) 
Under  Sted  ved  Vindstyrker,  der  ere  større  end  de  tilsvarende 

normale.  Aarsagen  til  Nedbør  er  i  Regelen  en  opstigende  Luft- 

strøm med  mange  Vanddampe.  I  Sommermaanederne  er  Luften 

relativ  tør  og  Temperaturaftagelsen  med  Højden  nærmer  sig  under 

Nedbør  til  den,  der  gjælder  for  tør  Luft,  er  altsaa  forholdsvis  sterk ; 

men  om  Vinteren,  da  den  relative  Fugtighed  er  stor  og  Skyerne 

under  Nedbør  svæve  lavt,  bliver  Temperaturaftagelsen  i  dette  Til- 

fælde mindre  og  nærmer  sig  til  den,  der  gjælder  for  mættet  Luft. 

Flere  Omstændigheder  kunne  paapeges,  som  bevirke  Afvigelser 

i  den  ene  eller  den  anden  Retning  fra  den  af  de  opstigende  eller 

nedstigende  Luftstrømme  følgende  Temperaturforandring  med  Høj- 

den.   Temperaturaftagelsen  øges,  naar  Luften  er  meget  tør.    I  dette 

Tilfælde  bliver  Varmens  Udstraaling  i  det  hele  sterkere  og  sterkest 

paa  det  øverste  Sted,  hvor  Luften  er  tyndere  og  Vanddampenes 

Mængde  mindre.    I  saadanne  Tilfælder  gaar  Temperaturaftagelsen 

med  Fløjden  paa  Grund  af  det  øverste  Steds  sterkere  Afkjøling 

over  til  at  blive  excessiv,  det  er  større  end  den  i  en  op-  eller 

nedstigende  tør  Luftstrøm  vilde  være.    Ved  Nedbør  øges  Tempe- 
raturaftagelsen med  Højden  om  Vinteren  derved,  at  de  nederste 

Luftlag  opvarmes  sterkere  ved  Condensationsprocessen  end  de  øvre 

(Tab.  XXXIII).    Om  Vaaren  ligger  Sneen  længere  i  Højden  end  nede 

i  Dalen  og  dens  Smeltning  gjør  Luften  koldere  paa  Frognersæter 
end  den  ellers  vilde  være. 

Temperaturens  Aftagen  med  Højden  formindskes  paa  klare  og 

varme  Sommerdage  derved,  at  Insolationen  paa  det  i  den  tyndere 
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og  tørrere  Luft  liggende  Frognersæter  bliver  kraftigere  end  nede 

i  Dalen  og  saaledes  meddeler  Luften  paa  Frognersæter  et  Tilskud 

af  Varme,  som  den  i  den  frie  Atmosfære-nkke  vilde  faa.  De  Luft- 

strømme, som  fra  Dalbunden  stige  op  langs  Voxenaasens  Sider, 

modtage  stadig  Varme  fra  disse  og  Temperaturens  Aftagen  med 

Højden  bliver  langsommere  end  i  den  frie  Atmosfære.  Det  kan 

vel  og  stundom  hænde,  at  Luften  paa  Frognersæter  under  saadanne 

Forhold  og  roligt  Vejr  kan  blive  ligesaa  varm  eller  endog  varmere 

end  i  Christiania.  Dette  antydes  af  de  Tilfælder,  i  hvilke  Ther- 

mometret  paa  Frognersæter  om  Sommeren  har  vist  højere  end  paa 

Institute!  Disse  Tilfælder  har  jeg  ikke  medtaget  i  Oversigten  Tab. 

XI  og  følgende,  fordi  de  fleste  falde  paa  Morgenen,  da  Solen  har 

kunnet  virke  paa  Frognersæters  ubeskyttede  Thermometer.  Men 

saadanne  Tilfælder  have  fundet  Sted  om  Aftenen  en  Gang  i  Juli 

og  en  Gang  i  September  og  alle  have  de,  Morgen  som  Aften,  fun- 

det Sted  ved  svage  barometriske  Gradienter,  svage  Vinde  fra  Øst- 
og  Sydkanten,  klart  og  varmt  Vejr. 

Ved  Nedbør  forringes  Temperaturens  Aftagen  med  Højden  om 

Sommeren  derved,  at  den  ved  Hegnet  fremkaldte  Afkjøling  af  Luften 

er  sterkere  i  Christiania  end  paa  Frognersæter  (Tab.  XXXIII). 

Temperaturens  Aftagen  med  Højden  formindskes  eller  gaar 

over  til  en  Tilvæxt  i  den  kolde  Tid  af  Aaret  under  følgende  For- 

hold.  Naar  Temperaturen  synker  under  den  normale  og  Lufttrykket 

stiger  i  det  Indre  af  Landet  sterkere  end  ved  Kysten,  opstaar  der 

en  Kuldeperiode.  Den  sterke  Kulde  inde  i  Landet  bringer  Luften 

til  at  trække  sig  sterkt  sammen  i  de  Jordoverfladen  nærmeste  Lag, 

hvorved  Luftens  Tryk  øges.  Det  forøgede  Lufttryk  driver  Luften 

fra  det  Indre  udåd  mod  Kysten,  Vindene  blive  Landvinde.  Denne 

Tilstand  indeholder  i  sig  flere  Betingelser  for  at  blive  stadig  i  læn- 
gere  Tid.  Den  sterke  Udstraaling  af  Varmen  inde  i  Landet,  der 

begunstiges  af  klar  Himmel  under  den  lange  Vinternat,  søger  sta- 

dig at  forøge  Kulden  og  Luftens  Tæthed  og  Tryk.  Den  mod  Ky- 

sten udad  glidende  Luftstrøm  forsyner  sig,  saalænge  det  den  frem- 
kaldende  barometriske  Maximum  i  det  Indre  holder  sig,  med  ny 

Luft  fra  oven,  altsaa  med  Luft,  der  øger  sin  Tørhed  med  Nedstig- 

5* 
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ningen  og  som  saaledes  giver  klar  Himmel,  faa  Vanddampe  og 

derved  gunstige  Betingelser  for  fortsat  Udstraaling  med  dens  vi- 

dere Følger.    Den  kolde  Luft,  der  strømmer  ud  fra  det  barome- 

triske Maximum  i  det  Indre  af  Landet,  søger  paa  Grund  af  sin 

større  Tyngde  Dalbundene,  over  hvilke  den  fly  der  med  langsom 

Fart  som  en  Elv  ud  mod  Havet.    Det  er  denne  Strøm,  vi  kalde 

Sno  og  som  vi  kjende  paa  kolde  Vinterdage  paa  dens  bitre  Kulde 

netop  i  Terrænets  Fordybninger ;  langs  Elvene  er  den  især  frem- 

trædende.    Flere  Steder  i  vort  Land  bygger  Bonden  sine  Huse 

oppe  i  Lien  istedetfor  nede  i  Dalens  Bund  for  at  være  fri  for  Snoens 

Virkninger.    Medens  Kulden  stiger  og  Kuldeperioden  udvikler  sig- 
er Jordens  Overflade  endnu  ikke  afkjolet  til  den  lave  Temperatur 

som  den  kolde  Luftstrøm  fra  hullandet  medbringer.    De  fra  den 

varmere  Jordoverflade  udviklede  Dampe  kunne  ikke  opløses  i  den 

kolde  Luft:  der  danner  sig  Ta  age  over  Dalbunden,  medens  Høj- 

derne  nyde  et  klart  Solskin.    Stryger  den  kolde  Luftstrøm  udover 

en  Fjord,  hvis  Vand,  saaledes  som  oftest  er  Tilfældet  med  de  norske 

Fjorde.  ikke  fryser  om  Vinteren,  da  udvikler  sig  paa  denne  Maade 

Frostrøgen  over  Fjorden;  den  begynder  netop  ved  Stranden  og  fø- 
res af  Vinden  ud  over  Fjorden.    Saadanne  Forhold  give  Dalbunden 

en  streng  Kulde,  medens  Dalsidernes  højere  Skraaninger  ligge  over 

den  kolde  Strøm  og  beholde  en  højere  Varmegrad,  der  om  Dagen 

under  det  klare  Vejr  øges  af  Solens  directe  Virkning.    Mere  end 

en  Gang  har  Frognersæters  Ejer  rejst  fra  bidende  Kulde  og  tæt 

Taage  hernede  til  blankt  Solskin  og  mildt  Vejr  oppe  paa  det  høje 

Frognersæter.    Under  saadanne  Forhold  have  Fjeldsidernes  øvre 

Skraaninger  en  Temperatur,  der  nærmest  er  betinget  af  Stedets 

egen  Evne  til  at  modtage  Solstraalerne  og  til  at  udstraale  Var- 
men.   Dalbunden  derimod  har  en  Luft,  der  oprindelig  er  den 

fronmed.    Den  er  tilført  ved  Luftstrømme,  og  er  kommet  fra  Egne, 

hvor  Betingelserne  for  dens  Afkjoling  have  været  langt  gunstigere 

end  nærmere  Havet.    Højdernes  Kulde  er  Stedets  naturlige;  Dal- 
bundens  Kulde  er  den  tilført  fra  Kuldens  Hoved-Produktionssted : 

Kuldepolen,  det  barometriske  Maximum  og  Vindenes  Udgangspunkt 

i  det  Indre  af  Landet.    Vel  opvarmes  den  kolde  Luftstrøm  eiter- 
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som  den  nærmer  sig  Rysterne  og  synker  ned  til  Havet,  men  selv 

her  er  den  dog  endnu  koldere  end  Stedets  naturlige  Forhold  under 

de  givne  Omstændigheder  kunde  gjore  de*:  Dalbundens  Luftstrøm 

er  en  ganske  anden  Luft  end  Hojclernes.  Der  linder  ingen  Ud- 

bytning  Sted  mellem  dem.  Vi  ere  her  i  dette  Tilfælde  ganske 

udenfor  de  op-  og  nedstigende  Luftstrømmes  Temperaturforandring 

med  Højden. 

Det  her  beskrevne  Forhold  gjenfinde  vi  ganske  i  Tabellerne 

XI  til  XXIII,  der  give  de  Forhold,  under  hvilke  Frognersæter  er 

varmere  end  Christiania,  nemlig:  den  kolde  Aarstid,  betydelig  højere 

Temperatur  paa  Frognersæter  end  i  Christiania,  Kuldemaximum  i 

Indlandet  (Elverum)  og  Kuldens  Aftagen  sydover  mod  Christiania- 

fj orden  og  Skagerak,  Kuldeperiode  med  sterke  negative  Anomalier, 

nordøstlige  Vinde,  liden  Vindstyrke  og  mange  Vindstiller,  klart  Vejr, 

Taage  over  Dalbunden  og  barometrisk  Maximum  i  det  Indre  af 

Landet.  Frognersæter  ligger  højere  end  den  kolde  Strøm  i  Dal- 
bunden og  er  kun  lidt  over  en  Grad  koldere  end  det  ved  Havet 

over  12  geografiske  Mil  søndenfor  Christiania  liggende  Sandøsund. 

For  et  saadant  Berglands  Klimatologi,  som  Norges,  vil  det  her 

udviklede  Forhold  være  af  meget  stor  Betydning.  Det  vil  tjene 

til  at  forklare  mange  lavt  liggende  Steders  kolde  og  mange  højere 

liggende  Steders  milde  Vintre^  Det  er  dog  kun  i  Forbindelse  med 

Studier  af  de  topografiske  Forhold,  at  saadanne  tilsyneladende  Ano- 
malier kunne  finde  sin  Forklaring.  For  Christianias  Vedkommende 

er  det  ikke  min  Mening,  at  dets  Kuldeperioder  skulde  skrive  sig 

fra  den  kolde  Luft,  som  flyder  ned  fra  Elverum ;  denne  gaar  anden 

Vej,  nedad  Glommendalen,  hvor  f.  Ex.  Kongsvinger  er  bekjendt  for 

sin  Kulde.  Der  findes  nordenfor  og  østenfor  Christiania  Dalfører 

nok,  gjennem  hvilke  saadanne  kolde  Strømme  kunne  komme  ned 

fra  Indlandets  centrale  Kulderegion. 

Efterat  have  forudskikket  disse  Bemerkninger,  skal  jeg  forsøge 

at  forklare  den  aarlige  Forandring  af  Temperaturforskjellen  mellem 

Christiania  og  Frognersæter  efter  de  deri  opstillede  Principer. 

Om  Vinteren  ere  Kuldeperioderne  i  Christiania  temmelig  hyp- 

pige  og  gjøre  Christiania  koldere  end  Frognersæter.   I  enkelte  Aar 
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med  meget  milde  Vintre  kunne  de  mangle,  som  f.  Ex.  i  Januar 

1872  —  da  er  Christiania  altid  varmere  end  Frognersæter.  Naar 

en  Kuldeperiode  ender,  sker  Overgangen  til  mildere  Vejr  først  ide 

øvre  Luftlag.  Den  kolde  Luftstrøm  fra  det  Indre  fortsætter  en  kort 

Tid  under  den  varme  fra  Sønden  kommende.  Dette  kaldes  af  Bon- 

den i  enkelte  Dale  ,,Hej-Tøe".  Det  hender  da  jevnlig,  at  Dovre 
har  faaet  Varmegrader  en  Dag  tidligere  end  Christiania,  og  medens 

Christiania  har  nordostlig  Vind,  er  Vinden  i  Højden  og  ved  Kysten 

allerede  fra  Sydkanten.  I  denne  varme  Overstrøm  kunne  opsti- 

gencle  Luftstrømme  frembringe  Nedbør  eller  saadan  muligens  frem- 

kaldes ved  den  øvre  varme  Strøms  Berøring  med  den  lavere  kolde: 

det  er  da  at  Frognersæter  er  varmere  end  Christiania  vecl  Nedbør. 

Sterke  Vinde  tilintetgjøre  den  kolde  Luftstrøms  Virkninger  til 

at  gjøre  Christiania,  koldere  end  Frognersæter,  selv  ved  meget  lave 

Temperaturer,  hvorpaa  flere  Exempler  haves,  især  fra  Februar  1871. 

Saadanne  sterke  Vinde  ere  forbundne  med  op-  eller  nedstigende 

Luftstrømme  og  fremkalde  en  Aftagen  af  Temperaturen  med  Høj- 
den. De  ere  imidlertid  i  Regelen  om  Vinteren  af  større  relativ 

Fugtighed,  ofte  ledsagede  af  Nedbør  og  bringe  Temperaturaftagel- 

sen  sjelden  op  til  nogen  betydelig  Størrelse.  Er  Temperaturen  lav, 

kan  det  under  saadanne  Forhold  være  meget, koldt  paa  Frogner- 
sæter. 

Som  Resultat  fremgaar,  at  strenge  Vintre,  med  roligt  Vejr, 

gjøre  Christiania  koldere  end  Frognersæter,  men  milde  Vintre,  med 

uroligt  Vejr  gjøre  Frognersæter  koldest.  Perioden  1870—72  har 
havt  en  koldere  Vinter  end  den  normale  er,  og  Temperaturen  kan 

saaledes  antages  i  Gjennemsnit  at  være  lidt  lavere  paa  Frogner- 
sæter end  i  Christiania  om  Vinteren. 

Om  Vaaren  ere  Forholdene  i  Begyndelsen  lig  dem  om  Vinte- 
ren. Naar  Sneen  er  forsvundet  fra  Christianiadalen  og  Isen  fra 

Fjorden,  ligger  Sneen  endnu  i  Skoven  omkring  Frognersæter  og 

nedtrykker  Temperaturen  ved  sin  Smeltning.  Temperaturaftagelsen 

med  Højden  tiltager.  I  Slutningen  af  Vaaren  bliver  Luften  meget 

tør  paa  samme  Tid  som  Vindstyrken  voxer.  I  Maj  har  den  relative 

Fugtighed  sit  Minimum,  Nedbørens  Hyppighed  er  ogsaa  mindst,  og 
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Vindens  Middelstyrke  naar  sit  aarlige  Maximum.  I  Maj  bliver  der- 

for Temperaturens  Aftagen  med  Højden  sterkest,  og  endog  større 

end  efter  Theorien  for  de  op-  og  nedstigende  Luftstrømme. 

Om  Sommeren  ere  Forholdene  i  Begyndelsen  lig  dem  i  Maj. 

Senere  aftager  den  midlere  Vindstyrke,  Fugtigheden  tiltager  og 

med  den  Nedbørens  Hyppighed  og  Mængde.  Paa  samme  Tid  kan 

Frogners æter  paa  varme  og  rolige  Dage  faa  en  i  Forhold  til  Høj- 

den usædvanlig  høj  Varmegrad.  Alt  dette  bidrager  til  at  gjøre 

Temperaturens  gjennemsnitlige  Aftagen  med  Højden  mindre  end 
om  Vaaren. 

Om  Høsten  er  den  midlere  Vindstyrke  fremdeles  aftagende, 

Vindstiller  blive  hyppigere.  Den  relative  Fugtighed  voxer  og  Ned- 

bør bliver  hyppigere.  Endelig  indfinde  sig  Kuldeperioder,  især 

mod  Slutningen,  og  gjøre  Christiania  koldere  end  Frognefsæter. 

.Temperaturens  midlere  Aftagen  med  Højden  er  meget  formindsket. 

De  Elementer,  der  synes  at  have  størst  Indflydelse  paa  Tempe- 

raturens Forandring  med  Højden,  ere  Vindstyrken  og  den  relative 

Fugtighed.  Den  voxer  med  den  første  og  aftager  med  den  sidste. 

Til  dette  Forhold  slutter  sig  Virkningen  af  Nedbør,  forsaavidt  denne, 

der  ledsages  af  en  større  relativ  Fugtighed,  bidrager  til  at  formindke 

Temperaturens  Aftagen  med  Højden,  Ogsaa  Virkningen  af  Kulde- 

perioderne  slutter  sig  paa  lignende  Maade  hertil.  Disse  ere  nemlig 

ledsagede  af  en  stor  relativ  Fugtighed  og  liden  Vindstyrke,  hvilke 

begge  bidrage  [til  at  gjøre  Temperaturens  Aftagen  med  Højden 

mindre.  Jeg  har  forsøgt  at  udtrykke  Forskjellen  mellem  Tempe- 

raturens Maanedsmedier  paa  Observatoriet  og  paa  Frognersæter 
ved  en  Formel  af  Formen 

O-F.  a  +  b.  9 

hvor  0— F.  er  Temperaturforskjellen,  a  og  b  Constanter,  v  Vind- 
styrken og  r  den  relative  Fugtighed.  Constanterne  ere  bestemte 

efter  de  mindste  Kvadraters  Methode.  I  Formel  A  ere  alle  Maa- 

neder  medtagne,  altsaa  ogsaa  Vinterens  Kuldeperioder,  der  egent- 

lig ikke  kunne  komme  ind  under  nogen  rationel  Formel  for  Tempe- 

raturens Aftagelse  med  Højden.  I  formel  B  ere  de  3  Vintermaa- 

neder  udeladte.   Den  følgende  Tabel  viser  Resultaterne, 
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Tab.  XXXVII. 

0-  F. 

Obs. A. Forskjel. B. Forskjel. 

Januar 
0°.23 0°.21 

0°.02 

Februar 0.47 0.19 
0.28 

Marts 1.50 1.22 0.28 1.65 

—  0.15 

April 2.80 3.03 

—  0.23 
3.06 

—  0.26 

Maj 
4.27 4.50 

—  0.23 
4.38  . 

—  0.11 

Juni 4.10 3.73 0.37 3.75 0.35 

Juli 3.40 .  2.77 0.63 2.91 0.49 
August 2.93 2.71 

0.22 2.86 0.07 

Septbr. 2.23 1.65 0.58 1.94 0.29 
October 2.13 1.57 0.56 1.87 0.26 
Novbr. 1.63 2.35 

—  0.72 
2.55 

—  0.92 

Decbr. 
—0.10 

1.37 
—  1.47 

A  . . .  O-F.  =  —  2°.18  +  3°.022- r 

B  . .  .  O— F.  =  —  l.°37  +  2°.600  - 

Man  ser,  at  Formel  B  giver  merkelig  mindre  Differentser  mel- 

lem  de  observerede  og  beregnede  Værdier  end  Formel  A.  Afvi- 

gelserne  fra  Formel  B  ere,  med  Undtagelse  af  November,  ikke  me- 

get store  og  synes  at  retfærdiggjøre  den  Vægt  som  er  tillagt  Vind- 
styrken og  den  relative  Fugtigbed  som  virksomme  Factorer  ved 

den  aarlige  Forandring  af  Temperaturens  Forandring  med  Højden. 

At  udstrække  Formelen  til  at  gjælde  for  alle  enkelte  Tilfælder  til- 
lader dens  empiriske  Natur  ikke.  Den  kan  kun  gjælde  for  de 

Grændser  af  Vindstyrke  og  relativ  Fugtighed  som  findes  i  Rubrik- 
kerne  for  de  normale  maanedlige  Værdier  af  disse  Elementer  i  Tab. 

XXIX  og  XXXI. 

Det  Materiale,  hvorpaa  den  ovenstaaende  Undersøgelse  af  Tem- 

peraturens Forandring  med  Højden  hviler,  er  noget  mangelfuldt. 

Fra  Iste  Januar  1874  af  vil  ved  Consul  Heftyes  Foranstaltning 

Temperaturen  blive  observeret  paa  Frognersæter  til  de  samme  Klok- 
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keslet  som  paa  Institutet  med  et  Thermometer,  hvis  Opstilling  er 

ganske  overensstemmende  med  den  som  Thermometerne  have  i 

Institutets  nye  Locale,  hvor  Temperaturen^  efter  et  Aars  Erfaring, 

stemmer  meget  vel  overens  med  den  paa  Observatoriet  observerede. 

Herved  vil  vindes  et  fuldstændig  paalideligt  Materiale  til  en  frem- 

tidig Undersøgelse  af  dette  interessante  Emne. 



Bidrag  til  ØsMshavets  Klimatologi  og  Meteorologi. 

Af 

H.  Molm. 

(Foredraget  i  Vid.  Selsk.  alm.  Møde  20de  Februar  1874). 

Tobiesens  Observationer  paa  Nordvestsiden  af  Novaja  Semlja  October  1872  til 

Maj  1873  —  Hollændomes  Overvintring  paa  Østsiden  af  Novaja  Semlja  September 
1596  til  Maj  1597  —  De  17  Nordmænds  Observationer  i  Isfjorden  paa  Spidsbergen 
October  1872  til  April  1873  —  Tobiesens  Observationer  paa  Bjørneøen  August  1865 

til  Juni  1866.  —  Klimatologisk  Oversigt  over  Vinteren  i  de  Øst-Isbavet  omgivende 
Lande.  —  De  meteorologiske  Forhold  i  Østishavet  i  Vinterhalvaaret  1872 — 73. 

Den  bekjendte  Fangstskipper  Sivert  Tobiesen  fra  Tromsø,  der 

tilbragte  Vinteren  1865—66  paa  Bjørne-Øen  (Beeren-Eiland),  hvor 

han  udførte  en  Række  meteorologiske  Iagttagelser 1  og  som  fra 
flere  af  sine  Fangstrejser  har  ydet  væsentlige  Bidrag  til  de  arktiske 

Egnes  Geografi  og  til  Kundskaben  om  deres  Naturforhold  forøvrigt, 

sejlede  om  Vaaren  1872  fra  Tromsø  til  Novaja  Semlja  paa  Fangst- 

tur.  Efterat  have  besøgt  Vestkysten  af  Novaja  Semlja  og  trængt 

et  lidet  Stykke  ind  i  det  kariske  Hav,  sejlede  han  nordover  langs 

Vestkysten  af  Novaja  Semlja,  hvor  hans  Fartøj  i  Midten  af  Septbr. 

frøs  inde  paa  et  Sted,  der  efter  Tobiesens  Opgave  ligger  under 

75°  55'  nordlig  Bredde  og  59°  østlig  Længde  fra  Greenwich.  Da 
det  viste  sig  umuligt  at  faa  Fartøjet  ud  i  aabent  Vande,  drog  7  af 

Mandskabét  med  Baad  sydover  og  vare  saa  heldige  at  kunne  til- 
bringe Vinteren  i  den  sydlige  Del  af  Novaja  Semlja  hos  nogle 

Samojeder,  hos  hvem  et  Par  Stykker  bleve  tilbage,  medens  de 

øvrige  næste  Sommer  over  Arkhangelsk  vendte  tilbage  til  Norge. 

Tobiesen  og  hans  Søn  Jacob  samt  Bedstemanden  og  Kokken 

1  Kgl.  Svenska  Vetenskaps  Academiens  Handlingar  1869.   No.   11.  Petermanns 
Geograpliische  Mittheilungen  1870.  Heft  VII.  Pag.  249. 
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bleve'  tilbage  ved  Fartøjet,  da  de  ikke  vovede  at  foretage  Rej- 
sen  langs  Novaja  Semljas  Kyst  paa  aaben  Baad  saa  sent  paa 

Aaret.  De  indrettede  sig  til  Overvintring*  ombord  i  Fartøjet  og 
Tiden  gik  raskt  for  dem  indtil  Februar,  da  S.  Tobiesen  begyndte 

at  blive  syg.  De  skjøde  jevnlig  Bjørn  og  Ræv,  saa  at  de  al- 
drig vare  i  Mangel  paa  Prpviant.  Tobiesens  Sygdom  forværredes 

imidlertid  efterhaanden,  saa  at  han  døde  den  29de  April.  Den  25de 

Maj  maatte  man  flytte  i  Land  foråt  bo  i  Telt,  da  Fartøjet  var  blevet 

saa  lækt,  at  det  ikke  længere  kunde  benyttes  som  Bolig. 

Imidlertid  var  ogsaa  Jakob  Tobiesen  bleven  angreben  afSkjør- 
bug,  og  efter  et  smertefuldt  Sygeleje  døde  han  den  5te  Juli.  Først 

den  9de  August  kunde  de  to  tiloversblevne  forlade  Stedet  med 

Fangstbaaden,  som  de  trak  over  Isen  ud  i  aabent  Vand  og  efter 

•  en  yderst  besværlig  Sejlads,  der  ofte  blev  hindret  af  sydlige  Storme, 

vare  de  saa  heldige  at  komme  ombord  i  et  russisk  Fartøj,  med 

hvilket  de  den  15de  September  sejlede  til  Arkhangelsk,  hvor  de  an- 

kom den  Iste  October.    Herfra  vendte  de  senere  hjem  til  Norge. 

Tobiesen  havde  med  sig  paa  denne  Rejse  de  samme  Instru- 

menter som  han  benyttede  paa  tidligere  Rejser,  nemlig  etAneroid- 

barometer  og  to  Celsius-Thermometre,  hvilke  vare  sendte  fra  det 

meteorologiske  Institut.  Paa  hele  Rejsen  gjorde  han  og  hans  Søn 

regelmæssig  meteorologiske  Iagttagelser  efter  de  fra  Institutet  sendte 

Schemata  med  Vejledning  til  Observationernes  Udførelse.  Under 

Vinter-Opholdet  paa  Novaja  Semlja  fortsattes  Observationerne  med 

megen  Flid  og  Nøjagtighed  af  Jakob  Tobiesen.  I  October  obser- 
veredes  hver  Middag,  i  November  og  December  Kl.  8  Morgen  og 

Kl.  8  Aften,  og  fra  Begyndelsen  af  1873  Kl.  8  Morgen,  Kl.  2  Etter- 
middag og  Kl.  8  Aften.  Der  noteredes  Barometerstand,  Luftens 

Temperatur,  Vindens  Retning  og  Styrke,  Skydækket,  Nedbør,  samt 

Bemerkninger  om  Nordlys,  m.  m.  I  Maj  maatte  Jacob  Tobiesen 

slutte  denne  Observationsrække,  da  hans  Sygdom  forhindrede  ham 

fra  denne  Beskjæftigelse,  og  ingen  af  de  Andre  fortsatte  hans  Verk. 

De  Observationer,  som  J.  Tobiesen  har  leveret  fra  dette  Vinter- 

Ophold,  ere  saa  vel  udførte,  som  de  instrumentelle  Midler,  han 

havde  til  sin  Raadighed,  tillode.    Som  et  Bevis  paa  hans  Omhyg- 
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gelighed  og  Sands  for  Nøjagtighed  tjener  blandt  Andet,  at  han  to 

Gange  undersøgte  sine  Thermometres  Nulpunkter,  en  Undersøgelse, 

hvis  Resultat  stemmer  ganske  nøjagti gt  overens  med  detpaalnsti- 
tutet  før  Thermometrenes  Afsendelse  til  Tromsø  fundne.  Barome- 

trets Fejl  er  der  ingen  Anledning  til  at  faa  bestemt.  Dets  Tempe- 
raturvariation  har  været  ringe,  da  Kahytten,  hvori  det  hang,  holdtes 

jevnt  opvarmet  hele  Døgnet.  At  dømme  efter  de  observerede  højeste 

og  laveste  Barometerhøjder  samt  efter  den  Regelmæssighed  som 

isobariske  Linier,  trukne  ved  Hjelp  af  Tobiesens  Observationer, 

have,  er  det  sandsynligt  at  Barometrets  Fejl  har  været  temmelig 
liden. 

I  de  følgende  Tabeller  skal  jeg  fremsætte  Resultaterne  af  mine 

Beregninger  af  Tobiesens  Observationer. 

Lufttryk— Millimeter. 

Middel. Max. 

.Dag. 
Min. Tla  er 

JJag. 

1872 October 761.9 773.4 
29 

739.4 5 

November 766.2 781.3 
10 

724.4 
16 

December 764.5 781.0 3 736.1 3 

1873 Januar 767.3 781.8 25 746.5 6 

Februar 751.0 769.4 27 724.9 
10 

Marts 757.9 776.2 5 733.3 
29 

April 
762.1 779.8 6 744.5 16 

Luftens  Temperatur 

-Celsi 

IIS. 

Middel. Max. 
Dag. Min. 

Dag. 

1872 October -  12°.4 
3°.0 

1 —  27°.0 25 

November 
-  21.5 

—  1.5 
13 

—  36.0 

17 

December 
—  25.7 —  13.5 

23 

—  37.5 

17 

1873 Januar 
—  19.4 

—  3.5 

31 

—  40.5 
14 

Februar 
—  25.7 

-  2.5 
1 

—  39.0 

26 
Marts 

—  23.8 
—  7.5 

1 

—  39.5 

21 

April 

—  17.3 
—  6.5 30 

—  33.0 

2 

Maj  (1-13) 

—  9.6 
2.0 11 

—  15.0 10 
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Vind- styrke. 
0—6. Storm- Dage. 

Skydække 0  io. Klare 
Dage. 

Sne- 

Dage. 

Taage 

Dni:  e. >.  ord- lys. Dajje. 

1872  October 2.0 0 

4.9  ■ 

10 0 0 

—  November 1.6 3 3.4 7 8 o 2 

—  December 1.6 3 3.2 
10 

7 0 
17 

1873  Januar 2.4 8 4.6 7 8 o 8 

—  Februar 1.9 4 4.4 5 10 o 9 

—  Marts 1.7 4 4.8 4 14 o 1 

—  April 1.9 5 5.1 4 8 0 0 

-  Maj 0.9 0 7.3 5 1 0 

Vindenes  Hyppighed.  —  Procent. 
Stille. N. NO. 

0. SO. S. 

sv. 

v. 

NV. 

1872  Oet. 12.9 1.6 20.9 20.9 6.4 11.3 11.3 12.9 1.6 

—  Nov. 35.0 0.0 19.2 15.8 9.2 5.5 

6.G 7.5 
0.9 

—  Dec. 43.5 0.0 12.1 16.1 
11.3 8.0 

4.9 4.0 0.0 

1873  Jan. 16.1 1.1 11.8 13.4 
6.5 

12.4 30.1 8.6 0.0 

—  Feb. 22.6 3.6 13.7 13.1 7.7 8.9 12.5 10.1 7.7 

—  Mar. 27.9 7.0 9.7 8.1 9.1 9.1 
14.5 10.8 3.8 

—  April 21.1 9.4 18.3 10.6 18.3 5.5 
7.8 7.2 

1.7 

—  Maj 
(Z.  

58.3 5.8 6.9 4.1 2.8 
2.8 

8.3 8.3 
2.8 

Middel 27.7 3.9  13.9 12.4 9.7 8.2 13.2 8.5 
2.5 

Barisk  Vindrose.  —  Millimeter. 

Stille. N. NO. 
0. SO. 

S. 

SV. 
V. 

NV. 
1872  Oet. 763.4 756.7 765.2 768.2 757.6 

754.3' 

757.9 758.3  756.7 
—  Nov. 69.7 64.7 64.3 58.9 63.0 65.9 66.4 

69.1 
-  Dec. 68.8 65.9 64.3 56.9 54.3 55.8 5  7.4 

1873  Jan. 69.0 56.6 60.5 56.7 65.3 69.9 72.1 65.0 

—  Feb. 56.8 45.7 52.0 51.2 46.8 51.0 52.8 49.6 47.2 

—  Mar. 64.5 58.4 57.5 57.5 53.3 54.7 53.1 52.6 62.1 

—  April 67.4 54.9 62.6 62.8 56.6 57.1 71.5 62.7 50.2 
—  Maj 65.9 58.8 61.8 60.9 61.2 54.1 52.2 52.2 55.7 

Middel 765.1 755.2 760.9  760.1 756.3 757.5 762.4 756.5 753.2 
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Thermisk  Vindrose.  C. 

Qtillo ri. IS  KJ. 

<2f» 

5U  .  ! 

.1 

o 

o. o  V  . 

i 

V. 

tott  Å 
NV. 

1872  Oet. -  8°.9 -22°.0 -17°.5 
-16°.7 

-12°.l- 

6°.2 -  4°.8 
-100.2  -22°.0 

—  Nov. -  27.0 -  23.8 -  23.2 
-  15.4- 15.7 

-  9.4 

-  10.3- 17.0 
-  Dec. -  28.2 -  25.9 -  25.2 

-  24.0r 

25.8 

-  14.3 

-  H 

— 

1873  Jan. -  25.7-  27.5 
-  28.0 -  25.7 

-  18.1  - 16.8 

-  12.9 -  13.3! 

-  Feb. 
-  32.3 -  28.1 -  33.4 -  29.2 

16.1 

-  21.2 

-  19.9!- 

22.4 

—  Mar. -  25.5 -  29.5 -  28.3 
-  27.7 

-  21.6- 17.7 

-  20.3 

-  21.6  - 24.7 

—  Apr. 
-  18.0 -  14.9 

-  18.6 -  19.1 

-  14.9- 
13.7 

-  20.6 

-  18.0- 22.3 

-  Maj 
-  9.5 -  9.8 -  10.0 

-  10.8 l 
-  6.0- 
— 

6.0 

-  5.8 

-  5.8- 10.0 

Middel -  23.4 -  21.4 -  24.0 
-  24.0 

-  17.9- 16.1 

-  15.4 

-  15.9- 21.9 

Dynamisk  Vindrose  (0  —6). 

!  N- 

NO. 

O. 
,  SO 

1  s- 

|  sv. 

1  v. 

|  NV. 

1872  Oet. 3.0 2.0 1.6 2.8 2.9 i  2.7 
2.5 

3.0 

—  Nov. 1.7 1.5 4.0 4.0 2.8 2.8 
3.0 

—  Dec 2.1 2.1 3.5 3.4 3.5 4.0 _ 

1873  Jan. 
.2.0 

2.0 1.7 
2.6 2.8 3.7 

3.1 

Ir 
—  Febr. 2.7 2.0 1.5 

3.3 
3.7 

2.4 

2.6 
3.2 

—  Mar. 1.8 1.7 1.5 3.1 3.0 

2.4 2.7 2.0 
—  Apr. 2.9 1.8 

2.1 2.6 
3.4 

2.5 2.4 2.3 
—  Maj 1.5 1.6 1.0 1.0 2.0 

2.7 2.7 1.5 

Middel 2.4 1.9 1.7 3.0 31 

2.9 2.7 2.6 
Neiisk  Vindrose 

(0-
 

10). 

Stille. N. NO. 

O. 

so. 

s. 
SV. 

v. NV. 

1872  Oet. 3.7 5.0 4.2 3.8 5.0 4.7 7.5 
-  6.9 5.0 

—  Nov. 2.1 2.1 2.4 5.9 
5.8 7.2 7.2 7.5 

—  Dee. 2.3 2.9 2.8 3.7 4.0 
7.5 

7.0 

1873  Jan. 2.5 2.5 
3.5 3.9 

2.3 4.0 
6.7 8.3 

-  Feb. 3.3 3.7 
3.3 2.2 

5.6 6.0 5.7 
7.4 5.2 

—  Mar. 3.2 2.9 3.3 5.0 4.5 4.5 7.6 
7.4 

7.9 

—  Apr. 2.7 7.9 4.2 4.7 6.6 4.5 5.2 7.5 
5.0 

-  Maj 4.5 8.1 5.5 6  7 10.0 10.0 7.5 
7.5 

10.0 

Middel 2.9 5.5 3.5 3.5 5.2 

•4.8 

6.5 
7.2 

6.2 
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Sne-Sandsynlighed. 

otilie. 

"VT 

JN. 
VA JN  \J. r\ KJ. ijU. c cv 

O  V  . 
y. 

NV x>  v  . 

1872  Oet. 0.25 1.00 0.23 0.08 0.25 0.33 
0.86 0.62 1.00 

—  Nov. 0.00 — 0.04 0.05 0.03 

,0.02 

0.50 0.55 1.00 

—  Dec. 0.04 0.13 0.20 0.07 0.10 0.50 0.60 
— 

1873  Jan. 0.07 0.00 0.14 0.20 0.09 o.os 0.09 0.25 — 

-  Feb. 0.00 0.17 0.00 0.05 0.09 0.40 0.33 0.41 0.08 

-  Mar. 0.08 0.15 0  06 0.20 0.38 0.28 043 0.70 0.57 

—    Ap  r. 0.05 0.30 0.12 0.05 0.28 0.00 0.21 0.15 0.33 

-  Maj 0.10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Middel 0.05 0.26 0.09 0.12 0.15 0.19 0.31 0.42 0.37 

Ved  Beregningen  af  Vindroserne  ere  de  observerende  misvi- 

sende Vindretninger  reducerede  til  retvisende  og  til  et  Antal  af  8 

Streger.  Misvisningen  er  regnet  2  Streger  østlig.  Vindrosernes 

nederste  Horizontalrække  (Middel)  er  beregnet  efter  Originalsum- 
merne  for  de  enkelte  Maaneder. 

Lufttrykket  har  i  November,  December  og  Januar  steget  over 
mm 

780mm.  Det  var  højest,  nemlig  781.8  den  25de  Januar,  efter  en 

Storm  af  Sydvest,  med  svag  SSO.lig  Vind  og  20°.5  Graders  Kulde. 

Den  næste  Dag  paafulgte  en  ny  Storm  af  VSV  med  mildere  Tem- 

peratur. Lufttrykket  sank  til  sit  Laveste  den  16de  November  om 

Natten,  da  det  blæste  en  orkanagtig  østlig  Storm  og  Barometret 
m  m .  mm, 

viste  724.4.  Den  10de  Februar  1873  sank  det  til  724.9  med  svag 

østlig  Vind.  Middelbarometerstanden  for  de  forskjellige  Maaneder 

er  idetheletaget  høj,  undtagen  i  Februar,  da  den  hele  Maaneden 

igjennem  holder  sig  lav,  og  den  højeste  Barometerstand  kun  gaar 
mm 

op  til  769..4. 

Luftens  Temperatur  forandrer  sig  fra  Maaned  til  Maaned  paa 

en  med  Aarstiderne  nogenlunde  følgende  Maade;  dog  gjør  Januar 

heri  en  merkelig  sterk  Undtagelse  ved  sin  Mildhed.  Middeltempe- 

raturerne  ere  idetheletaget  lave,  og  lavest  i  December  og  Februar, 
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da  de  gaa  ned  til  —  25°.7.  I  October  og  Maj  er  observeret  Varme- 
grader, ellers  kun  Kuldegrader.  I  December  naaede  den  højeste 

Temperatur  kun  —  13°. 5.  De  laveste  Temperaturer  gaa  ned  til 

heniinod  —  40°.  Denne  Temperatur  er  kun  engang  overskredet, 
nemlig  den  14de  Januar  med  ONO.  laber  Vind  og  klart  Vejr,  da 

Thermometrets  corrigerede  Stand  var  —  40°.5  og  Kviksølvet  saa- 

ledes  maa  antages  at  være  frosset.  Ved  Beregningen  afMaaneds- 

middeltemperaturerne  er  anvendt  de  Correctioner  til  Dagsmediet, 

som  ere  udledede  af  de  russiske  Observationer  fra  Matotschkin- 

,  Strædet  under  73°  Bredde.  Af  meteorologiske  Stationer,  fra  hvilke 
der  haves  en  lang  Række  af  Temperaturobservationer,  til  hvilken 

man  kunde  reducere  Tobiesens  Observationer,  for  at  tinde  de  nor- 

male Maanedstemperaturer  for  hans  Observationssted,  er  Vardø  det 

nærmeste.  Correctionerne  til  Normal-Temperaturen  for  Vardø  tin- 

des i  den  følgende  Tabel.  Disse  har  jeg  multipliceret  med  f,  som 

er  Forholdet  mellem  Temperaturens  aarlige  Amplitude  paa  Novaja 

Semlja1  og  i  Vardø,  og  lagt  de  saaledes  fundne  Værdier  til  de  af 
Tobiesens  Observationer  udledede.  Saaledes  fremkommer  den  sidste 

Rubrik  i  Tabellen. 

Temp. 
Observeret. 

Vardø -Corr. 
til  Normal. 

%  M- 

Temp. 

Corr. 

1872  Oet. —  12°.4 
-  1°.0 

-1.5 

—  13°.9 

—  Nov. 
—  21.5 

+  0.2 
+  0.3 

—  21.2 

—  Dee. 
—  25.7 

+  2.0 
+  3.0 

—  22.7 

1873  Jan. 
—  19.4 

—  1.0 
-1.5 —  20.9 

-  Feb. 
—  25.7 

—  0.3 
—  05 

-  26.2 

—  Mar. 
—  23.8 

—  0.2 
—  0.3 —  24.1 

—  Apr. 
—  17.3 

+  2.2 +  3.3 

—  14.0 

Temperaturens  Gang  er  i  den  sidste  Rubrik  noget  jevnere  end 

i  den  første,  dog  staar  endnu  betydelige  Ujevnheder  tilbage.  Maaske 

man  ved  en  Sammenligning  med  Arkhangelsk  kunde  opnaa  en  større 

A.  Wojeikoff.  Températures  moyennes  de  la  Russic  d'Europe,  de  la  Sibérie  et 
du  Ciiuease.    (Russisk  Text)  Pag.  17. 
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Tilnærmelse  til  den  normale  Temperatur.  De  store  Ujevnheder  i 

Temperaturens  Gang,  der  ere  karakteristiske  for  de  arktiske  Egne 

og  navnlig  for  et  Grændsedistrikt  som  Novaja  Semlja,  der  ligger 

mellem  Nordatlanterhavets  lave  Lufttryk  og  milde  Temperatur  og 

den  Sibiriske  Kuldepols  høje  Lufttryk  og  sterke  Kulde,  gjøre  fler- 
aarige  Observationer  end  mere  nødvendige  i  disse  Egne,  naar  man 

skal  bestemme  Temperaturens  normale  Gang  og  Størrelse,  end  i 

Egne  paa  lavere  Bredder  og  med  mere  regelmæssige  Vejrforhold. 

Afstanden  til  Vardø  og  til  Arkhangelsk  er  ogsaa  temmelig  stor  fra 

Novaja  Semljas  Nordvestkyst. 

De  hyppigste  Vinde  ere  ONO.  og  SV.,  de  mindst  hyppige  VNV. 

og  SSO.  til  S.  Paa  det  Sted,  hvor  Tobiesen  laa  indefrosset,  stryger 

Novaja  Semljas  Kyst  i  det  store  tåget  fra  VSV.  til  ONO.  De  Vinde, 

der  ere  de  hyppigste,  blæse  saaledes  —  ligesom  paa  Norges  Kyst 

er  Tilfældet  —  langs  Kysten,  og  de  Vinde,  der  ere  de  sjeldneste, 
blæse  lodret  paa  Kysten.  I  de  enkelte  Maaneder  fremtræde  de  to 

Maxima  af  Vindenes  Hyppighed  med  forskjellig  Størrelse.  I  Octo- 

ber,  November  og  December  ere  de  nordøstlige  Vinde  ganske  over- 

vejende,  i  Januar  derimod  de  sydvestlige  i  høj  Grad,  hvilket  giver 

os  den  første  Forklaring  paa  den  høje  Temperatur,  som  udmerker 

denne  Maaned,  I  Februar  ere  de  sydvestlige  Vinde  kun  lidet  min- 

dre hyppige  end  de  ostnordostlige,  i  Marts  derimod  ere  de  de  her- 

skende, hvorimod  Vindene  fra  Østkanten,  NO.  og  SO.,  dominere  i 

April. 

Den  gjennemsnitlige  Vind- Styrke  er  ikke  meget  stor,  idet  den 
ikke  gaar  højere  end  til  en  laber  Bris.  Dette  er  væsentlig  en  Følge 

af,  at  Vindstillerne  ere  forholdsvis  hyppige,  nemlig  28  af  100  Til- 

fælder.  Vindstyrken  er  størst  i  October  og  Januar,  da  den  over- 

skrider Scalaens  2.  I  disse  Maaneder  er  ogsaa  Vindstillernes  Hyp- 

pighed mindst.  Fraregnet  Maj,  der  kun  tæller  13  Observations- 

dage,  er  Vindstyrken  mindst  (1.6)  i  November  og  December,  hvilke 

Maaneder  ogsaa  udvise  det  største  Antal  Gange  med  Stille.  Paa 

den  anden  Side  udvise  de  Maaneder,  der  have  den  største  gjen- 
nemsnitlige Vindstyrke  og  de  færreste  Vindstiller,  de  fleste  Dage 

med  Storm.   Navnlig  gjælder  dette  Januar,  der  til  sin  høje  Tempe- 
Vidensk.-Selsk.Forh.  1874.  6 
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råtur  føjer  som  Særmerke  faa  Tilfælde  med  Stille,  stor  gjennem- 

snitlig  Vindstyrke  og  hele  8  Dage  med  Storm.  November  og  De- 

cember  ere  de  roligste  Maaneder;  de  have  hver  kun  3  Stormdage. 

Shydækket  er  ringe,  idet  det  kun  i  en  Maaned,  April,  gaar  op 

over  5  eller  halvklart.  Det  er  mindst  i  November  og  December, 

da  gjennemsnitlig  kun  en  Trediedel  af  Himmelen  er  dækket  med 

Skyer.  Antallet  af  ganske  klare  Dage,  det  er  saadanne,  paa  hvilke 

alle  Observationsklokkeslet  have  Skydækket  0,  følger  det  gjennem- 

snitlige  Skydække.  December  med  det  mindste  Skydække  (3.2) 

har  hele  10  ganske  klare  Dage.  I  denne  Maaned  ere  de  østlige 

Vinde  absolut  fremherskende,  altsaa  Landvinde. 

Nedbør  er  hele  Tiden,  hvori  der  er  observeret  af  Tobiesen, 

faldt  i  Form  af  Sne.  Senere  paa  Sommeren  faldt  der  ofte  rigelig 

Regn.  De  fleste  Snedage  falde  i  Marts,  de  færreste  (Maj  fraregnet) 

i  December.  Taage  er  noteret  kun  en  eneste  Gang,  nemlig  i  Maj 

med  ganske  stille  Luft.  Hagel  forekommer  en  eneste  Gang  den 

Iste  Februar  om  Morgenen  under  en  orkanagtig  Storm  af  VS  V., 

der  slog  om  til  NV.  med  et  Fald  af  Temperaturen  fra  -  2°.5  til 
—  20°.0. 

Nordlys  er  observeret  fra  November  til  Marts.  De  ere  hyp- 
pigst sete  i  December,  i  hvilken  Maaned  er  noteret  Nordlys  16 

Gange.  Alle  Nordlys,  undtagen  et,  ere  sete  om  Aftenen.  Beregner 

man,  efter  Forholdet  mellem  de  virkelig  sete  Nordlys  og  det  Antal 

Gange  det  ikke  var  overskyet  om  Aftenen  Kl.  8,  Sandsynligheden 

af  at  se  Nordlys,  saa  faar  man  følgende  Tal: 
Nov.    Dec.    Jan.    Febr.  Marts. 

0.07     0.58    0.42     0  47  0.04 

altsaa  er  den  størst  i  December.    I  Marts  gjør  allerede  Nattens 

Korthed  sig  gjældende. 

Gaa  vi  nu  over  til  Betragtning  af  Vindroscrne,  saa  finde  vi 

følgende  Resultater. 

Barometret  staar  gjennemsnitlig  højest  ved  ONO.  til  NO.  og 

ved  SV.,  lavest  ved  SO.  og  NV.  De  herskende  Vinde  ere  saaledes 

ledsagede  af  højt  Lufttryk,  de  sjeldneste  Vinde  af  lavt  Lufttryk. 

Ved  Vindstille  staar  Barometret  gjennemsnitlig  betydeligt  højere 
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end  naar  det  blæser.  Den  store  Mængde  Vindstiller  og  det  høje 

Lufttryk,  som  ledsager  de  hyppigste  Vinde,  bevirke  Barometrets 

gjennemsnitlige  høje  Stand. 

Temperaturen  er  gjennemsnitlig  højest  med  SV.  og  lavest  ved 

ONO.  I  de  forskjellige  Maaneder  har  man  følgende  Værdier  for 

Temperatur  og  Retning  af  den  varmeste  og  koldeste  Vind  samt  for 

disses  Temperatur-F  or  skjel  og  Temperaturen  ved  Vindstille. 

Højest  Temp. 

Retning.  1  0 

Lavest 
Retning. 

Temp. 

0 Forskjel. Stille. 

1872  Oet. s. 
—  6°.2 NNV. — 22°.0 

15°.8 

—  S°.9 

—  Nov. sv. 

—  9.4 
NO. 

—  23.8 

14.4 

—  27.0 

—  Dec. vsv. 
-  14.2 NO. 

—  25.9 
11.7 

—  28.0 

1873  Jan. vsv. 
-  12.9 

NO. 

—  28.0 

15.1 

-  25.7 

—  Feb. s. 
—  16.1 

NO. 

—  33.4 
17.3 

—  32.3 

—  Mar. s. 
—  17.7 

N. 

—  29.5 

11.8 

—  25.5 

—    Ap  r. s. 

—  13.7 NV. 
—  22.3 

8.6 

—  18.0 

—  Maj vsv. 
—  5.8 

ONO. 
-  10.8 

5.0 

—  9.5 

Middel sv. 
-  15.4 

ONO. 

—  24.0 

8.6 

-  23.4 

Vindstillerne  ere  saaledes  ledsagede  af  en  lav  Temperatur,  der 

gaar  næsten  lige  saa  langt  ned  som  den  koldeste  Vinds  Temperatur. 

Den  koldeste  Vinds  Temperatur  har  en  efter  de  arktiske  Aarstider 

med  Minimum  i  Februar  temmelig  jevnt  følgende  Gang,  hvorimod 

den  varmeste  Vinds  Temperatur  vandrer  mere  uregelmæssigt,  idet 

den  i  Januar  er  højere  end  i  December  og  Februar.  Dette  bidrager 

meget  til  den  høje  Middeltemperatur  i  Januar,  da  de  varmeste  Vinde 

ere  meget  fremherskende. 

De  nordlige  og  østlige  Vinde  ere  koldest  omkring  Februar, 

hvorimod  de  sydvestlige,  vestlige  og  nordvestlige  Vinde  ere  koldest 

omkring  MartsMaaned.  Søndenvinden  og  for  en  Del  Sydosten  ere 

ganske  merkelig  kolde  i  Deeember,  da  deres  Temperatur  har  sit 
absolute  Minimum. 

Vindstyrken  er  gjennemsnitlig  størst  med  Syd,   da  den  er  *= 

3.1,  og  mindst  med  Ost,  da  den  er  =  1.7.    Den  fremherskende 

6* 
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Retning  af  Stormene  er  SO.,  og  den  sjeldneste  V.,  som  den  føl- 

gende Tabel  viser.  Den  er  beregnet  tor  hele  Tidsrummet  October 

til  Maj. 

Stormenes  Hyppighed.  —  Procent. 

N.  NO.  0.  SO.  S.  SV.  V.  NV. 

3.2       7.4       7.4      41.5      16.0     21.3      1.1  2.1. 

Skydækket  er  gjennemsnitlig  størst  med  Vest,  og  mindst  med 

ONO.  De  Vinde,  som  bringe  det  største  Skydække,  komme  fra 

den  Kant,  hvor  det  nærmeste  aabne  Hav  og  den  højeste  Varmegrad 

er  at  finde;  de  Vinde,  der  bringe  den  klareste  Luft,  komme  fra  de 

kolde  og  isdækkede  Egne  nordenfor  Asiens  Kuldepol. 

Sne-Sandsynligheden,  det  er  Antallet  af  Gange  med  Sne,  ved 
en  vis  Vind,  divideret  med  Antallet  af  Gange,  i  hvilke  denne  Vind 

har  blæst  i  samme  Tidsrum,  følger  meget  nøje  Skydækket.  Den 

er  gjennemsnitlig  størst  ved  de  vestlige  Vinde  og  mindst  ved  de 

nordostlige. 

Saavel  Skydækket  som  Sne-Sandsynligheden  ere  smaa  og  be- 

tydeligt  mindre  ved  Vindstille  end  ved  Vind. 

De  forskjellige  Vindes  Character  paa  Nordvestsiden  af  Novaja 

Semlja  om  Vinteren  bliver  altsaa  følgende: 

Nordenvind  er  sjelden,  har  lavt  Lufttryk,  lav  Temperatur,  er 

noget  frisk  og  bringer  en  Del  Skyer  samt  Nedbør. 

Nordost  er  meget  hyppig,  har  højt  Lufttryk,  meget  lav  Tem- 

peratur, ringe  Styrke,  meget  klart  Vejr  og  sjelden  Nedbør. 

Ost  er  meget  hyppig,  har  højt  Lufttryk,  meget  lav  Temperatur, 

er  meget  svag,  bringer  meget  Klarvejr  og  lidet  Nedbør. 

Sydost  er  middels  hyppig,  har  lavt  Lufttryk,  temmelig  høj 

Temperatur,  er  en  frisk  Vind,  ofte  stormende,  bringer  adskilligt 

skyet  Vejr,  men  ringe  Nedbør. 

Syd  er  lidt  mindre  hyppig  end  Sydost,  har  en  Middels  Baro- 
meterhøjde,  høj  Temperatur,  en  betydelig  Styrke,  noget  Skydække 

og  noget  Nedbør. 

Sydvest  er  meget  hyppig,  er  ledsaget  af  højt  Lufttryk,  er  den 
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varmeste  Vind,  temmelig  frisk,  temmelig  skyfuld  og  nedbørbrin- 

gende.  ^ 
Vest  er  middels  hyppig,  har  et  middels  Lufttryk,  er  meget  varm 

og  noget  frisk,  fører  det  største  Skydække  og  den  meste  Nedbør. 

Nordvest  er  sjelden,  blæser  ved  meget  lav  Barometerstand,  er 

en  temmelig  kold  Vind,  af  nogen  Styrke,  bringer  en  hel  Del  Skyer 

og  Nedbør. 

Vindstille  er  meget  hyppig,  har  meget  højt  Lufttryk,  meget 

lav  Temperatur,  meget  klart  Vejr  og  meget  sjelden  noget  Nedbør. 

Foruden  de  ovenfor  meddelte  Vindroser  har  jeg  beregnet  en 

saadan  for  Barometrets  Forandring.  For  Maanederne  Januar  til 

Maj,  for  hvilke  der  foreligger  Observationer  for  Kl.  8  Morgen  og 

Aften  samt  Kl.  2  Eftermiddag,  har  jeg  tåget  ud  Barometrets  For- 

andring i  de  12  Timer  fra  Kl.  8  Morgen  til  Kl.  8  Aften  og  sam- 
menstillet med  Vinden  Kl.  2  Eftermiddag.  Man  faar  saaledes  en 

tilnærmet  Værdi  for  Barometerhøjdens  Bevægelse  ved  de  forskjel- 

lige Vinde.  Tillige  har  jeg  beregnet  disse  Vindes  gjennemsnitlige 

Temperatur,  Styrke,  Skydække  og  Nedbør-Sandsynlighed.  Minus- 
tegn betyder  at  Barometret  synker.    Stigning  har  intet  Fortegn. 

Barometrets  Forandring. 

Stille. N. NO 

0. 

SO. 
S. 

SV. 
v. NV. 

Bar.- Var.  i  12 

Timer.  Mm. 1.67 0.33 1.54 0.04 
-2.03 -2.13 

0.30 
1.49 

6.43 

Temperatur  C. 
-24.1 -22.9 -25.1 -25.1 -  15.3 -15.6 

-16.1 -17.6 
-21.1 

Vindstyrke  0-6 0.0 2.3 
.2.0 2.0 3.0 2.9 2.8 2.4 2.9 

SkydækkeO-10 2.4 5.4 3.6 3.3 5.9 4.4 5.6 6.7 5.3 

Sne  -  Sandsyn- 
lighed  0.03 0.25 0.07 0.10 0.26 0.18 0.20 0.33 0.38 

Barometret  stiger  altsaa  gjennemsnitligt  ved  stille,  koldt  og 

klart  Vejr.  Det  stiger  ved  nordlige  til  østlige  Vinde  under  lignende 

Forhold  som  ved  Stille.  Det  stiger  ved  sydvestlige  til  nordvest- 

lige Vinde,  der  ere  af  nogen  Styrke  og  bringe  et  større  Skydække 
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samt  hyppigere  Nedbør.  Disse  Vinde  udgjøre  den  vestlige  Side  af 

barometriske  Depressionscentra,  mod  hvilke  især  Nordvesten  styrter 

sig  med  stor  Hastighed  og  bringer  Barometret  til  at  stige  raskt, 

idet  den  udfylder  Depressionens  Luftfortynding. 

Barometret  falder  ved  de  Vinde,  som  komme  fra  Stregerne 

mellem  Øst  og  Sydvest,  især  ved  SSO.  Disse  Vinde  udmerke  sig 

ved,  at  de  have  en  høj  Temperatur  og  en  betydelig  Hastighed,  samt 

for  Sydostens  Vedkommende  tillige  et  større  Skydække  og  rigeli- 
gere Nedbør. 

Tobiesens  Observationer  fra  Novaja  Semlja  bekræfte  saaledes 

de  Anskuelser  om  Aarsagerne  til  Barometrets  Forandringer,  som 

jeg  tidligere  har  fremsat  i  mit  „ Storm- Atlas"  og  i  min  Bog  „Om 

Vind  og  Vejr". 

I  Petermann's  „Geographische  Mittheilungen"  for  1872,  5te 

Hefte  Pag.  187  og  følgende  findes  meddelt  Vind-  og  Vejr-Iagtta- 

gelser  fra  Barents's  Overvintring  paa  Østsiden  af  Novaja  Semlja 
under  76  Graders  nordlig  Bredde,  altsaa  næsten  paa  samme  Bredde 

som  Tobiesens.  For  Maanederne  September  til  Maj  1596—97  har 

jeg  af  disse  Observationer  beregnet  følgende  Vindroser: 

N.  NO.  0.  SO.  S.  SV.  V.  NV. 

Vindenes  Hyppighed  12.0  16.8  16.4  8.0  3.9  11.0  17.7  14.2 

Stormenes       „         14.8    10.2     4.0    2.3  17.0    19.3    14.2  18.2. 

Paa  Østsiden  af  Novaja  Semlja  vare  altsaa  de  vestlige  og  de 

nordostlige  Vinde  de  hyppigste,  medens  de  sydlige  vare  de  sjeld- 

neste. Af  Storme  kom  de  fleste  fra  Sydvest,  men  næsten  ligesaa- 

mange  fra  Nordvest,  medens  Storme  fra  Sydost  vare  sjeldne.  Der 

er  saaledes  flere  betydelige  Uligheder  mellem  begge  Sider  af  No- 

vaja Semlja  i  Vindenes  Forhold,  forsaavidt  man  efter  en  Vinters 

Observationer  i  forskjellige  Aar  kan  dømme. 
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De  17  Nordmænd,  som  i  Midten  af  October  1872  sloge  sig  ned 

ved  Midterhukken  eller  Cap  Thordsen  i  Isfjorden  paa  Spidsbergen, 

og  som  Capt.  Tellefsen,  Fører  af  Dampslubet  „EUida"  af  Bergen  i 
Juni  1873  fandt  alle  døde,  havde  efterladt  en  Dagbog,  hvori  var 

noteret  Temperatur,  Vind  og  Vejr  fra  Midten  af  October  til  Be- 

gyndelsen  af  April.  Af  denne  Dagbog  tog  Capt.  F.  Mack,  der  fulgte 

med  Capt.  Tellefsen  ind  til  Midterhukken,  en  Afskrift,  af  hvilken 

jeg  under  mit  Ophold  i  Alten  i  Juli  ifjor  tog  en  Copi.  Tempera- 

tur-Observationerne  ere  noterede  for  Kl.  4  og  8  Morgen,  Middag, 

K..  4*  og  8  Eftermicldag,  efter  et  Celsius-Thermometer,  der  var  med* 
givet,  fra  Prof.  Norclenskiøld,  efter  hvis  Opfordring  Observationerne 

bleve  gjorte.  Vind  og  Vejr  ere  noterede  mere  lejlighedsvis,  dog 

saaledes  at  Observationen  Kl.  4  Morgen  altid  er  fuldstændig.  Fra 

den  14de  Marts  af  er  der  kun  noteret  en  eneste  Temperatur  for 

hele  Døgnet.  Samtlige  Temperaturer  ere  ellers  noterede  i  hele 

Grader.  Resultatet  af  mine  Beregninger  af  disse  Observationer 

indeholdes  i  de  følgende  Tabeller. 

Luftens  Temperatur.  C. 

Octbr. 

Kl.  4 
a.  m. 8  a.  m. Midd. 

1 
4  p.  m.  8  p.  m. 

[ 
Middel 

1872. 15 

-31. 
-  9°.3 -10°.0 -  9°.5 -  9°.4 

-  9.3 -  9.5 

» Novbr. 1 

-10. 
-  2.5 -  2.7 -  2.6 -  2.5 -  2.7 -  2.6 

n 11 

-20. 
-  9.2 -  9.6 -  9.1 

-  9.0 -  8.9 -  9.2 

5) 

21- 

-30. 
-10.2 -  10.0 

-10.0 -10.0 -10.9 -10.2 

Decbr. 1 

-10. 
-13.0 -  13.0 

-12.8 -12.8 -12.8 -12.9 

11 

-20. 
-14.0 -  14.0 -13.7 

-13.2 -13.2 
-  13.6 

21- 

-31. 
-15.3 -  15.5 -15.3 

-15.5 -15.6 -15.4 

1873. Januar 

1- 

-10. 
-12.8 -  12.8 

-11.8 -11.4 -12.9 -12.3 

» 

11- 

-20. 
-15.5 -  16.1 

-15.0 -14.8 -13.9 -15.1 

21 

-31. 
-  2.5 -  2.5 

-  2.5 -  3.5 -  3.3 -  2.9 

Febr. 1 

-10. 
-  9.1 -  8.8 -  8.4 -  8.1 

-  8.4 -  8.6 

11 
-20. 

-24.8 -  24.6 -25.1 
-24.3 -25,2 -24.8 

21- 

-28. 
-25.2 -  25.2 -24.1 

-25.1 -24.5 -24.8 

Marts 1 

-13. 
-  9.0 -  9.8 -  8.9 -  8.7 

-  9.2 -  9.1 

14 

-31. -19.5 

November ^3 
-  7.4 -  7.2 -  7.2 

-  7.5 -  7.3 

December  . 
-14.1 -  14.2 

-14.0 -13.9 -13.9 -14.0 

Januai 
-  10.0 -  10.2 

-  9.5 -  9.7 -  9.8 -  9.8 

Februar   .  . 
-19.3 -  19.1 

-L8.9 -  18.8 
- 19.0 -19.0 

Marts 

-14.3 
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Maximum. 
Dag. 

Minimum. 
Dag. 

1872. Octbr. 
o°.o 

31 

— 19°.0 

21 — Novbr. 2.0 8 

—  22.0 

Decbr. 

—  5.0 
15 

—  22.0 

19 

1873. Januar 0.0 
24 

-  31.0 

12 Febr. 

-  1.0 

2.3 

—  32.0 14 

Marts 

—  2.0 

6 

—  30.0 

21 

Octbr.— Mars 

Vindenes  Hyppighed.  Procent. 

Stille.    N.    NO.     O.      SO.     S.    SV.    V.  NV. 

31.7     8.4     9.3     12.8     14.1     7.2     6.6    5.8  4.2 

October 

Novbr. 

Decbr. 

Januar 

Februar 

Skydække. 

5.8 
4.1 

6.3 

3.7 

Klare 
Dage. Nedbør. 

Antal  Dage  med 
Sne.  Taage. 

7 

14 

7 

15 

(?) 

9 

7 
14 

10 

7 
14 

10 

(4) 
6 

1 

4 

0 

Storm. 

(0) 
6 

2 

5 

1 

Vindroser.    October— Marts. 

Stille. 
N. 

NO. 
0. 

SO. 

*  1 

SV. 
V. 

NV. 

Temperatur  C. 
-16.8 -16.2 -15.5 -11.8 

.,, 
-  4.1 -  4.1 

-  4.6 -12.8 

Storme  pCt. 0.00 0.00 32.1 35.7 7.1 14.3 10.7 0.00 

Nedbør- Sand- 

synlighed.  . 0.13 0.33 0.29 0.27 0.24 
0.19 0.37 0.59 0.58 

Taage-    Do.  . 0.02 0.04 0.04 0.05 0.17 0  26 0.21 0.21 0.00 

Resultaterne  af  de  af  den  Svenske  Expedition  under  Professor 

Nordenskiøld  udførte  Temperaturiagttagelser  i  Mosselbay  paa  Nord- 
siden af  Spidsbergen  tindes  meddelt  i  Petermanns  Mittheilungen 

for  1873  IX  Hefte  Pag.  359.  Stilles  disse  sammen  med-de  fra  Is- 

fjorden, faar  man  følgende  Tabel.  (M.  =  Moselbay;  I.  =  Isfjorden. 
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Middeltemperatur. 
M.  I. 

Maximum. 
M.  øA, 

Minimum. 
M.  r. 

October — 12°.2  (—  9.5) 
—  0°.2 

(0.0) —  28°.2  (—19.0) 

November -    8.2  —  7.3 2.5 2.0 —  19.5  -22.0 ■ 

December —  14.5  —14.0 

—  3.4 
—  5.0 

—  26.6  —22.0 

Januar —    9.9  —  9.8 3.6 

"  0.0 

—  32.4  —31.0 

Februar —  22.7  —19.0 1.6 

—  1.0 

—  38.2  —32.0 

Marts —  17.6  -14.3 

—  0.4 
—  2.0 

—  38.0  —30.0 

April 
—  18.1 0.2 

—  32.6 

Maj 
—  8.2 3.6 

—  19.4 

Temperaturen  i  Isfjorden  viser  meget  nær  den  samme  Gang 

fra  Maaned  til  Maaned  som  ved  Mosselbay.  Det  er  kun  lidt  kol- 

dere  paa  det  sidste  Sted.  Begge  Steder  vise  en  meget  uregelmæs- 

sig  Gang  i  Temperaturen.  November  er  mildere  end  October  og 

December,  og  Januar  er  meget  varmere  end  December  og  Februar. 

Jeg  har  forgjæves  forsøgt  at  reducere  disse  Maanedsmedier  til  nor- 

male ved  Sammenligning  med  Observationerne  fra  det  •  nordlige 
Norge;  De  store  Sprang  blive  staaende.  Den  milde  Januar  har 

Spidsbergen  fælles  med  Novaja  Semlja,  derimod  ikke  den  milde 

November  og  Marts,  hvilke  paa  Novaja  Semlja  ere  meget  kolde 

Maaneder.  Forøvrigt  sees,  at  Spidsbergens  Vinter  er  betydelig 

mildere  end  Novaja  Semljas. 

Den  hyppigste  Vind  i  Isfjorden  er  Sydost  og  Ost,  altsaa  Land- 

vinde, der  sætte  ud  af  Sassen-Bay.  Havvindene  fra  Vestkanten 
ere  de  sjeldneste. 

SkyåæMet  er  størst  og  Antallet  af  Mare  Dage  er  mindst  i  de 

■  mildere  Maaneder  November  og  Januar;  Skydækyet  er  mindst  og 

Antallet  af  klare  Dage  størst  i  de  koldere  Maaneder  December  og 

Februar,  i  hvilke  næsten  den  halve  Tid  er  ganske  klar. 

Nedbør  er  hyppigst  i  den  milde  Januar.  Den  meste  Nedbør 

falder  som  Sne.  Taage  forekommer  oftere.  Storme  have  raset  især 

i  November  og  i  Januar. 

Temperaturen  er  højest  med  Vind  af  SSV.  og  lavest  med  nord- 
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lig  Vind.  Forskjellen  mellem  disse  Vindes  Temperatur  er  (16°.2 

—  4°.l)  12°.l.  Ved  Vindstille  er  Temperaturen  lavere  end  ved  den 
koldeste  Vind. 

Storme  komme  især  fra  SO.,  og  meget  hyppig  fra  Ost,  altsaa 

fra  de  samme  Kanter  som  de  hyppigste  Vinde.  Nordvestlige,  nord- 

lige og  nordostlige  Storme  forekomme  ikke.  Søndenstorme  ere 

sjeldne. 

Nedbør,  hovedsagelig  i  Form  af  Sne,  falder  lettest  med  Hav- 

vindene  fra  Vest  og  Nordvest,  vanskeligst  med  sydlige  Vinde.  Taage 

derimod  optræder  lettest  med  sydlige  Vinde,  og  desuden  med  vest- 

lige, men  fremkaldes  ikke  med  nordvestlige  Vinde. 

Nordenvinden  er  middels  hyppig,  kold,  ikke  stormende,  giver 

en  Del  Nedbør,  men  næsten  ikke  Taage. 

Nordosten  er  middels  hyppig,  temmelig  kold,  ikke  stormende, 

tørrere  end  Nordenvinden  og  giver  lidet  Taage. 

Østenvinden  er  temmelig  hyppig,  ikke  meget  kold,  tildels  stor- 
mende, og  taalelig  tør. 

Sydosten  er  den  hyppigste  Vind,  middels  varm,  meget  stor- 
mende, lidet  snefuld,  men  tilbøielig  til  at  give  Taage. 

Søndenvinden  er  middels  hyppig,  varm,  giver  lidet  Nedbør, 

men  meget  Taage.  ' 

Sydvesten  er  sjelden,  meget  varm,  og  temmelig  fugtig. 

Vestenvinden  er  sjelden,  temmelig  varm  og  meget  rig  paa  Ned- 
bør samt  ogsaa  Taage. 

Nordvesten  er  sjelden,  koldere,  meget  nedbørrig,  men  fri  for 

Taage. 

Vindstille  er  ledsaget  af  sterk  Kulde  og  lidet  Nedbør  og  Taage. 

Tobiesens  Temperaturobservationer  fra  Bjørneøen  Vinteren  1865 

— 66  ere  beregnede  af  Dr.  Julius  Hann  i  Zeitschrift  der  Oesterrei- 
chischen  Gesellschaft  fur  Meteorologie  V  Band  (1870)  Side  343, 

hvor  Temperaturens  aarlige  Vandring  er  beregnet.  Til  Sammen- 
ligning med  Spidsbergens  og  Novaja  Semljas  Klima  har  jeg  videre 
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benyttet  Observationerne  paa  lignende  Maade  som  de  ovenfor  fra 
de  nævnte  Steder  meddelte. 

1865—66. Skydække. Klart. 
Antal  Dage  med 

Nedbør.        Sne.  Taage. Hagel. 

ti  U.  1 1  LI  Ctl 7.0 5 19 

19- 

9 o 

Februar 9.4 0 18 18 1 1 

Marts 8.2 o 16 
16 

5 0 

xiui  li 8.3 1 14 14 10 o 

Mai 1UOJ 8.9 1 i 
15 14 7 o 

o  uiii  ̂   i  v  u  eig c  j 7  6 i i 5 3 7 o 

Juli 

August 6.2 3 0 0 

16 

0 

September 8.7 2 15 9 16 0 

October 7.7 4 12 12 16 
0 

November 9.0 0 
15 13 

15 
0 

December 7.7 2 22 17 10 0 

Vindenes  Hyppighed.  —  Procent. 

Stille. 
N. 

NO. 

0. 

SO. sv. 
V. 

NV. 

Januar 1.1 16.6 44.6 22.6 9.7 3.8 0.5 0.0 1.1 

Februar 0.0 3.6 35.7 32.1 14.9 10.1 1.2 
2.4 

0.0 

Marts 3.2 16.7 41.9 14.0 3.8 6.5 4.3 1.6 

84 
April 5.6 11.1 25.5 8.3 6.2 7.2 10.0 13.3 12.8 

Maj 5.4 15.1 31.7 17.7 
4.8 4.3 2.7 6.5 11.8 

Juni 12.3 1.8 15.0 21.1 11.4 13.2 8.8 8.8 7.9 

Juli 

August 15.4 23.1 5.1 
1.9 4.5 6.4 10.9 14.1 18.6 

September 4.4 12.2 3.3 6.1 11.7 16.7 
6.7 

13.9 25.0 
October 1.1 26.9 32.3 14.0 3.8 3.8 6.5 3.2 8.6 

November 0.0 14.4 
13.9 

7.2 
6.1 

15.0 15.0 10.0 18.3 

December 1.1 10.2 .  8.6 9.7 9.7 
14.0 18.3 14.5 14.0 
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Vindenes  Hyppighed.  —  Procent. 

Stille. N. 
NO. 

0. 
SO. s. sv. 

v. NV. 

Vinter .  .  . 0.7 10.4 29.4 21.1 11.3 9.3 6.9 5.7 5.2 

4.7 14.3 33.5 13.4 4.9 6.0 
5.6 

7.0 10.8 

Sommer 1  . 14.1 14.1 9.3 10.0 7.4 9.3 10.0 11.8 14.1 

Høst.  .  .  . 1.8 17.9 16.7 9.2 7.1 11.7 
9.4 9.0 

17.2 

Temperatur.  C. 

Stille. N. 
NO. 

0. 

SO 

S. 

SV. 

V. 
NV. 

Januar -15.1 - 17.1 -16.5 -  14.6 o  1 
-  9.1 

-  8.5 -  4.9 

i  i-  n 

-  15.8 

Februar 
-11.4 -13.0 -  6.8 -  6.3 

-  3.8 -  8.0 
-  7.1 

Marts -16.1 -•20.3 -16.8 -  10.4 -  5.0 
-  1.8 -  1.5 -  8.5 -  18.1 

April 
-11.8 -15.3 -12.5 -12.3 -  7.0 

-  5.3 -  2.8 
-  7.1 -  11.9 

Maj -  4.6 -  -5.8 -  5.5 -  5.4 
-  3.1 

2.1 

-  0.6 
-  2.9 -  6.5 

Juni 2.1 
-  1.5 -  1.9 

0.0 1.5 

~  2.3 

1.9 
0.1 

-  1.5 

Juli 

August" 
2.5 0.4 

1.0 3.6 4.0 
4.0 

4.4 
3.1 

1.3 

Septbr. 0.9 
-  1.6 

0.1 
0.5 

2.5 3.1 1.5 

-  0.1 -  1.0 

October -  2.1 -  2.7 -  2.5 
-  4.4 -  5.6 

03 

-  0.6 
-  1.3 -  2.6 

Novbr. -  8.3 -  8.0 
-  3.6 -  4.4 

-  1.8 -  2.3 -  6.3 
-  7.0 

Decbr. -20.3 -20.0 -15.5 -  9.6 -  6.4 
-  2.8 -  1.6 -  6.0 -  12.6 

Vinter -17.7 -17.5 -15.1 -10.1 -  6.6 
-  3.8 

-  2.0 -  6.2 -  12.9 

Vaar -  10.0 -13.9 -12.0 -  8.5 -  5.2 
-  2.2 

-  2.1 
-  5.9 

-  11.4 

Sommer 2.3 0.3 
-  1.0 

0.5 2.4 3.0 3.4 2.2 
0.6 Høst 0.6 

-10.7 -10.6 -  8.5 -  2.6 

0.2 

-  2.6 -  6.9 -  9.1 

1  Juni  og  August. 
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Nedbør-Sandsyiilighed. 

Stille. 
N. NO. 

0 SO. 
SV. 

v. NV. 

Vinter  ..  .  . 0.50 0.34 0.43 0.42 
0.23 0.28 

0.32 
0.50 

0.36 

Vaar .... 0.15 0.19 0.27 0.33 0.50 0.25 0.50 0.36 0.33 

Sommer .  . A  A  X 0.00 0.00 0.16 0.11 0.05 

0.04" 

u.uu U.UU u.uu 

Høst .  .  .  . A  AA 0.00 0.24 0  27 0.26 0.34 
0:44 

r»  1  ̂  u.  1 0 
p 

n  on 

Taage-Sandsynlighed. 

Vinter  .  .  . 0.00 0.09 0.09 0.03 
0.11 

0.30 0.33 0  10 0.00 

Vaar  .  .  .  . 0.07 0.06 0.13 0.07 0.15 0.18 0  25 0.26 0.08 

Sommer .  . 0.32 0.24 0.20 0.50 0  20 

1  0.24 

0.76 0.62 0.13 

Høst.  .  .  . 0.20 0.40 0.31 0.26 0.30 0.25 0.24 0.18 
0.15 

Paa  Bjørneøen  er  hele  Aaret  igjennem  Sbydæhket  temmelig 

stort  (i  Middel  over  8)  og  Antallet  af  klare  Dage  lidet.  Nedbør 

falder  meget  hyppigt,  især  som  Sne.  Taage  er  meget  hyppig  især 

fra  Slutningen  af  Sommeren  til  Aarets  Udgang.  Hagel  er  yderst 

sjelden. 

Om  Vinteren  og  Vaaren  ere  de  nordostlige  Vinde  alde- 

les fremherskende,  de  sydlige  -og  vestlige  ere  sjeldne.  Om 

Sommeren  er  der  næsten  Ligevægt  i  de  forskjellige  Vindes  Hyp- 

pighed,  dog  have  de  nordvestlige  og  nordlige  en  Overvægt.  Om 

Høsten  ere  de  nordlige  Vinde  fremherskende,  dernæst  de  sydlige, 

medens  de  ost-syd-ostlige  og  vest-syd-vestlige  ere  sjeldnest. 

Vindroserne  for  Temperaturen  for  Aarstiderne  udvise  en  sær- 

deles regelmæssig  Gang.  De  sydvestlige^ Vinde  ere  de  varmeste 
om  Vinteren,  Vaaren  og  Sommeren,  de  sydlige  om  Høsten.  De 

koldeste  Vinde  ere  Vinter  og  Vaar  de  nordlige,  Sommeren  de  nord- 

ostlige, Høsten  de  nord-nord-ostlige.  Den  følgende  Tabel  viser 

Forholdet  i  de  forskjellige  Maaneder  og  Aarstider. 
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Varmeste  Vind, Koldeste  Vind. Tcmp.- Forskjel. 

Temp. 

Stille. 
T  
Januar o  V . a  On 

—  4.  y 
IN. 

—  17.1 

12°.2 

—  15.1 

Februar Q O. 9  Q 

—  O.O 

JNU. 1  9  A 
9.2 

Marts RV 

—  1.0 

ISJ IN . OA  9 18.8 

—  16.1 

April 
SV 0 

—  /C.O 

SK . 
1  ̂   Q 12.5 

—  11.8 

Maj Q O  1 
4.1 

1M  V  . 

—  b.O 

8.6 

-  4.6 

Juni Q O. O  9 
ss  U. 

1  Q 

—  i.y 

4.2 
2.1 

Juli — — 

August SV. 4.4 

N. 

0.4 4.0 
2.5 

Sentbr KJ  \j  wj  KJ  Kl  L  • s. 3.1 N. 

—  1.6 

4  7 Vy.  O 

October s. 0.3 SO. 

-  5.6 

5.9 

—  2.1 

Novbr. s. 

—  1.8 N. 

—  8.3 

6.5 

Decbr. sv. 

—  1.6 N. —  20.0 

18.4 

—  20.3 

Vinter 

Vaar 

Sommer 

Høst 

sv. 

ssv. 
sv. 

s. 

—  2.0 
—  2.1 

3.4 
0.2 

N. 

N. 
NO. 

NNO. 

—  17.5 
—  133 

—  1.0 

—  10.7 

15.5 

11.8 

4.4 10.9 

-  17.7 

—  10.0 

2.3 
0.6 

Vindstillerne  have  en  Temperatur,  der  om  Vinteren  er  lavere 

end  den  koldeste  Vinds,  men  ellers  noget  højere.  De  faa  Vindstil- 

ler om  Høsten  ere  gjennemsnitlig  varmere  end  den  varmeste  Vind. 

Nedbør  er  om  Vinteren  hyppigst  med  ONO.  og  V.,  sjeldnest 

ved  SO.  og  N.,  om  Vaar  en  hyppigst  med  SO.  og  NV.,  sjeldnest  med 

N.  Om  Sommeren  hyppigst  med  NO.,  men  overhovedet  sjelden.  Om 

Høsten  hyppigst  med  S.,  sjeldnest  med  N.  til  V. 

Taage  er  om  Vinteren  hyppigst  med  SV.  og  S.,  sjelden  med 

nordlige  Vinde.  Om  Vaaren  hyppigst  med  V.  og  SV.,  sjeldnest 

med  N.  Om  Sommeren  hyppigst  med  SV.,  V.  og  0.,  sjeldnest  med 

NO.  og  NV.    Om  Høsten  hyppigst  med  N.,  sjeldnest  med  NV. 

Ved  Vindstille  er  Nedbør  meget  hyppig  om  Vinteren  og  Taage 

temmelig  hyppig  Sommer  og  Høst. 

Nordenvind  er  om  Vinteren  ikke  hyppig,  meget  kold,  temmelig 

nedbørbringende,  men  fører  lid  et  Taage.    Om  Vaaren  er  den  lidt 
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hyppigere,  meget  kold  og  bringer  lidet  Nedbør  og  Taage.  Om 

Sommeren  er  den  omtrent  af  samme  Hyppighed  som  om  Vaaren, 

noget  kold,  uden  Nedbør,  men  har  en  Ete*  Taage. 

Nordosten  er  om  Vinteren  meget  hyppig,  temmelig  kold,  tem- 

melig nedbørbringende,  men  fører  lidet  Taage.  Om  Vaaren  meget 

hyppig,  temmelig  kold,  fører  noget  Nedbør,  men  lidet  Taage.  Om 

Sommeren  lidet  hyppig,  kold,  lidet  nedbør-  og  taagebringende.  Om 

Høsten  temmelig  hyppig,  kold,  og  bringer  adskilligt  Nedbør  og 

Taage. 

Østenvind.  Om  Vinteren  temmelig  hyppig ,  middels  kold, 

temmelig  nedbør-  men  lidet  taagebringende.  Om  Vaaren  sjeldnere, 

middels  kold,  giver  adskilligt  Nedbør  og  lidet  Taage.  Om  Somme- 

ren ikke  hyppig,  noget  kold,  giver  lidet  Nedbør  men  temmelig  me-s 
get  Taage.  Om  Høsten  sjelden,  temmelig  kold,  giver  noget  Nedbør 

og  Taage. 

Sydosten.  Om  Vinteren  ikke  hyppig,  noget  mild,  giver  noget 

Nedbør,  men  lidet  Taage.  Om  Vaaren  sjelden,  noget  mild,  meget 

rig  paa  Nedbør,  men  ikke  paa  Taage.  Om  Sommeren  ikke  hyppig, 

forholdsvis  varm,  fattig  paa  Nedbør  og  paa  Taage.  Om  Høsten 

sjeldnere,  mild,  giver  en  hel  Del  Nedbør  og  Taage. 

Søndenvind.  Om  Vinteren  ikke  hyppig,  mild,  med  en  Del 

Nedbør  og  Taage.  Om  Vaaren  sjelden,  mild,  noget  Nedbør  og 

Taage.  Om  Sommeren  ikke  hyppig,  varm,  ubetydeligt  Nedbør, 

lidt  Taage.  Om  Høsten  noget  hyppig,  den  varmeste  og  nedbør- 
rigeste  Vind  med  en  Del  Taage. 

Sydvesten.  Om  Vinteren  sjelden,  den  varmeste  Vind,  noget 

Nedbør  og  meget  Taage.  Om  Vaaren  sjelden,  den  varmeste  Vind, 

rig  paa  Nedbør  og  forholdsvis  rig  paa  Taage.  Om  Sommeren  ikke 

hyppig,  den  varmeste  Vind,  uden  Nedbør,  men  særdeles  taagebrin- 

gende. Om  Høsten  sjeldnere,  mild,  middels  rig  paa  Nedbør  og 

Taage. 

Vestenvind.  Om  Vinteren  sjelden,  temmelig  mild,  adskilligt 

Nedbør,  lidet  Taage.  Om  Vaaren  sjelden,  ikke  synderlig  mild, 

temmelig  rig  paa  Nedbør  og  Taage.  Om  Sommeren  noget  hyp- 

pigere, noget  varm,  uden  Nedbør,  men  med  megen  Taage.  Om 
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Høsten  forholdsvis  sjelden,  noget  kold,  ikke  meget  Nedbør  og 

Taage. 

Nordvesten.  Om  Vinteren  sjelden,  kold,  rig  paa  Nedbør,  men 

uden  Taage,  Om  Vaaren  hyppigere,  kold,  en  Del  Nedbør,  lidet 

Taage.  Om  Sommeren  temmelig  hyppig,  kjølig,  uden  Nedbør,  lidet 

Taage.    Om  Høsten  hyppig,  kold,  en  Del  Nedbør  og  Taage. 

Vindstille.  Om  Vinteren  meget  sjelden,  meget  kold,  megen 

Nedbør,  uden  Taage.  Om  Vaaren  sjelden,  kold,  liden  Nedbør  og 

Taage.  Om  Sommeren  meget  hyppig,  varm,  liden  Nedbør,  megen 

Taage.  Om  Høsten  sjelden,  mild,  uden  Nedbør,  temmelig  megen 

Taage. 

Til  Fuldstændiggjørelse  af  den  følgende  klimatologiske  Over- 

sigt  har  jeg  beregnet  følgende  Vindrose  for  Vinteren  (Decbr. — Febr.) 
for  Tobiesens  Vinterkvarter  paa  Novaja  Semlja. 

Stille.  N.  NO.  0.  SO.  S.  SV.  V.  NV. 

Vind-Hyppigh.  25.5  1.7  12.6  14.0  8.1  10.0  17.4.  7.9  2.8 

Temperatur    -28°.9  -27°.9  -28.4  -26°.7  -20°.8-17°.9  -15°.3  -16°.7  -22°.4. 

Klimalologisk  Oversigt  over  Vinteren  i  de  Øst-Lshavet 

omgivende  Lande. 

Luftens  Temperatur. 

Ved  Vinteren  forstaar  jeg  Maanederne  December,  Januar  og 

Februar.  Da  de  normale  Værdier  for  disse  Maaneders  Middeltem- 

peratur hidtil  ikke  har  ladet  sig  bestemme  for  Spidsbergen  og 

Novaja  Semlja,  har  jeg  i  denne  Oversigt  tåget  Middeltallet  af  de 

tre  Maaneders  Temperatur  saaledes  som  den  ovenfor  er  anført. 
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Bredde. 
Længde 

øst Greenwjøh 
Vinter. Lavest. 

V/UoCl  t  Cl  vt 

Mosselbay    .   .  . • 

79° 
50' 

16°0' 

— 15.°7 
— 38°.2 

78 30 16  0 

—  14.3 —  32.0 

Bjørneøen    .    .  . 74 39 14  48 

—  11.3 —  28.4 

Novaja  Semlja  .  . 75 55 59  0 

—  23.3 —  40.5 

Do.  Melkaja  Guba  . 74 0 54  56 

—  14.4 

Do.  Matotschkin  Schar 73 18 53  50 

—  19.0 

Do.  Guba  Kamenka 70 36 57  44 

—  15.8 

Arkhangelsk .    .  . 64 33 40  32 

—  12.1 

64 54 34  38 

—  10.4 

70 22 31  7 

—  5.5 —  21.8 

71 6 23  59 

—  3.1 —  17.0 

Hammerfest .    .  . 70 40 23  40 

-  4.5 

69 58 23  17 

—  7.5 —  35.0 

69 39 18  58 

—  3.8 —  17.0 

Afsættes  disse  Tal  paa  et  Kart,  fineler  man,  at  den  nordlige 

Del  af  Novaja  Semlja  har  en  Vinterkulde,  der  svarer  til  Vest-Si- 

biriens.    Mosselbay  paa  Nordsiden  af  Spidsbergen  under  næsten 

80  Graders  Bredde  har  samme  Vintertemperatur  som  Guba  Ka- 

menka ved  den  kariske  Port  over  9  Grader  sydligere  og  42  Grader 

østligere.   Isfjordens  Indre  er  kun  lidt  over  en  Grad  varmere  end 

Mosselbay.   Isochimenen  for  —  15°  C.  gaar  saaledesfra  Nord  mod 
Syd  over  Spidsbergen,  bøjer  i  Nordost  for  Bjørneøen  mod  OSO. 

og  gaar  i  denne  Retning  hen  til  Gaas-Landet  paa  Novaja  Semlja 
og  vestenfor  den  kariske  Port,  hvor  den  bøjer  af  mod  Syd  og  lidt 

mod  Vest  ind  i  Rusland.   Isochimenen  for  —  12°  C.  stryger  sandsyn- 
ligvis  langs  Vestkysten  af  Spidsbergen,  hvor  Havet  om  Vinteren 

for  en  stor  Del  er  aabent,  ned  mod  Bjørneøen,  hvor  den  bøjer 

mod  OSO.  og  gaar  henimod  Øen  Kalgulef.    Omtrent  paa  disse 

Kanter  svinger  den  mod  Syd  og  derpaa  mod  Sydvest  over  Arkhan- 

gelsk og  derfra  igjen  mod  Syd  og  lidt  mod  Øst  ind  i  Rusland. 

Isochimenen  for  — 10°  passerer  vestenom  og  søndenom  Bjørneøen 
henimod  Mundingen  af  Hvidesøen,  hvor  den  bøjer  mod  Sydvest  hen 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1874.  7 
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til  Kem  og  derfra  videre  ned  i  Rusland.  Paa  samme  Tid  finde  vi 

Isochimenen  for  — 15°  omsluttende  et  Parti  inde  i  Lapland  og 

Isochimenen  for  — 10°  i  det  Indre  af  Finmarken,  Kolahalvøen, 
den  nordligste  Del  af  den  Botniske  Bugt  og  den  centrale  Del  af 

det  nordlige  Sverige.  Isochimenen  for  —  5°  gaar  søndenom  Bjørne- 

øen,  omtrent  ved  73°  nordi.  Bredde  og  20°  østlig  Længde  mod  OSO 
henimod  den  murmanske  Kyst,  udenfor  hvilken  den  bøjer  brat  om 

mod  Syd  og  Vest,  foråt  passere  udenom  Fiskerøen,  nordenom  Vardø, 

over  Finmarkens  Fjorde,  lidt  søndenom  Hammerfest  og  videre  mod 

Sydvest  mellem  Lyngen  og  Tromsø.  Naar  vi  betænke,  at  denne 

Isochimene  findes  nordenom  Island,  se  vi,  at  den  strækker  sig  op 

som  en  Tunge  vestenfor  Bjørneøen  mod  Spidsbergens  Vestkyst  og 

desuden  som  en  anden  Tunge  udenfor  Finmarkens  Kyst,  hvorFru- 

holm  har  kun  —  3°  og  længere  Syd  Andenes  en  Vintertemperatur 

af  kun  —  2°.  Man  sammenligne  denne  Isochimenes  Løb  med  Isother- 
merne  for  Havets  Overflade  om  Vinteren,  saaledes  som  de  bleve 

bestemte  ved  „Alb erts"  Rejse  til  Spidsbergen,  og  man  har  Forkla- 
ringen over  Lufttemperaturens  Fordeling  i  den  varme  Havstrøm, 

som  fra  Atlanterhavet  sætter  mod  Nord  over  Bankerne  paa  Norges 

Vestkyst  og  deler  sig  i  tvende  Arme,  den  ene  gaaende  til  Spids- 
bergens Vestkyst,  den  anden  til  den  murmanske  Kyst.  De  samme 

Forskjeller  i  Vinterklimatet,  som  vise  sig  i  Middeltemperaturerne, 

fremtræde  paa  en  særdeles  tydelig  Maade  ogsaa  i  de  absolute 
Minima. 

Lufttrykket. 

Til  Bestemmelsen  af  Lufttrykkets  Fordeling  om  Vinteren  ere 

Observationerne  endnu  ikke  tilstrækkelige.  Det  synes  at  fremgaa 

af  de  forhaandenværende  Iagttagelser  i  Forbindelse  med  Tempe- 

raturens Fordeling  og  Vindforholdene,  at  Nordatlanterhavets  baro- 

metriske Vinterminimum  udstrækker  sig  over  Øst-Ishavet  paa  den 

Maade,  at  det  danner  2de  Grene,  en  udenfor  Spidsbergens  Vest- 
kyst og  en  anden  udenfor  Finmarkens  og  den  murmanske  Kyst. 

Bjørneøen  danner  paa  en  vis  Maade  Spidsen  af  den  Kile  med  højere 

Lufttryk,  som  adskiller  disse  to  Grene.    Spidsbergens  Beliggenhed 
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paa  Nord-  og  Nordostsiden  af.  et  barometrisk  Minimum  og  Fin- 

markens paa  Sydsiden  af  samme  betinger  saa  forskjellige  Vindfor- 

hold paa  begge  Steder,  at  Vejrets  og  navnlig  Temperaturens  Gang 

paa  begge  Steder  maa  blive  temmelig  forskjellig.  Deraf  Vanske- 
ligheden ved  at  reducere  Spidsbergenstemperaturerne  til  normale 

ved  Sammenligning  med  de  fra  Finmarken. 

Vindene. 

Mosselbay  ..... 

Isfjord  

Bjørneøen   

Novaja  Semlja.  Østside 

Novaja  Semlja.  (Tob.) . 

Arkhangelsk  .... 

Vardø  

Fruholm  

Hammerfest  .... 

Hyppigste. Sjeldneste. 

SO.,  sv. 
NV. 

SO.  0. 
NV. 

NO. NV. 

V.,  NO. s. 
SV.,  0. 

N. 

vsv.  so. NV.,  NO. 
sv. 

0. 

so.,  v. NO.,  SV. 
so. 

NO. 

De  fremherskende  sydostlige  Vinde  paa  Spidsbergens  Nord- 

og  Vestkyst  og  ved  Fruholmen  og  Hammerfest  ere  Landvinde,  der 

blæse  fra  et  koldt  Indland  med  højere  Lufttryk  ud  af  Fjordene 

mod  det  varmere  Hav  med  lavere  Lufttryk.  De  fremherskende  nord- 

ostlige  Vinde  paa  Bjørneøen  tyde  ogsaa  paa  et  højere  Lufttryk  over 

Spidsbergen  og  et  lavere  Lufttryk  mellem  Norge  og  Bjørneøen, 

hvor  den  varme  Tunge  skyder  sig  udenfor  Finmarkens  Kyst.  Mod 

denne  varme  Tunges  lavere  Lufttryk  blæse  ogsaa  Vardøs  i  høj 

Grad  fremherskende  sydvestlige  Vinde.  Isothermernes  Gang  stemme 

ogsaa  i  Arkhangelsk  med  de  fremherskende  Vinde.  Det  varmeste 

Strøg  ligger  her  imod  Nordvest.  At  Sydvesten  paa  Tobiesens  Vin- 

terkvarter  paa  Novaja  Semlja  er  hyppigere  end  Østenvinden,  anser 

jeg  for  en  Tilfældighed,  foraarsaget  ved  Januars  hyppige  sydvest- 

lige Vinde.    De  sjeldneste  Vinde  komme  gjennemsnitligt  fra  de 

Retninger,  hvor  Isothermerne  betegne  en  højere  Varmegrad. 

7* 
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Varmeste 
V  JI1U. 

Koldeste 
v;  vi  a v  inci. Temp.- Forskjel. 

Temp. 

ved  btille. 

SS  V  -4°.l N   — 16°.2 12°.l 

—  16.8 

Bjørneøen-  .... 
CJT7            r»  A 
ov    — 2.0 N    — 17.5 15.5 

— 17.7 

Novaja  Semlja  (Tob.) SV  —  15.3 NO  —  28.4 13.1 

—  28.9 

Arkhangelsk1    .    .  . 
VSV  3.9 ONO  —6.6 

10.5 

—  15.4 

Hammerfest1    .   .  . VSV  6.5 OSO  —2.5 9.0 

De  varmeste  Vinde  ere  de  sydvestlige,  saaledes,  at  de  paa 

Spidsbergen  ere  mere  sydlige,  paa  Europas  Nordkyst  mere  vest- 

lige. De  koldeste  Vinde  ere  i  Nordvestranden  af  Østishavet  nord- 

lige, men  blive  længere  Syd  mere  østlige,  og  paa  Norges  Kyst  faa 

de  en  sydlig  Coinponent,  en  Følge  af  at  det  kolde  Land  har  det 

varme  Hav  nordenfor  sig.  Den  varmeste  Vinds  Temperatur  aftager 

fra  Finmarken  af  østover  og  nordover.  Den  er  paa  Continentet 

endnu  flere  Grader  over  Nul,  men  synker  under  Frysepunktet  paa 

Øerne  og  navnlig  paa  Novaja  Semlja.  EnLinie,  der  skulde  betegne 

det  Strøg,  hvor  den  varmeste  Vinds  Temperatur  om  Vinteren  var 

0  Grader,  vilde  formentlig  falde  omtrent  sammen  med  Isochimenen 

for  — 10°.  Den  koldeste  Vinds  Temperatur  aftager  paa  lignende 
Maade  fra  Nordkap  af  mod  Nord,  mod  Øst  og  mod  Sydost.  Den 

er  overalt  under  Nul,  i  Hammerfest  dog  kun  2 Vs  Grad.  Den  er 

kun  lidet  forskjellig,  — 16  til  —17  Grader,  paa  Spidsbergens  Vestkyst 

og  paa  Bjørneøen,  men  synker  til  henimod  —  30  Grader  paa  Nord- 
vestsiden  af  Novaja  Semlja.  Forskjellen  mellem  den  varmeste  Vinds 

og  den  koldeste  Vinds  Temperatur  er  mindst  i  Hammerfest,  større 

østover  og  nordover.  Bjørneøen,  der  ligger  paa  Grændsen  mellem 

en  mod  Syd  og  Vest  aaben  og  en  mod  Nord  og  Ost  jevnlig  til- 
frossen Del  af  Ishavet,  har  den  største  Forskjel. 

Vindstillernes  Temperatur,  der  er  lavere  end  den  koldeste  Vinds, 

aftage  ogsaa  mod  Nord  og  mod  Øst  paa  lignende  Maade  som  de 

koldeste  Vindes.  I  Arkhangelsk  ere  Vindstillerne  betydelig  koldere 

end  den  koldeste  Vind,  paa  Øerne  derimod  kun  ganske  lidt  koldere. 

1  J.  Hann.  Untersuchungen  iiber  die  Winde  der  nordlichen  Hemisphåre  und  ihre 
klimatologische  Bedeutung—Winter. 
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Sterkeste  Hyppigste Svageste 
Vind- 

Dage med Vin  ri V  lliU. O  LUX  lil  k.  • Vind. 
styrke. 

Storm. 

SO,  0 8 

Nov.  Semlja  (Østside) SV,  NV 22 
Nov.  Semlja  (Tob.)  . s 

SV 
0 2.0 15 

SV 3.2 
13 

Fruholm  SO,VNV 3.3 
25 Hammerfest .    .    .  . v oso 2.7 

Vindens  største  Styrke  falder  paa  de  sydlige  Streger,  i  Fjor- 

dene paa  Spidsbergen  og  i  Finmarken  staar  den  sterkeste  Vindud 

af  Fjordene.  Novaja  Semlja  og  Vardø  have  mest  sydvestlige  Storme. 

Det  ufuldstændige  Materiale  tillader  ingen  Slutning  om  Stormcen- 
trernes  Gang  i  disse  Egne. 

Paa  Novaja  Semlja  synes  Vindstyrken  liden,  mod  hvad  den  er 

paa  Fastlandets  nordlige  Kyster.  Ved  Nordkap  ere  Stormene  hyp- 
pigere end  paa  andre  Steder. 

Sky- dækket 
Klare 
Dage. Dage  med 

Nedbør1   Sne     Taage  Hagel 

4.7 36 31 

31 
5 

Bjørneøen    .    .    .  . 
8,0 

7 
59 

54 
20 

1 

Novaja  Semlja  (Tob.) 4.1 
22 25 

25 
0 0 

Arkhangelsk1    .    .  . 
6.3 

7.2 6 37 
35 

1 0 

Fruholn  
6.9 

5 60 47 0 0 

Nordvestkysten  af  Novaja  Semlja  og  Isfjorden  paa  Spidsbergen 

have  det  klareste  Vejr,  gjennemsnitligt  endog  mindre  end  halv- 

klart. Skydækkets  Størrelse  tiltager  i  Arkhangelsk  og  paa  Fin- 
markens Kyst,  hvor  to  Trediedele  til  henimod  tre  Fjerdedele  af 

Himmelen  gjennemsnitlig  er  dækket  af  Skyer.  Særdeles  meget 

overskyet  er  Himmelen  ved  Bjørneøen.  Der  er  en  stor  Modsætning 

mellem  Antallet  af  klare  Dage  paa  Novaja  Semlja  og  i  Isfjorden 

og  paa  de  tre  andre  Steder;  de  første  have  omkring  10  ganske 

klare  Dage  pr.  Maaned,  de  sidste  ikke  mere  end  to. 

1  H.  Wild.  Bewolkung  Russlands. 
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Nedbør  falder  mest  som  Sne.  Fruholmen  har  de  fleste  Dage 

med  Regn  om  Vinteren,  dernæst  har  Vardø  og  Bjørneøen  nogle  faa 

Regndage.  Nedbøren  er  hyppigst  ved  Fruholmen  og  Bjørneøen. 

Nordenfor  og  østenfor  aftager  dens  Hyppighed  til  det  halve.  Taage 

er  et  særdeles  fremtrædende  Træk  i  Bjørneøens  Vinterklima.  Ellers 

er  Taage  et  sjeldent  Fænomen,  paa  Novaja  Semlja  og  ved  Fruhol- 

men er  det  ikke  iagttaget.  De  yderst  faa  Tilfælde  fra  Vardø  maa 

antagelig  henregnes  til  den  ud  af  Varangerfj orden  fra  det  kolde 

Indland  over  det  varme  Fjordvand  strygende  Frosttaage.  Hagel  er 

yderlig  sjelden,  kun  observeret  paa  Bjørneøen  en  Gang. 

De  Vinde,  som  bringe  det  største  og  mindste  Skydække  samt 

hyppigst  og  sjeldnest  Nedbør  og  Taage,  ere: 

Skydække Nedbør 
Taage 

størst mindst mest mindst mest mindst 

Isfjorden  .    .  . VNV s 
s,  sv 

NV 

Bjørneøen     .  . V so sv,  s 

NV 

Novaja  Semlja  . V ONO v NO in 

gen 

Vardø  .    .    .  . 
NO 

SV 
S forskjellig 

Andenes  .   .  . N so in 

gen 

Skydækkets  og  Nedbørens  Gang  følges  ad.  De  Vinde,  der 

bringe  lettest  Nedbør,  komme  i  Isfjorden,  paa  Bjørneøen  og  paa 

Novaja  Semljas  Vestkyst  fra  Vesten,  det  er  fra  de  varmere  Strøg 

med  det  aabne  Hav.  Det  er  den  samme  Lov,  som  aabenbarer  sig 

paa  Finmarkens  Kyst,  hvor  de  fugtigste  Vinde  ere  de  nordlige  til 

nordostlige.  De  klareste  og  tørreste  Vinde  komme  i  Finmarken 

fta  Landsiden,*  fra  Sydost  i  den  vestlige  Del  og  fra  NV.  i  Vardø. 
Paa  Novaja  Semlja  og  i  Isfjorden  komme  de  ogsaa  fra  Land  som 

NO.  og  Syd.  Paa  Bjørneøen  er  Sydosten  den  tørreste  Vind;  den 

er  dog  saa  fugtig,  at  dens  Nedbør-Sandsynlighed  er  23  af  Hun- 
drede. 

Taage  tilhører  de  sydlige  og  sydvestlige  Vinde,  altsaa  de  var- 
meste og  fugtigste  Vinde,  paa  Spidsbergen  og  Bjørneøen. 
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De  meteorologiske  Forhold  i  ØsMshavet  Vinterhalvaaret 

1872-73. 

Til  Studiet  af  Vejrforholdene  er  Betragtningen  af  Lufttrykkets 

Fordeling  det  vigtigste  Moment.  I  Petermanns  Mittheilungen  for 

1873  Heft.  IX  Side  359  findes  meddelt  Middellufttryk  og  herskende 

Vinde  ved  Mosselbay  for  October  til  Maj.  Tobiesen  har  observeret 

paa  Nordvestsiden  af  Novaja  Semlja  fra  October  til  Midten  af  Maj. 

Af  Meteorolog.  Bulletin  des  physik.  Cehtr.  Observatoriums  in  St. 

Petersburg  har  jeg  tåget  Lufttryk  og  Vind  for  Arkhangelsk  for  de 

samme  Maaneder.  Maj  er  dog  saa  ufuldstændig,  at  jeg  ikke  har 

tåget  den  med.  Af  de  norske  Stationers  Observationer  ere  med- 

tagne  de  fra  Vardø,  Fruholmen  og  Alten.  Den  følgende  Tabel  giver 

en  Oversigt  over  Barometrets  Middelstand,  reduceret  til  Havfladen, 

og  de  hyppigste  Vinde,  med  deres  Hyppighed  i  Procenter. 

Lufttryk— Millimeter. 
Mosselbay 

Novaja 
Semlja. Arkhan- 

gelsk. 

Vardø. Alten. 

1872.  Oet.) 758.0 761.9 763.2 756.0 755.3 
—  Nov. 756.1 766.2 759.4 756.3 755.0 
—  Dec. 757.3 764.5 759.5 753.2 753.5 
1873.  Jan. 750.6 767.3 760.9 757.8 756.1 
—  Feb. 753.0 751.0 758.3 751.2 752.4 
—  Mar. 756.7 757.9 756.6 757.9 759.1 
—  Apr. 762.4 762.1 751.9 755.7 757.9 
—  Maj 770.8 763.7 

762,0 

Hyppigste  Vind— Pro  cent. 

Mosselbay. Isfjord. 
Novaja 
Semlja. Arkhangelsk. Vardø. Fruholm. Alten. 

1872. 

Octbr. SSO.ro N0.31.  S0.31 0N0.2I 

S.43 
sv.4r sv.2r S0.42 

Nov. so.r3 V.23-  S.2o 
N0.19 S0.25 

SV.2g.  0  22 SO.„.N.,« 

S0.4T 

Decbr. S0.86 S0.23.  N0.20 

0.16 
S.27 

sv.4r S039 SO-48 

1873. 
Jan. so,  sv.61 S0.20.  0.I3 

SV.30 

0-40 
SV.33 S0.4r 

S0.44-  S.36 

Feb. so,  sv.46 NO  ii.  NV.6 N014.SV13 

SV.30 
SV.33  V.25 

v.28 
so.51 

Mar. SSO,  NV.52 
SO.20 SV.  15 

SV.22.NV.20 SV3iNV29 

V.24 

S0.48 

Apr. SSV,  NV.46 N018.S018 022S018NV18 

NV.36 

S022.S20.NV20 
Maj NV,  SS0.45 SS025.N23 
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Afsætter  man  Barometerkøjderne  paa  et  Kart  og  trækker  de 

isobariske  Linier,  og  sammenholder  man  med  disse  de  hyppigste 

Vindes  Retning,  saa  vil  man  ånde  følgende  Forhold. 

I  October  er  Lufttrykket  lavest  vestenfor  Finmarken  og  Spids- 

bergen  og  bliver  højere  mod  Nordost,  mod  Øst  og  mod  Sydost. 

De  herskende  Vinde  ere  sydvestlige  paa  Kysten  af  Finmarken,  syd- 

lige i  Arkhangelsk,  ostnordostlige  paa  Novaja  Semljas  Nordvestkyst 

og  nordostlige  til  sydostli&e  paa  Spidsbergen.  De  gaa  efter  Vin- 
dens almindelige  Lov,  saaledes  at  de  have  det  laveste  Lufttryk 

foran  sig  og  til  Venstre.  I  Alten  staar  Vinden  hele  Vinteren  som 

Sydost  nedad  Dalen  og  ud  Fjorden.  Finmarkens  Kyst  har  en  Tem- 

peratur, der  er  lidt  over  den  normale,  som  man  kunde  vente  efter 

de  sydvestlige  Vinde. 

I  November  ligger  Lufttrykkets  Minimum  temmelig  nær  som  i 

October.  Paa  Nordvestkysten  af  Novaja  Semlja  krumme  Isobarerne 

sig  omkring  et  Maximum  af  Lufttryk.  Fra  dette  strømmer  der  ud 

en  kold  ostnordostlig  Vind,  der  gjør  Temperaturen  her  temmelig 

lav.  Paa  Spidsbergen  derimod  gjøre  de  hyppige  sydostlige,  sydlige 

og  tildels  vestlige  Vinde  Temperaturen  meget  høj.  I  Finmarken 

er  der  en  hel  Del  nordlige  og  østlige  Vinde,  som  bidrage  til  at 

nedtrykke  Temperaturen  lidt  under  den  normale.  De  allerhyppigste 

Vinde  følge  den  vanlige  Lov  og  ere  sydostlige  i  Rusland,  Finmar- 
ken og  paa  Spidsbergen. 

I  December  ligger  det  laveste  Lufttryk  mod  VS  V.,  det  høj  este 

mod  ONO.  Sydostlige  Vinde  fremherskende  paa  Spidsbergen  og 

i  Vestfinmarken,  sydvestlige  i  Vardø,  sydlige  i  Arkhangelsk,  østlige 

paa  Novaja  Semlja.  De  sydlige  og  sydostlige  Vinde  ere  paa  Novaja 

Semlja  paafaldende  kolde  i  December,  en  Kulde,  hvis  Udspring  vi 

ikke  kunne  se  af  Karterne  over  den  Strækning,  vi  her  betragte. 

Det  samme  synes  at  være  Tilfælde  paa  de  andre  Steder,  thi  ogsaa 

paa  dem  er  December  paafaldende  kold. 

I  Januar  ligger  det  laveste  Lufttryk  i  Nordvest  for  Spidsber- 
gen, og  der  er  et  Maximum  af  Lufttryk  i  Sydost  for  Novaja  Semlja, 

fra  hvilket  Arkhangel  henter  sine  fremherskende  østlige  Vinde. 

Paa  Spidsbergen  og  Novaja  Semlja  ere  de  varme  Sydvestvinde  sterkt 
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fremtrædende  og  gjøre  Temperaturen  paafaldende  høj.  I  Vest- 

Finmarken  ere  de  sædvanlige  kolde  Sydost- Vinde  de  herskende; 

her  er  Temperaturen  noget  lav.  I  Vardø"~derimod  er  den  lidt  højere 
end  den  normale  med  de  herskende  Sydvest- Vinde. 

I  Februar  ligger  det  laveste  Lufttryk  mellem  Spidsbergen, 

Norge  og  Novaja  Semlja,  hvor  Maanedens  Middelbarometerstand  er 

omtrent  750mm.  Der  er  en  Tilnærmelse  til  de  hyppigste  Vindes 

Rotation  om  dette  Parti:  Fruholm  Vest,  Vardø  Vest  og  Sydvest, 

Arkhangelsk  Sydvest,  Novaja  Semlja  Sydvest  og  Nordost,  Isfjorden 

Nordost.  I  Mosselbay  og  i  Alten  staa  Vindene  ud  af  Fjordene. 

Februar  har  en  mildere  Temperatur  end  den  normale  paa  Finmar- 

kens Kyster,  der  ligge  søndenfor  det  barometriske  Minimum,  men 

er  temmelig  kold  paa  dettes  Østside  i  Novaja  Semlja  og  meget 

kold  paa  Spidsbergen  paa  dets  Nordvestside.    Sml.  Side  99  øverst. 

I  Marts  ligger  et  Strøg  med  det  laveste  Lufttryk  mellem  Spids- 

bergen og  Novaja  Semlja  og  sydover  mod  Arkhangelsk.  De  hyp- 

pige Vesten-  og  Nordvestvinde  i  Mosselbay,  ved  Fruholmen,  i  Vardø 
og  Arkhangelsk  tilhøre  dette  Minimums  Vestside,  de  fremherskende 

Sydvest- Vinde  paa  Novaja  Semlja  dets  Østside.  Marts  er  med  disse 

og  de  hyppige  Sydvestvinde  forholdsvis  mild  i  Finmarken  og  ved 

Mosselbay,  derimod  endnu  kold  paa  Novaja  Semlja,  hvor  Sydvestens 

Hyppighed  ikke  er  stor,  og  hvor  dens  Middeltemperatur  er  —  20°. 

I  April  ligger  det  laveste  Lufttryk  i  Nordrusland.  Nordvest- 

lige Vinde  ere  hyppige  paa  Spidsbergen  og  i  Finmarken;  i  Arkhan- 

gelsk er  ingen  Vind  af  udpræget  Hyppighed ;  paa  Novaja  Semlja 

^herske  Nordost  og  Sydost.  April  er  forholdsvis  temmelig  kold  i 
Finmarken  og  paa  Spidsbergen,  men  betydelig  mildere  end  Marts 

paa  Novaja  Semlja. 

I  Maj  aftager  Lufttrykket  fra  Nord  mod  Syd,  det  er  meget 

højt  paa  Spidsbergen.  Saavel  her  som  i  Alten  ere  nordvestlige  og 

nordlige  Vinde  fremherskende.  Altens  Temperatur  er  et  Par  Gra- 

der under  den  normale.  Paa  Spidsbergen  er  en  hel  Del  SSO. 

Vinde,  der  temperere  Kulden. 

Det  viser  sig  saaledes,  at  Forbindelsen  mellem  Lufttrykkets 

Fordeling,  Vindene  og  Temperaturen  i  det  Store  lader  sig  paavise 
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i  Vintermaanederne  1872 — 73  i  Landene  omkring  Øst  -  Ishavets 
Bækken. 

Naar  Observationerne  fra  den  Amerikanske  Polar-Expedition, 
fra  de  Grønlandske  meteorologiske  Stationer,  fra  Island,  fra  den 

Svenske  Polar-Expedition,  fra  den  Østerrigsk-Ungarske  Polar-Ex- 
pedition, fra  Kusland  og  Sibirien  samt  fra  hele  Nordeuropa  ere 

publicerede,  da  vil  det  være  interessant,  i  Forbindelse  med  de 

Norske  Sælfangeres  Observationer  fra  Grønlandshavet,  at  studere 

denne  Vinters  meteorologiske  Forhold  i  Detajerne,  og  navnlig  at 

undersøge  Stormenes  Forhold  i  disse  Egne.  En  saadan  Undersø- 

gelse  vil  sikkerlig  kaste  et  betydeligt  Lys  over  Europas  Vejrfor- 
hold  i  det  Hele  tåget. 



Guldmynten  fra  Aak. 

Om  dens  Forbillede. 

Af 
C.  A.  Holmboe. 

Med  en  lithographeret  Planche. 

I  Videnskabs-Selskabets  Forhandlinger  for  1872  S.  344  flg.  har 

Hr.  Prof.  Rygh  beskrevet  et  Gravfund  fra  Gaarden  Aak  i  Grytens 

Præstegjeld,  Romsdals  Amt,  og  blandt  de  der  fundne  Oldsager  sær- 

skilt udhævet  en  med  Hempe  forsynet  Guldmynt  med  barbariske 

Legender.  Han  har  som  Prototyp  for  denne  Mynt  fundet  Myntpræg 

fra  Keiser  Magnentius  og  dennes  Broder  Decentius  (Aar  350—353 

efter  Chr.  F.),  hvilke  have  megen  Lighed  med  Aaks-Mynten.  Der 

er  eet  Punct  i  Hr.  Rygh's  Beskrivelse,  hvori  jeg  er  af  afvigende 
Mening,  og  har  deraf  tåget  Anledning  til  følgende  Bemærkninger. 

Jeg  har  paa  vedføiede  Plade  ladet  den  omtalte  Mynt  tilligemed 

flere  Myntpræg,  hvortil  jeg  kommer  til  at  henvise,  af  bilde,  for  at 

lette  Opfattelsen  af  mine  Bemærkninger. 

Paa  Myntens  Advers  (Pl.  fig.  1)  sees  bag  Brystbilledet  en  fra 

Nakken  oprakt  Hals,  der  ender  sig  i  et  Neb.  Om  denne  yttrer 

Rygh:  „den  paa  Originalen  forekommende  opstaaende  Flig  af  Kap- 

pen bagtil  er  bleven  forvandlet  til  et  Fuglehoved". 
Det,  som  han  kalder  en  Flig  af  Kappen,  er  efter  min  Anskuelse 

paa  et  Par  af  de  sammenlignede  Mynter  en  fremragende  Fold,  paa 

et  Par  andre  Enden  af  en  Sløife,  der  er  dannet  om  den  Knap  eller 

Knude,  som  sammenhefter  Kappen  over  Skulderen.  Men,  hvordan 

det  end  hermed  forholder  sig,  anseer  jeg  det  usandsynligt,  at  en 

Graveur  kunde  i  den  Grad  misforstaa  sit  Forbillede,  at  han  af  en 

Kappeflig  skulde  danne  en  Fuglehals  med  Hoved.   Jeg  troer  at 
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kunne  paavise  en  rimeligere  Anledning  til  denne  Eiendommeligheds 

Anbringelse. 

Der  opbevares  i  Stockholm  i  Statens  historiske  Museum  en  af 

to  sammenloddede  Bracteater  med  Hempe  forsynet  Amulet  af  Guid, 

paa  hvis  Advers  sees  et  Brystbillede  af  en  Mand,  fra  hvis  ene 

Skulder  en  Slange  kryber  frem. 1  Slangens  Hoved  er  i  Conferents- 

raad  Thomsens  Beskrivelse  angivet  som  et  Fuglehoved.2  Men  dets 

Form  er  afvigende  fra  de  paa  andre  Bracteater  hyppigen  forekom- 

mende Fuglehoveder,  der  have  et  meget  krumt  Neb,  hvorimodpaa 

Bracteaten  Hoved  og  Snude  gaa  ud  i  en  næsten  ret  Linie.  I  en 

saa  lidet  kunstmæssig  Tegning  kunde  man  vel  ogsaa  tænke  sig,  at 

Graveuren  havde  villet  tegne  et  Fuglehoved,  naar  man  kun  kunde 

gjøre  sig  Kede  for,  hvad  et  saadant  Hoved  havde  at  bestille  paa 

dette  Sted.  Antager  man  det  derimod  for  et  Slangehoved,  da  tin- 
des der  en  rimelig  Grund  til  dets  Anbringelse. 

Jeg  har  i  Vid.-Selsk.s  Forhandlinger  for  1858,  S.  187  flg.,  med- 

delt Beskrivelse  og  Afbildning  af  den  nysnævnte  Bracteat,  og  jeg 

haaber  at  have  godtgjort,  at  den  er  af  indisk  eller  indopersisk  Op- 

rindelse.  Jeg  har  nemlig  paaviist,  at  den  Brystbilledet  omgivende 

Legende  er  affattet  i  det  oldindiske  Sprog  og  er  udtrykt  i  det 

ældste  indiske  Alphabet, 3  som  var  i  Brug  i  det  3die  Aarhundrede 

1  Blandt  Af  bild  ilinger  af  den  er  den  bedste  i  Atlas  for  nord.  Archæologie,  Pl.  1 
No.  17.    Efter  denne  er  Afbildningen  her.    Pl.  fig.  2. 

2  Annal.  f.  nord.  Oldkyndighed  for  1855,  S.  286.  Den  her  nævnte  Bracteat  har 
været  afbildet  og  forklaret  mange  Gange,  men  enhver  Commentator  har  leveret 
sin  fra  enhver  af  de  øvrige  forskjellige  Udtydning.  F.  Magnusen  antager  alt  det, 
som  er  under  Hovedet,  for  en  Fugl,  som  bøier  Hovedet  opad.  Thomsen  mener, 
at  det  er  et  Skjold,  prydet  i  Randen  med  et  Fuglehoved. 

3  Da  min  Auctoritet  i  denne  Henseende  er  ringe,  skal  jeg  til  Bet-tyrkclse  af  min 
Forklarings  Rigtighed  anføre,  at  jeg,  strax  efterat  have  bemærket,  at  Legenden 

var  affattet  med  indiske  Bogstaver,  i  et  Brev  til  den  berømte  Sanskritist  Pro- 
fessor H.  H.  Wilson  i  London  meddeelte  ham  min  Opdagelse;  hvorpaa  han  kort 

efter  sendte  mig  et  af  en  Avis  udklippet  Stykke,  som  indeholdt  Beretning  om 
et  Møde  i  det  asiatiske  Selskab,  hvori  blandt  Andet  følgende  forekommer:  „A 

letter  was  read  from  Professor  Holmboe  of  Christiania,  mentioning  the  disco- 

very of  an  amulet  of  gold,  bcaring  a  device  very  much  of  an  Indo-Sassanian 
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før  Chr.  Fødsel,  og  som  synes  at  have  beholdt  samme  Form  ind  i 

de  første  Aarhundreder  efter  Christus,  hvorimod  det  senere  efter- 

haanden  forandredes.  Der  er  saaledes  neppe  nogen  Grund  til  at 

betvivle,  at  Bracteaten  er  af  indisk  eller  indopersisk  eller  maaskee  - 

indobaktrisk  Oprindelse,  og  at  den  maa  skrive  sig  fra  et  af  de 

nærmeste  Aarhundreder  før  eller  efter  Chr.  F.  At  en  saa  tydelig 

Legende  skulde  være  graveret  i  noget  Land,  hvor  det  indiske  Al- 

phabet  var  ukjendt,  er  ikke  tænkeligt,  og  Kjendskabet  dertil  kan 

i  Vest  ei  have  naaet  længere  end  til  Persien  og  i  Nord  ei  længere 
end  til  Mellemasien. 

Jeg  har  i  min  ovennævnte  Afhandling  meddeelt  og  oversåt 

Legenden.   Den  lyder  saaledes: 
foran  Hovedet: 

Indisk:    Yam  adhayam  nam  dj'ayaka  tu  sa 
oversåt:    Qvem  servabam  salvum,  vietor  sane  is  (erat), 

bag  Hovedet: 

Indisk:    Maka  tam  ranarane  tha  una, 

oversåt:    Ornari  hoc  (ornamento),  in  anxietate  pavor  minor  (erit).1 
Legenden  angiver  saaledes  lydeligt  dens  Bestemmelse  til  at  bruges 

som  Amulet,  i  hvilken  Hensigt  den  ogsaa  er  forsynet  med  Hempe, 

for  paa  en  Snor  at  bæres  om  Halsen. 

Men  Brystbilledet?  Jeg  har  i  min  førnævnte  Afhandling  ved 

et  Citat  af  Firdusis  Schahnameh  (Kongebog)  søgt  at  gjøre  det  sand- 

synligt,  at  det  skal  forestille  den  grusomme  Konge  Zohåk,2  som 
ifølge  Sagnet  i  en  fjern  Oldtid  skal  have  hersket  over  Persien  og 

character  being  that  of  a  helmeted  head,  apparently  that  of  a  King,  with  the 
peculiarity  of  a  serpent  rising  out  of  one  of  the  shoulders,  as  if  it  was  intended 

to  represent  the  tyrant  Zohawk  of  Persian  legends.  A  still  more  remarkable  circum- 
stance  is  the  presence  of  an  inscription  in  front  of  the  head  on  the  oldest  from  of  the 
Indian  alphabet,  the  letters  of  the  monuments  of  Priyadasi  at  Delhi  and  Girna  of 

the  third  century  before  our  era.    There  is  no  doubt  whatever  of  their  identity". 
1  Da  jeg  foredrog  min  Afhandling  i  Vidensk.-Selsk.,  havde  jeg  endnu  ikke  ud- 

fundet  Legendens  Indhold,  men  ved  fortsat  Studium  fandt  jeg  det  et  Par  Maa- 
neder  senere. 

2  Der  er  et  lignende  brahmansk  Sagn  om  denne  grusomme  Fyrste,  som  der  kaldes 
Azi  dåhaka  a.  e.  brændende  Slange.    Journ.  Asiat.,   V.  Sér.  X  V.  p.  93. 
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omliggende  Lande.  Om  ham  heder  det  nemlig,  at  Satan  under 

Forklædning  havde  skaffet  sig  Adgang  til  Tjeneste  som  Kok  hos 

Kongen,  og  at  han  havde  vidst  at  vinde  Zohåks  Yndest  i  den  Grad, 

at  denne  endog  tillod  ham  at  kysse  hans  Skuldre.  Heraf  var  Føl- 

gen, siger  Sagnet,  at  der  paa  hver  af  Z.s  Skuldre  voxede  op  en 

Slange.  Ingen  Læge  vidste  at  give  ham  andet  Raad,  end  at  afskjære 

Slangerne;  men  dette  var  til  ingen  Nytte,  eftersom  de  strax  voxede 

op  igjen.  Saa  kom  Satan  igjen  under  en  anden  Forklædning  og 

udgav  sig  for  Læge.  Han  raadede  Kongen  til  at  afholde  Slangerne 

fra  at  søge  Næring  af  hans  Kjød,  ved  at  ernære  dem  med  Menne- 

skehjerner,  til  hvis  Anskaffelse  Mennesker  daglig  bleve  dræbte.  Nu 

fortælles  videre,  at  Zohåk  tillige  var  en  Troldmand  og  som  saadan 

i  Besiddelse  af  mystiske  Kræfter,  der  satte  ham  istand  til  ogsaa 

uden  ydre  Vold  at  kunne  skade  eller  gavne  hvem  det  behagede 

ham.  Denne  Egenskab  har  skaffet  ham  Plads  paa  en  Amulet, 

ifølge  den  i  Asien  meget  udbredte  Anskuelse,  at  det  fornemmelig 

er  de  onde  Dæmoner,  man  bør  dyrke,  for  at  afholde  dem  fra  at 

tilføie  Skade,  medens  de  gode  uden  at  dyrkes  ere  Menneskene 

gunstige.1  Zohåks  Billede,  anbragt  paa  Brystet,  har  man  derfor 
anseet  for  et  kraftigt  Værn  mod  andre  onde  Dæmoner. 

Her  har  man  en  rimelig  Grund  til  Anbringelsen  af  Slangen 

paa  Brystbilledets  ene  Skulder,  medens  det  hidtil  ikke  er  lykkets 

Nogen  at  angive  Grund  til  Anbringelse  af  et  Fuglehoved. 

Til  Zohåk-Sagnene  synes  ogsaa  den  i  Atlas  f.  nord.  Oldkyn- 
dighed  under  No.  81  (her  afbildet  som  fig.  3)  tegnede  Bracteat  at 

sigte.  Man  seer  her  under  Hovedet  en  Figur,  som  Thomsen  an- 
tager  for  et  Skjold.  Men  blandt  den  store  Mængde  af  Skjolde  fra 

alle  Lande  og  alle  Tider,  hvoraf  man  har  Afbildninger,  findes  ikke 

et  eneste,  der  har  saadan  Form.  Mig  synes  det  meget  mere  at 

ligne  et  Pantser.  Ved  hver  Side  af  dette  seer  man  en  Slange  krybe 

frem  og  rette  sin  Braad  mod  Personens  Hals.    Her  have  vi  begge 

1  Hos  Pallas  i  hans  Sammlungen  hist.  Nachricht.  iiber  die  Mongolischen  Volker- 
schaften,  B.  II,  er  en  Mængde  af  de  Guder  og  Dæmoner,  som  dyrkes  af  Kal- 
myker  og  Mongoler,  afbildcde  med  allehaande  Marter-  og  Mordredskaber  i  deres 
Ilændcr. 
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de  Slanger,  som  Sagnet  omtaler.  Det  seer  ud,  som  man  har  villet 

antyde,  at  Zohåk  som  et  Middel  til  at  blive  af  med  Slangerne  har 

efter  Af  skjæringen  anbragt  Pantserplader  paa  Skuldrene  for  at 

hindre  deres  Opvæxt,  men  at  Slangerne  ikkedestomindre  have  fun- 

det  Vei  under  Pladerne  og  ere  trængte  frem. 

Man  kunde  maaskee  indvende,  at  hvad  jeg  anseer  som  Slange- 

snuder,  ligner  mere  Fugleneb;  men  hertil  svares,  at  paa  andre 

Bracteater  afbildes  Slangebraaddene  krumme  som  her,  f.  Ex.  i  oft- 

nævnte  Atlas  No.  188,  hvorefter  Afbildningen  fig.  5  paa  Pladen  er 

tegnet. 1 

De  mange  paa  Pladen  under  Hovedet  anbragte  Knapper  an- 

tager  jeg  for  Nagler,  hvormed  de  enkelte  Dele  af  Pantseret  ere 

sammennittede,  ligesom  lignende  Stykker  sees  anbragte  imellem  de 

store  Hoveder  og  Ryggene  paa  de  fireføddede  Dyr,  der  ere  Præg 

paa  en  Mængde  bekjendte  Bracteater.  Jeg  har  paa  Planchen  af- 
bildet  flere  saadanne  efter  Antiqvarisk  Atlas,  saasom: 

Fig.  4  efter  No.  233 

-  6.    „      „  93 

-  7     „      „  121 

—  8     „      „  133 

—  9     „      „  122. 

Udvidelsen  nedenfor  mod  Høire  og  Venstre  betegner  da  Skul- 

drene, ligesom  paa  Bracteaten  fig.  2,  hvor  de  som  her  gaa  ud  i 

en  Spids  paa  hver  Side.  De  paa  Hals  og  Bryst  anbragte  Perler  kunde 

maaskee  ellers  tyde  paa,  at  Personen  bærer  et  prægtigt  Klædnings- 

stykke.  En  Perlerad  om  Brystet,  som  her,  sees  ogsaa  paa  Mynten 

fra  Aak,  hvor  Brystet  tillige  ligesom  paa  fig.  1  og  2  gaar  ud  i  en 

Spids  til  hver  Side. 2 

1  I  Thomsens  Beskrivelse  kaldes  vel  ogsaa  saadanne  Hoveder  Fuglehoveder ;  men 
i  et  Præg,  som  alene  bestaaer  af  Slanger  eller  Stykker  af  Slanger,  er  man  be- 

rettiget til  hellere  at  søge  Slangehoveder  end  Fuglehoveder,  som  der  ikke  kunne 
hjemle  sin  Tilstedeværelse.    Man  sammenligne  ogsaa  Atlas  No.  190.  191.  226. 

3  Til  Zohåks-Mynten  sigter  maaskee  ogsaa  No.  130  i  Atlas  Archæologique,  hvor  et 
Hoved  sees  omgivet  af  to  Slanger,  hvis  Haler  ere  afskaarne,  uden  at  Stumperne 
findes  hos. 
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Vende  vi  os  nu  til  Mynten  fra  Aak  (fig.  1),  saa  vil  Enhver  finde 

megen  Lighed  imellem  dennes  Advers  og  den  nysbeskrevne  Brac- 

teat  (fig.  2).  Har  Graveuren,  som  Hr.  Rygh  af  gode  Grunde  an- 
tager,  havt  en  Mynt  af  Magnentius  eller  Decentius  som  Forbillede, 

men  tillige  havt  den  Hensigt  at  gjøre  sit  Fabricat  skikket  til  at 

bruges  som  Amulet,  har  han  rimeligviis  i  en  saadan  Bracteat,  der 

brugtes  som  Amulet,  meent  at  finde  den  beskyttende  Kraft  i  Ho- 

vedet bag  Brystbilledet1  og  har  i  sit  Stempel  efterlignet  dette, 

hvad  enten  han  har  været  sig  bevidst,  at  det  skulde  være  et  Slange- 

hoved,  eller  han  har  meent  deri  at  see  et  FUglehoved.2  I  ethvert 
Tilfælde  lader  Dyrehovedets  Anbringelse  sig  lettest  forklare  som 

en  Etterligning  af  Amuletten;  og  man  kan  derhos  lettere  forklare 

sig,  at  en  romersk  Mynt  kan  være  kommen  en  baktrisk  eller  in- 
disk Kunstner  ihænde,  end  at  en  Amulet  fra  hine  Egne  skulde 

have  naaet  det  romerske  Rige.  Man  har  nemlig  i  flere  af  de  af- 
ghaniske  og  indiske  Gravmonumenter,  de  saakaldte  Toper,  fundet 

adskillige  romerske  Mynter,  f.  Ex.  af  Trajan  og  Hadrian,  og  sildi- 
gere romerske  Mynter  maatte  med  samme  Lethed  kunne  finde  Veien 

til  Baktrien  eller  Indien. 

Uden  at  ville  bestride  Rigtigheden  af  Hr.  Prof.  Ryghs  Sam- 

menligning med  de  ovennævnte  romerske  Mynter,  kan  jeg  dog  ikke 

1  Slanger  og  Drager  —  Begreber,  som  jævnlig  flyde  over  i  hinanden  —  spille  en 
meget  betydelig  Rolle  i  østerlandske  Sagn.  De  fremstilles  vel  oftest  som  Men- 

neskenes Fiender,  men  ikke  sjelden  som  disses  Venner  og  Beskyttere;  ja  der 

tales  om  velgjørende  Drager  —  Hiouen-Thsang,  Mémoires  sur  les  contrées  occidentales, 
Tome  t.  p.  133  flg.  479  —  og  om  fromme  Drager  —  ib.  p.  100.  169.  241. 
526.  Exempelviis  kan  anføres:  Medens  Buddha  i  7  Dage  sad  i  Betragtninger, 

vaagede  en  Drage-Konge  for  hans  Sikkerhed,  slyngede  7  Gauge  sine  Bugter  om 
Buddhas  Legeme  og  skabte  sig  i  Hast  mange  Hoveder,  der  ved  at  bøie  sig  dan- 

nede en  Parasol  over  ham  —  ib.  p.  479.  Slangernes  Viisdom  og  lægende  Kraft 
er  derhos  legendarisk  hos  mange  Folkeslag. 

2  Uagtet  man  maa  indromme,  at  Dyrehovedet  paa  Mynten  ligner  meest  et  Fugle- 
hoved,  idet  Puncterne  over  samme  kunne  betegne  en  Kam,  saa  er  denne  Om- 
stændighed  ikke  afgjørcnde,  da  ogsaa  i  det  mind6te  een  Slangeart  har  nogle 
Fremragningcr  over  Hovedet,  som  i  Oldtiden  sammenlignedes  med  en  Krone, 

hvorfor  man  kaldte  Slangen  BoUfflXtøJXOC,  Regulus. 



113 

undlade  at  bemærke,  at  Aaks-Mynten  ogsaa  i  de  sidstnævnte  Lande 

kunde  have  fundet  Forbilleder  saavel  mejj  Hensyn  til,  Adversens 

Brystbillede,  som  til  Reversen.  Thi  Kongerne  i  Baktrien,  saavel 

de  græske,  som  deres  Efterfølgere,  de  indoskytiske,  lode  præge  en 

Mængde  Mynter  med  et  Hoved  eller  et  Brystbillede  paaAdversen; 

og  blandt  deres  Reverspræg  sees  ogsaa  to  Personer  med  et  Banner 

imellem  sig,  paa  hvis  Top  sees  en  Fugl.  Det  forekommer  mig,  at 

Stangen  paa  Aaks-Mynten  snarere  har  en  Fugl  paa  Toppen  end  en 

Trophæ.  I  alle  Fald  har  Figuren  paa  Stangens  Top  megen  Lighed 

med  Fuglen  paa  Toppen  af  Fanen  paa  gamle  Mynter  fra  Indien. 

Man  sammenligne  Pl.  fig.  10,  tegnet  efter  Prinsep's  Pl.  XXIII  f.  24, 
cfr.  hos  Wilson  Pl.  XVIII,  hvor  mange  Mynter  med  lignende  Faner 

ere  afbildede. 1 

Men,  hvordan  det  end  forholder  sig  hermed,  saa  maa  jeg  in- 

sistere paa  Sandsynlighehen  af,  at  Slangen  paa  Aaks-Mynten  har 
havt  sit  Forbillede  i  en  indisk  eller  baktrisk  Amulet  som  den  her 

under  fig.  2  afbildede. 

1  Essay's  on  Indian  Antiquities  of  James  Prinsep,  edit.  by  Edward  Thomas.  Lon- 
don 1858.  Vol.  I.  Ariana  antiyua  by  EL.  H.  Wilson.  London  1841.  De  oven 

nævnte  Mynter  skrive  sig  fra  Fyrster  af  et  Gupta-Dynasti,  som  alene  af  Myn- 
tcrne  ere  bekjendte.  W.  slutter  fra  de  Gjen stande,  i  Forening  med  hvilke  de 
ere  fundne,  at  dette  Dynasti  maa  have  regjeret  i  det  vestlige  eller  nordvestlige 
Indien  i  faa  Aarhundreder  efter  Chr.  F.,  ikke  senere  end  det  7de  Aarh. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1874. 8 



Geodætisk  Bestemmelse  af  Bergens  Observatoriums 

geografiske  Beliggenhet!. 

Af 

J.  J.  Åstrand. 

Dels  for  Bergens  Observatoriums  Tilslutning  til  den  Triangel- 

række,  som  i  1852—53  førtes  fra  Kristiania  til  Bergen,  samt  for  en 

paa  nogle  af  denne  Triangulerings  Resultater  grundet  Bestemmelse 

af  Observatoriets  geografiske  Beliggenhed,  og  dels  til  Grundlag  for 

en  under  Arbeide  værende  Triangulering  samt  trigonometrisk  Ni- 

vellering af  Bergens  By  og  Omegn,  har  jeg  udført  de  Observationer 

og  Beregninger,  som  jeg  herved  har  den  Ære  i  Sammendrag  at 

meddele,  tillige  med  et  Par  derved  benyttede,  ligeledes  af  mig  be- 
regnede Hjælpetab  eller. 

Det  Instrument,  hvormed  de  i  det  følgende  anførte  Vinkel- 

maalinger  ere  blevne  anstillede,  er  et  Norges  geografiske  Opmaa- 

ling  tilhørende  Repsoldsk  Universalinstrument.  Dets  Horizontal- 

cirkel,  af  32/3  Tommes  Radius,  er  inddelt  i  sjettedels  Grader 
og  forsynet  med  to  diametralt  placeredé  Mikroskoper,  hvert  med 

bevægeligt  Filament  og  en  Mikrometertrommel,  der  er  inddelt  i  60 

Dele,  hver  svarende  til  10  Sekunder.  Vertikalcirkelen  har  3% 

Tommes  Radius  og  er,  ligesom  Horizontalcirkelen,  inddelt  i  sjette- 

dels Grader  samt  forsynet  med  to,  de  fornævnte  lignende  Mikro- 

skoper og  Mikroinetertromler.  Kikkerten  er  central  over  Instru- 

mentets vertikale  Axe,  brækkct,  („gebrochen"),  af  15  Tommers 
Brændevidde  og  med  omtr.  V/8  Tom.  Ap  er  tur. 

De  nævnte,  af  Opmaalingskontoret  i  Kristiania  velvilligt  mig 

meddelte  Trianguleringsrcsultater,  der  i  det  følgende  ere  blevne 

anvendte  som  Data,  eie: 
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1)  Kristiania  Observatoriums  retvinklede  Koordinater,  xu  =  99335,4 

n.  Fod  Syd  for  Kongsvinger,  og  yk  =£30630,3  n.  F.  Vest  for 

Kongsvingers  Meridian. 

2)  Bergens  Domkirkes  retvinklede  Koordinater,  xd  =  128904,3  n. 

F.  Nord  for  Kongsvinger,  og  yd  =  1172060,0  n.  F.  Vest  for 

Kongsvingers  Meridian. 

3)  Triangelsiden  fra  Bergens  Domkirke  til  den,  omtr.  i  StO.  fra  Ber- 

gens Observatorium  beliggende  Fjeldtop  Løvstakken  =  11716,5 

Breden  af  Koordinaternes  Origo,  Kongsvinger,  er  cp0  =  60°ll' 

53",695,  og  dens  Længde  \  =  1°  17'  36",825  Øst  for  Kristiania  Obser- 
vatoriums Meridiancirkel.  De  sidstnævnte  Data  har  jeg  beregnet  efter 

den  nedenfor  fremstillede  Methode,  ved  de  i  1)  angivne  Koordinater, 

(x„  ==  0°  16'  47",  151,  yk  =  0°  38'  54",445,)  samt  den  af  daværende 
Observator,  nuværende  Direktør  ved  Kristiania  Observatorium,  Hr. 

Professor  C.  Fearnley  bestemte  Polhøide  af  Kristiania  Observato- 
riums Meridiancirkel : 

Efter  at  Instrumentet,  kort  før  hver  Observation,  var  blevet  op- 

stillet  og  verificeret  paa  den  sædvanlige  Maade,  bleve  Maalingerne 

af  Horizontalvinklerne  udførte  med  Okularet  ad  venstre  og  ad  høire, 

for  Elimination  af  Kollimationsfeilen,  samt  symmetrisk  anordnede, 

for  Elimination  af  Limbens  og  Mikrometertromlernes  Delingsfeil, 

ved  ekvidistante  Begyndelsespunkter  paa  Limbus,  samt  nærved  saa- 

danne  paa  Mikroskoptromlerne.  Hver  Gyrus  indeholder,  for  hvert 

pointeret  Objekt,  12  Aflæsninger  af  Limbus  og  24  af  Mikroskop- 

tromlerne. Af  hvert  sammenhørende  Par  Aflæsninger  af  de  sidst- 
nævnte er  noteret  Middeltallet. 

For  Bestemmelse  af  Observatoriets  Afstande,  fra  Domkirken 

og  fra  Løvstakken,  maaltes: 

1)  Paa  Observatoriets  sydlige  Transitfundament ,  Vinklerne 

')  Beschreibung  und  Lage  der  Universitats-Sternwarte  in  Chrtsttanin,  von  Chr.  Han- 

n.  Fod. 

-=59°  54'  43",  702.1) 
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MO'D,  DO'L,  mellem  Observatoriets  provisoriske  Meridianmærke, 
i  Nord,  M,  Domkirkens  Taarntop,  D  og  Løvstakkens  Vardespids  L. 

Fig.  I. 

Nord 

Syd Da  Domkirken  ikke  er  synlig  fra  Transitfundamentets  Centrum 

0,  (Fig.  1,  Grundplan  af  Observatoriets  Transitværelse),  men  alle 

tre  Objekter  fra  Punktet  0'  paa  Transitfundamentet,  nemlig  Meri- 

dianmærket  gjennem  det  nordlige,  Domkirken  gjennem  det  syd- 

østlige, og  Løvstakken  gjennem  det  sydlige  Vindue,  bleve  Vinkierne 

mellem  disse  Objekter  maalte  i  det  sidstnævnte  Punkt,  samt  derfra 
reducerede  til  0. 

2)  Paa  den  nordvestlige  Side  af  Løvstakkens  Varde,  i  Punktet 

L'  (Fig.  2),  Vinkelen  OL'D  mellem  det  nævnte  Transitfundamcnts 
tydeligt  markerede  Centrum  0  og  Domkirken  D,  samt  reducercdes 
til  L. 
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Elementerne  for  disse  Vinklers  Recluktion  til  0,  (Fig.  2)1  ere: 

00'M=  158°  0' 

00'D  =  93°  8' 

00'L  =  31°  55' 

00'   =  1,00  n.  F. 

OM    =6197  — 

OD    =4470  - 

OL    =  13199  — 

')  I  Fig.  2  ere  00'  og  L'L  for  Tydeligheds  Skyld  optrukne   efter  en  større  Maa- 
lestok,  end  de  øvrige  Linier. 
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Reduktion  af  Vinkelen  MO'D. 

MOD  =  MO'D  —  OMO'  -  ODO'. 

MO'D  ......    .  =  108°51/52",92±  1",24 

00'.  sin  00'M —  OMO'  = 

-0D0'  =  - 
OM  sin  1 - 00'.  sin  00'D 

OD.  sin  I" 

12,47 
—  46,07 

MOD  =  108°  50'  54",38  db  1",24. 

Reduktion  af  Vinkelen  DO'L. 

DOL  =  DO'L  +  ODO'  -  OLO', 

DO'L  =  61°  13'  6",10±1",38 

00'.  sin  00'D 

ODO- 
OD  sin  1 46,07 

OLO'  =  -  O^sin  OO^L    =  _   g  27 OL  sin  1 

DOL 

=  61 

°13'  43",90z bl  ",38. 

2)  Maaling  af  Vinkelen  OL'D. 
Okular  ad  venstre. Okular  ad  høire. 

Objekt. Aflæsning. Vinkel. 
Objekt. 

Aflæsning. Vinkel. 

0 
D 

—  0°  0'  11" 
19  32  37 

19°  32'  48" 

0 
D 

0°  0'  35", 5 
19    33  34,5 19°  32'  59\0 

0 
D 

30    0  40 
49  33  13,5 19   32  33,5 

0 
D 

30      1  30 
49    34  9,5 19   32  39,5 

0 
D 

60    1  56 
79  34  29,5 19   32  33,5 

0 
D 

60     2  4 
79    34  56,5 19   32  52,5 

0 
D 

90    3  40,5 
109  36  52 19   33  11,5 

0 
D 

90     4  29,5 
109    37  39 19   33  9,5 

0 
D 

120    5  21,5 
139  38  7 19   32  45,5 

0 
D 

120     6  19 
139    38  56 19   32  37 

0 
D 

150    7  27,5 
169  40  32 19   33  4,5 

0 
D 1501  8~13,5 169    41  6,5 19   32  53 

Elementerne  for  denne  Vihkels  Reduktion  til  L  (Fig.  2)  ere: 

OL'L  =  172°44' 

DL'L  =  153°11' 
LL    =8,25  n.  F. 

LO     =13199  „ 

LD     =  11716,5  „ 
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Reduktion  af  Vinkelen  OL'D. 

OLD  =  OL'D  —  L'DL  +  L'OL. 

OL'D  =  19°32'50,,,60±2",621) 

L'OL=     L'LsinOL'L        =     _|_  Q  16,31 OL  sin  1 

OLD  =  19°  32'  1",39  ±2",62. 

Observatoriets  Afstande,  OD,  fra  Domkirken,  og  OL,  fra  Løv- 

stakken, ere  altsaa: 

Mellem  den  23  Sept.  og  10  Okt.  1870  anstilledes  med  det 

ovennævnte  Instrument  en  Række  af  18  Observationer  for  Bestem- 

melse af  Azimuthsforskjellerne  mellem  Observatoriets  provisionelle 

Meridianmærke  og  a  Ursæ  Min.  i  ulige  Timevinkler,  der  bestemtes 

ved  parvis  konsekutive  Observationer  af  sydlige  Stjerners  Passager 

gjennem  Polarstjernens  Vertikal.  Disse  Azimuthsobservationer  ere 

alle  udførte  over  det  sydlige  Transitfundaments  Centrum  0,  samt 

i  Overensstemmelse  med  en  af  Hr.  Professor  Fearnley  velvilligt 

mig  meddelt  symmetrisk  Anordning  af  de  Azimuthsobservationer,  der, 

efter  hans  Anmodning,  skulde  udføres  paa  Toppen  af  det  omtr.  1  Mil 

nordenfor  Borgen  beliggende  Horvikfjeld.  De  sidstnævnte  Observa- 

tioner kunde,  uagtet  mange,  Dag  efter  Dag  gjentagne,  Opstillinger 

af  Instrumentet  og  flere  Nætters  Ophold  paa  Fjeldet,  for  Indvent- 

ning  af  gunstigere  Veirforhold,  dog  desværre  ikke  tilendebringes, 

paa  Grund  af  den  da  næsten  uafladeligt  vedvarende  Blæst  og  Regn, 

hvorhos  Hyppigheden  af  Skyer  og  Taage  i  høi  Grad  formindskede 

Synligheden  saavel  af  Stjernerne  som  af  de  terrestriske  Objekter. 

Resultatet  af  Beregningerne  af  de  i  Observatoriet  anstillede 

OL 

OD 

')  At  den  sandsynlige  Feil  af  Vinkelen  OLD  er  større,  end  den  af  Vinklerne  MOD 
og  DOL,  har  sin  Grund  væsentlig  deri,  at  den  førstnævnte  Vinkel  maaltes  paa 
et  Træstativ  og  de  sidstnævnte  paa  et  isoleret  Stenfundament. 
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astronomiske  Azimuthsobservationer,  hvilke  Beregninger  ere  udførte 

efter  et  Par  af  mig  forhen  meddelte  Methoder,1)  er,  i  Middeltal: 

Meridianmærkets  Azimuth  =  2", 57  fra  Nord  ad  Øst. 
Denne  Azimuth  overensstemmer  nærved  med  Middeltallet  af 

de  Azimuther,  der  ere  blevne  beregnede  ved  tidligere  anstillede 

Tidsbestemmelser  med  Observatoriets  Transitinstrument,  i  de  en- 

kelte Tilfælde,  naar  dette  kort  før  var  indstillet  paa  Meridianmærket. 

Domkirkens  Azimuth,  fra  Nordsiden  af  Observatoriets  Meri- 

dian, er  altsaa  =  108°  50'  56", 95,  og  Løvstakkens  Azimuth,  ligeledes 

fra  Nordsiden  af  Observatoriets  Meridian,  =  170°  3'  25",25. 

Fig.  3. 
VM 

Betegner,  i  Fig.  3,  ODp'p  den  sphæroidiske  Firkant,  der  begrænd- 

ses  af  Observatoriets  og  Domkirkens  Perpendikulærer  paa  Kongs- 

vingers Meridian,  nemlig  Op  =  y,  Dp'  =  yd,  af  Meridianstykket 

pp'  =  Jx  mellem  disse  Perpendikulærers  Fodpunkter,  og  af  Af- 

standslinien  OD  mellem  Observatoriet  og  Domkirken;  og  er  Dm' 

parallel  med  p'p,  saa  kan,  med  tilstrækkelig  Tilnærmelse,  antages, 

at  pm'  =  p'D  =  ya,  og  at 

')  Ein  Paar  Beitrage  zur  praktischen  Aslronomie.    I  Astronomischc  Nachrichten, 
No.  1901. 
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sin  OD         cos  yd 

eller 

og  altsaa,  uden  mærkelig  Feil: 

 OD.  sin  DOm1  < 
cos  yd 

Er  videre  OM  et  Stykke  af  Observatoriets  Meridian,  OM'  parallel 

med  Kongsvingers  Meridian,  og  altsaa  Vinkelen  MOM'  =  Konver- 

gentsvinkelen,  k,  eller  Forskjellen  mellein  Azimutherne  i  0,  hen- 

førte til  Observatoriets  og  til  Kongsvingers  Meridian,  saa  er  Vin- 

kelen DOm'  =  MOD  +  k  —  90°.  I  dette  Tilfælde  maa  k,  saaledes 
som  nedenfor  skal  vises,  bestemmes  ved  Hjælp  af  Observatoriets, 

gjennem  en  første  Approximation,  fnndne  Brede  9  og  Ordinat  y, 

aldenstnnd  det,  ved  Triangelrækkens  sukcessive  Beregning,  tilsidst 

fundne  geodætiske  Azimuth  af  Siden  LD,  relativt  til  Kongsvingers 

Meridian,  her  er  ubekjendt. 

Er  endvidere  Dm  et  Stykke  af  Domkirkens  Meridian,  saa  er 

Vinkelen  m'Dm  =  Konvergentsvinkelen  kJ  mellem  Domkirkens  og 

Kongsvingers  Meridian.  I  Triangelen  ODm',  der  kan  bctragtes  som 

en  plan  Triangel,  hvori  Vinkelen  Om'D  =  90°  +  k  —  k'  =  90°  +  /k, 

og  Vinkelen  ODm'  =  180°  —  (MOD  +  k  +  ̂ k),  er: 

Sættes  OD  sin  DOm'  =  (Jx),  og  OD  sin  ODm'  =  (Jy),  saa  er 

^x  =  (7x)  +  2sin2Jy(.Jx)  — ...  , 

4y  =  (A)  +  2  sin2Mk  (Jy)  - . . . 
Indføres  her  Perpendikulærens  Krumningsradius,  N,  saa  faaes: 

Paa  Grund  af  den  ringe  Størrelse  af  Jk  kan,  uden  mærkelig 

Feil,  antages  Aj  =  (^y). *) 

m'0  =  z/y  = OD  sin  ODm' cos  z/k 

2 
Jx  =  (.Jx)  + y.  k/x) 

2N2 
*)  En  anden,  ubetydeligt  nøiagtigere  Methode  findes  i  Bauernfeinds  »Elementé  der 

Vermessung skunde",  3te  Auflage,  Pag.  589,  ligesoni  i  Diengers  „Theor.-prakt. 
Handhuch  der  ehenen  und  sphårischen  Trigonometrie" ,  Pag.  334—339. 
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Paa  en  Kugle,  hvis  Radius  er  Normalen  i  p  =  Perpendikulæ- 

rens Krumningsradius,  og  som  gives  fælleds  Polaraxe  med  Jord- 

sphæroiden,  i  det  at  den  oskulerer  denne,  langs  med  Parallelkredsen 

gjennem  p,  vil  den  elliptiske  Bue,  pO,  være  meget  nærved  lige  stor 

med  den  til  Korden  pO  svarende  Bue  paa  Krumningscirkelen  gjen- 

nem p,  og  denne  Bues  Endepunkt,  ligeledes  meget  nærved,  koin- 
cidere  med  Endepunktet  0  af  den  elliptiske  Bue.  Storcirkelbuen  pO 

paa  denne  Kugle  danner  med  Normalsnittene  af  de  for  Kuglen  og 

Sphæroiden  fælleds  Meridianplaner,  det  retvinkledes  phæriske  Triangel 

pOP.  (Fig.  4).  Ved  dette  Triangel  kan  alt-  Fig.  4. 

saa,  særdeles  let  og  med  en  næsten  fuld-  p 

kommen  Nøiagtighed,  bestemmes  den  rela- 

tive Beliggenhed  af  Punkterne  p  og  0,  eller 

saavel  deres  Brede-  og  Længdeforskj el,  som 

deres  Azimuthsdifferents. ') 
Differentsen  mellem  Azimutherne  af  pO 

i  p  og  i  0,  eller  Konvergentsvinkelen  k  i  0, 

mellem  Observatoriets  og  Kongsvingers  Me- 

ridian er  tydeligen  lige  stor  med  Komple- 
mentet af  Vinkelen  POp  og  findes  ved: 

sin  k  ==  tang  y  tang  9, 2) 
eller,  naar 

(k)  =  y  tang  9, 

ved: 

')  Vide  Hr.  Geheimc-Etatsraad  Andræ's  Afhandling  »0m  Beregningen  af  Brede, 
Længde  og  Azimuth  paa  Sphæroiden11 .  Oversigt  over  det  kongl.  danske  Vidensk.- 
Selskabs  Forhandlinger  i  Aaret  1858.    Pag.  247. 

2)  Denne  Expression  paa  den  sphæriske  Azimuthsdifferents  er,  med  lige  Nøiagtighed, 

som  det  s.  k.  nDalbyske  Theoremu,  (der  ikke  er  andet,  end  en  af  de  Neperskc 
Analogier,  hvori  Kndepunkternes  Bredcr  og  Længtlcdifferents  indgaar),  ogsaa 
gjældcnde  for  Sphæroiden.  I  Følge  Capt.  Yollands  Geodesy,  (London  1853,  Pag. 

464),  har  Lieut.  Clarke  bevist,  i  en  Afhandling  i  The  Royal  Astronomical  So- 
cietys  Memoirs,  at  Summen  af  de  to  sphæroidiske  Azimuther  overstiger  Summen 

af  de  to  tilsvarende  sphæriske,  med  kun  0", 00001 2m3n,  hvorm=  Brededifferent- 
scn  og  n  —  Længdediffercntsen,  begge  i  Grader.  Forskjellen  er  altsaa  stedse 
langt  mindre,  end  de  sandsynlige  Observationsfeil. 
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k  =  (k)  +  Hl  +  2cotg29)  (k)3  sin 2 1 "  +  &  (9  +  20  cotg29  + 

16cotg49)  (k)5  sin 4 1 ";;(-... 
hvor  9  er  Observatoriets  approximativt  beregnede  Brede  =  60°  23/ 

51  ",5  og  y  =  dets  ligeledes  approximativt  beregnede  Perpendikulær 

paa  Kongsvingers  Meridian  =  11904", 3. 

Altsaa  er  k  =  21012",9  =  5°  50'  12", 9  og  Vinkelen  DOm'  = 

24°41'7",3. 

Konvergentsvinkelen  z/k,  mellem  Observatoriets  og  Domkir- 
kens Meridian,  lindes,  med  tilstrækkelig  Nøiagtighed,  ved  at  antage 

z/y  =  OD  cos  DOm' 

0-  tang  9 

Følgelig  ̂ k»0°l'5tf,9,  og  Vinkelen  ODm'  =  65°  17'  46",6. 
Nu  erholdes  z/y  nøiagtigere  ved: 

z/y  =  OD  sin  ODm'  =  4061,1  n.  F. 

Altsaa  er  Længden  af  Observatoriets  Perpendikulær  paa  Kongs- 
vingers Meridian: 

y  =  yd  +  z/y  =  1172060,0  +  4061,1  =  1176121,1  n.  F. 

Videre  findes  (z/x)  =  OD  sin  DOm'  =  1866,9  n.  F. 

og  ,  ~(-*x)+-£(z/x) 

2N~ 

=  1866,9  +  3,1  n.  F. 

=  1870,0  n.  F. 

Altsaa  er  Observatoriets  Abscisse  paa  Kongsvingers  Meridian: 

x  =  xd  +  z/x  =  128904,3  +  1870,0  n.  F. 

=  130774,3  n.  F. 

For  nu,  af  disse  saaledes  fundne  Koordinater,  at  beregne  Ob- 

servatoriets geografiske  Brede  og  Længde,  har  jeg  anvendt  den 

følgende  Fremgangsmaade,  der  væsentlig  overensstemmer  med  den 

af  Hr.  Geheime-Etatsraad  Andræ,  i  hans  Afhandling  „Om  Bækhe- 

udviklingen  af  de  Formler,  som  tjene  til  Bestemmelsen  af  geodcetiske 

Fositioner  paa  den  sphæroidisJce  Jordoverflade",1)  fremsatte  Methode 

')  Oversigt  over  det  kgl.  danske   Videnskabs-Selskabs  Forhandlinger  i  Aaret  1859. 
Pag.  59,  60. 
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for  retvinklede  Koordinater,  med  kun  den  Modifikation,  at  ved 

Bredebestemmelsen  er  benyttet  den  hosfølgende  Tab.  I,  overMeri- 

dianbuernes  Længder  X  i  norske  Fod,  fra  9  ==  58°  indtil  cp  =  64°, 

samt  tilføiet  et  ikke  ubetydeligt  Led  til  Hr.  Andræ's  Rækkeformel 
(76)  for  Længdedifferentsen.  Den  nævntc  Tabel  er  først  bleven 

direkte  beregnet  for  hvert  tiende  Minut  af  9,  og  til  nærmeste 

tiendedels  Fod,  ved  Iljælp  af  Enckes  „Tafel  II,  Lange  des  Bogens 

vom  Eqvator  bis  zum  Parallel  9,  in  par.  Tois."1),  nemlig  vedMul- 

tiplikation  af  „Liingc  fur  9"  minus  „Liinge  fur  58°",  med  den  Brøk, 
der  angiver  Forholdet  mellem  1  par.  Toise  og  1  norsk  Fod, 

864  1 08 
=  t^,^,,^,  '  og  derefter,  for  hvert  Minut  af  9,  ved  Inter- 

139,0808       17,3851        &  '  T' 

polation  med  to  Diffcrentsrækker.  Endelig  er  Tabellen  bleven  veri- 

ticeret  efter  den  bekjcndte  Rcktifikationsformel : 

X  =  x"  Mm  sinl "  +  h  e2cos  29  x3  Mm  sin3 1"  -f  ... , 

hvor  x"  ==  Brededifferentsen  i  Sekunder, 
e  =  Jordsphæroidens  Excentricitet 

og   Mm  =  Meridianens  Krumningsradius,  tilsvarende  Middelbreden. 

Denne  Tabel  er  altsaa  lige  nøiagtig  som  Enckes  og  turde,  med 

nogen  Fordel,  kunne  benyttes  ogsaa  ved  andre  geodætiske  Posi- 
tionsbestemmelser  mellem  den  58de  og  64de  Grads  Bredeparallel. 

Til  Kongsvingers  Brede,  90  =  60°  11'  53",695,  findes,  ved  Tab. 

I,  90  —  58°  =  780413,5  n.  F.  Hertil  adderet  Observatoriets  Ab- 

scisse paa  Kongsvingers  Meridian,  x  — 130774,3  n.  F.,  erholdes 

9P  — 58°  =  911187,8  n.  F.,  hvoraf,  ved  Tab.  1,  Breden  af  Perpendi- 

kulærens Fodpunkt,  p,  paaKongsvingers Meridian,  9P  =  60°33'59",537. 
Ved  Tab.  II  findes  Log.  for  Perpendikulærens  Krumningsradius 

+  log  sin  1",  =  1,9947470,  som  subtraheret  fra  Log.  for  Observa- 
toriets Ordinat,  y  =  6,0704520,  giver  Log.  for  samme,  udtrykt  i 

Sekunder,  ==  4,0757050.    Altsaa  y  =  11904,,,33  =  3°  18'  24",33. 

I  det  retvinklede  sphæriske  Triangel  POp,  Fig.  4,  findes  Vinke- 

len ved  Polen,  \  =  Observatoriets  Længde  fra  Kongsvingers  Meri- 

dian, ved:  * 
1 

')    Berliner  Astron.  Jahrbuch.  Anhang:  Uber  die  Dimensionen  des  E?'dkorpers.  Nebst 
Tafeln  nach  Bessels  Bestimmunyen.    Pag.  378,  379. 
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tang  X  =  tang  y  sec  ?p , 
eller,  naar 

(X)  =  y  sec  9P ,  ̂ 
ved: 

X  =  (X)  — |  sin2  9P  sin2 1!  (X)3  +  T\  sin2  9  (i  +  sin*  9)  sin4 1 "  (X) 5  — . . . 

Altsaa  X  =  24224",72  —  84",48  +  0",59  =  24140",83  =  6°42'20",83 

Vest  JCongsvinger  =  5°  24'  44",01  Vest  Kristiania  Observatorium. 

Brededifferentsen,  1,  mellem  Observatoriet  og  dets  Perpendi- 
kulærs Fodpunkt,  erholdes,  i  det  samme  Triangel,  approximativt,  ved: 

sin  (9P  —  1)  =  cos  y  sin  9P , 
eller,  naar 

(1)  =  i  y2  tang  9  sin  1", ved: 

1  -  (1)  -  i  (l)2  (tang  9  +  i  cotg  9)  sin  1"  +  .  . .  ') 

Altsaa  1  =  608",83  —  1",76  =  G07",07  =  0°  10'  7"  ,07. 
Denne  Brededifferents  er  gjældende  for  den  ovennævnte  Kugle, 

paa  hvilken  y  og  X  ere  blevne  bestemte,  og  hvis  Radius  er  N.  For 

at  reduceres  til  den  Kugle,  paa  hvilken  Brededifferentsen  9P  —  90, 

mellem  Perpendikulærens  Fodpunkt  og  Kongsvinger,  er  bleven  an- 

givet,  og  hvilken  Kugles  Radius  er  lige  med  Meridianens  Krum- 

ningsradius,  M,  bør  1  multipliceres  med     hvis  Log.  findes,  ved 

Tab.  II,  =  0,000710.  Derved  erholdes  den  rette  Brededifferents  = 

G08",0G.  Altsaa  er  Bergens  Observatoriums  Brede,  9  =  G0°  33'  59 ",54 

—  0°  10'  S",0G  =  G0°  23'  51",  48. 

Til  denne  lille  Af handling  vil  senere  slutte  sig  en  ̂ astronomisk 

Bestemmelse  af  Bergens  Observatoriums  geografiske  Beliggenhcd", 
grundet  paa  dels  ældre,  dels  nyere  Observationer,  blandt  hvilke  en 

Række  af  Iagttagelser  af  Zenithalstjerners  Passager  gjennem  den 

')  En  anden  Expression  paa  1  erholdes  veil,  i  Fig.  4,  at  tage  Pq  ==  Pp,  drage 
Storcirkelbuen  pq  og  halvere  Vinkelen  P.  Betegnes  Vinkelen  Ppq  ==  Pqp  med 

4*»  saa  er  Vinkelen  Opq  =  90°  —  4*  og  Oq  =  1,  sa  mt.  cotg  4*  —  sin  9p  tang—' 

og  sin  1  =  sin  y  cotg  4*— siny  tang  -  sin9P,  eller  1  ~  sin  y  tang  ̂  sin  9p  :sin 
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første  Vertikal.  Resultatet  af  disse  Observationer  vil,  rimeligvis, 

ingenlunde  gjøre  Fordring  paa  at  være  en  definitiv,  skarpt  astro- 

nomisk Positionsbestemmelse,  —  isærdeleshed  hvad  Observatoriets 

Længde  betræffer,  —  da  de  anvendte  Instrumenter,  nemlig  det  oven- 
nævnte  Universalinstrument  og  Observatoriets  Transitinstrument, 

ere  af  altfor  smaa  Dimensioner  og  for  ringe  optisk  Kraft,  —  og 

saameget  desto  mindre,  som  Norges  celebre  Astronom,  Hr.  Pro- 

fessor Fearnley,  agter  ad  telegrafisk  Vei  at  udføre  en  nøiagtig  og 

formentlig  fornøden  Bestemmelse  af  Bergens  Observatoriums  Tids- 

forskjel  med  Kristiania  Universitets-Observatorium. 

Tabol  I. 

De  elliptiske  Meridianbuers  Lcengder, 

X,  i  norske  Fod,  fra  den  58de  indtil  den  64de  Grads  Bredeparallel, 

beregnede  til  de  Besselske  Konstanter:  Jordens  Æqvators  Radius, 

a  =  3272077,14  Toiser  ==  20326850,6  n.  F.,  den  halve  Axe,  b  == 

a  Tl  — ™^t^7o~^  °g  Excentricitetens  Qvadrat,  e2  —  1  — 

X  —  x'JMm  sin  1"  +  i  e2  cos  2  9  x3  Mm  sin3 1 "  +  . . . 

Tabel  II. 

N 
Log.  M  sin  1 ",  Log.  N  sin  1 "  og  Log  . 

M  =     aft  •  N  =  -  
(1  -  e28in29)a/a  (1  -  e2  sin2  <?)% 

Log.  a  «  7,3080701.  Log.e2  =  7,8244104—  10. 
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Tab.  I. 

CQ  ass 
T 

58°. 5 
X=9— 58° 

J 
X=9— 58°|  J 

0 0,0 
30 177484,6 5916,38 

1 5915,9 5915,93 31 
183401,0 5916,40 

2 11831,9 5915,95 
32 189317,4 5916,41 

3 17747,8 5915,96 
33 195233,8 5916,43 

4 23663,8 5915,98 
34 201150,2 5916,44 

5 29579,8 5915,99 35 207066,7 5916,46 
G 35495,8 5916,01 36 c\  t  finoo  c\ 212900,2 5916,47 
7 41411,8 5916,02 37 218899,7 5916,48 
8 47327,8 5916,04 

38 224816,2 5916,49 
9 53243,9 5916,05 39 230732,7 5916,50 

10 59160,0 5916,07 40 
236649,2 5916,52 

11 65076,1 5916,08 
41 

242565,8 5916,53 
12 70992,2 5916,09 42 

248482,3 5916,55 
13 76908,3 5916,11 43 

254398,9 5916,57 
14 82824,4 5916,13 44 

260315,5 5916,58 
15 88740,5 5916,14 45 

266332,1 5916,60 
16 ,  94656,7 5916,16 

46 

272148,7 5916,61 
17 100572,9 5916,17 47 

278065,4 5916,63 
18 106489,1 5916,19 

48 
283982,0 5916,64 

19 112405,3 5916,21 49 
289898,7 5916,66 

20 118321,5 5916,22 50 
295815,4 5916,68 

21 124237,7 5916,24 51 301732,1 5916,70 
22 130154,0 5916,26 52 307648,8 5916.72 

23 136070,3 5916,27 53 313565,6 5916,73 

24 141986,6 5916,29 54 319482,3 5916,75 

25 147902,9 5916,30 5.5 
325399,1 5916,76 

26 153819,2 5916,32 56 331315,8 5916,78 
27 159735,5 5916,33 57 

337232,6 5916,79 

28 165651,9 5916,35 58 
343149,4 5916,81 

29 171568,2 5916,36 59 349066,3 5916,82 
30 177484,6 5916,38 

60 
354983,1 5916,84 
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Tab.  t 

o  === 
T 

59°. 
X=9— 58° 

J 

X=9— 58° 0 354983,1 5916,84 30 532495,4 5917.30 
1 360899,9 5916,85 31 

538412,7 5917,31 
2 3G6816,8 5916,86 32 544330,0 5917,33 
3 372733,7 5916,88 33 

550247,4 
5917,34 

4 378650,6 5916,90 34 556164,7 5917,36 

;  5 

384567,5 5916,91 35 562082,1 5917,38 
6 390484,4 5916,93 

36 
567999,5 5917,39 

,  7 
396401,4 5916,94 

37 

573916,9 5917,41 
8 402318,3 5916,96 38 579834,3 5917,42 

j  9
 

408235,3 5916,98 
39 585751,8 5917,44 

10 414152,3 5916,99 
40 591669,2 5917,45 

11 420069,3 5917,01 41 597586,7 5917,46 
12 425986,3 5917,03 

42 
603504,1 5917,48 

13 431903,4 5917,04 
f, 

609421,6 5917,49 

14 437820,4 5917.06 44 615339,1 5917,51 
15 443737,5 5917.07 621256,7 5917,52 

1G 449654,6 5917,09 
46 

627174,2 5917,54 

17 455571,7 5917,10 47 633091,8 5917,55 

18 461488,8 5917,12 
48 

639009,3 5917,57 
19 467406,0 5917,13 49 644926,9 5917,58 

20 473323,1 5917,15 
50 

650844,5 5917,60 

21 479240,3 5917,16 51 656762,1 5917.61 
22 485157,4 5917,18 

52 662679,7 
5917,63 

23 491074,6 5917,19 
53 

668597,4 5917,64 

24 496991,8 5917,21 
54 674515,0 5917,66 

25 502909,1 5917,22 
55 680432,7 

5917,87  i 26 508886,3 5917,24 56 686350,4 

5917,69  1 
27 514743,6 5917,25 57 692268,1 5917,70 
28 520660,8 5917,27 58 

698185,8 

5917,72  1 29 526578,1 5917,28 59 704103,6 5917,73 

30 532495,4 5917,30 60 710021,3 5917,75  . 
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Tab.  I. 

9=60°. 
X=9— 58°| 

J 

t    !X=cp— 58° 

J 

0 710021,3 5917,75 30 887560,7 5918,20 
1 715939,1 5917,76 31 893478,9 5918,21 
2 721856,8 5917,78 

32 899397,1 5918,22 
3 727774,6 5917,79 33 905315,3 5918,23 
4 733692,4 5917,81 

34 
911233,6 5918,24 

5 739610,3 
745528,1 

5917,82 35 917151,8 5918,26 
6 5917,84 op OO 92o070,l 5918,27 
7 751446,0 5917,85 

37 928988,4 5918,29 
8 757363,8 5917,87 

38 934906,7 5918,30 
9 763281,7 5917,88 39 

940825,1 5918,32 

10 769199,6 5917,90 40 
946743,4 5918,34 

11 775117,5 5917,91 41 
952661,8 5918,36 

12 781035,4 5917,93 42 958580,1 5918,38 
13 786953,4 5917,94 43 

964498,5 5918,40 
14 792871,3 5917,96 44 970416,9 5818,41 
15 798789,3 5917,97 45 

976335,4 5918,42 
16 804707,3 5917,99 46 

982253,8 5918,44 
17 810625,3 

816543,3 
5918,00 47 

988172  3 5918,46 
18 5918,02 48 

994090,7 5918,47 
19 822461,4 5918,03 

49 1000009,2 5918,48 

20 828379,4 5918,05 50 1005927,7 5918,50 

21 834297,5 5918,06 51 
1011846,2 5918,51 

22 840215,5 5918,08 52 1017764,7 5918,52 
23 846133,6 

852051,7 
5918,09 53 1023683,3 5918,53 

24 5918,11 54 1029601,8 5918,55 
25 857969,9 5918,12 55 1035520,4 5918,56 
26 863888,0 5918,14 56 1041438,9 5918,58 
27 869806,2 5918,15 57 1047357,5 5918,59 
28 875724,3 5918,17 58 1053276,1 5918,61 
29 881642,5 5918,18 

59 
1059194,8 5918,62 

i  30 887560,7 
1 

5918,20 
60 

1065113,4 
1 

5918,64 

Vid.-Selsk.  Forh.  1874. 9 
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Tab.  I. 

9  = 

61°. 
,    |X=9— 58° 

J 

X=9— 58° 0 1065113,4 5918,64 30 1242679,4 5919,08 
1 1071032,1 5918,65 

31 
1248598.5 5919,10 

2 1076950,7 5918,67 32 1254517,6 5919,11 
3 1082869,4 5918,68 

33 
1260436,7 5919,13 

4 1088788,1 5918,70 
34 

1266355,9 5919,14 

5 1094706,8 5918,71 
35 

1272275,0 5919,15 

0 1  iUUb/00,0 5918,73 
36 

1278194,2 5919,17 
7 1106544,3 5918,74 37 1284113,4 5919,18 
8 1112463,0 5918,76 

38 
1290032,6 5919,20 

9 1118381,8 5918,77 39 1295951,8 5919,21 

10 1124300,6 5918,79 
40 

1301871,0 5919,22 
11 1130219,4 5918,81 

41 
1307790,2 5919,23 19 

1136138,2 5918,82 
42 

1313709,5 5919,25 
13 1142057,1 5918,84 

43 
1319628,7 5919,26 

14 1147975,9 5918,85 
44 

1325548,0 5919,28 
15 1153894,8 5918,86 

45 

1331467,3 5919,29 
16 1159813,7 5918,88 

46 

1337386,6 5919,31 

17 1165732,5 5918,89 
47 

1343305,9 5919,32 

18 1171651,4 5918,90 
48 

1349225,3 5919,34 
19 1177570,4 5918,92 49 1355144,6 5919,35 

20 1183489,3 5918,93 
50 1361064,0 

5919,37  ! 
21 1189408,2 5918,94 51 1366983,4 5919,39 
22 1195327,2 5018,96 52 1372902,8 5919,40 

23 1201246,2 5918,97 
53 

1378822,2 5519,42 
24 1207165,2 5918,99 54 1384741,6 5919,43 

25 1213084,2 5919,00 
55 

1390661,1 5919,44 
26 1219003,2 5919,02 56 

1396580,5 5919,46 
27 1224922,2 5919,03 57 1402500,0 5919,47 
28 1230841,3 5919,05 

58 
1408419,5 5919,49 

29 1236760,3 5919,06 
59 1414339,0 5919,51 30 

1242679,4 5919,08 60 1420258,5 5919,52 
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Tab.  I. 

9  = 

62°. 
X=9— 58° 

J 

X=9— 58° 

J 

0 1420258,5 5919,52 30 
1597850,4 5919,94 

1 1 14261  78  0 591  9  58 31 1603770  4 591 9  96 
1  2 A 1  439097  6 5919  54 32 «J/v 1609690  3 5919  97 

Q 1 43801  7  1 5Q1  Q  5fi 
1  61  561 0  3  ' 

5Q1  q  qq 
4 4 591  9  57 34 

Ort 
1 691 580  3 5990  00 O  U  A\J y\J\J 

5 1 44Q856  3 144t/0'JU,0 591  9  58 35 1 697450  3 i.  Kt  A  1  T:  »J  w ,  <J 5990  01 O  U  AVJ  ,U  X 
a u 14. V» 775  0 591  9  60 36 1 633370  4 J.  U«J<J  <J  /  U . t: 5920  03 O  V  A\J ,U O 

7 i 1 461  695  5 5919  61 
37 1  639-^90  4 59^0  04 

8 1 4-6761  5  1 5919  62 38 1 64521 0  5 5920  06 
Q V 1 473^34  7 591  9  64 tJC/  1  £7  ,U4 39 1 651 1 30  5 1  UtJ  1  1  <JU,  U 5990  07 

10 1479454,4 5919,65 

40 

1657050,6 5920,08 
1 1 1 1 1485374  1 140JO  1  4, 1 591  9  fi7 41 

*±  i 

1 HH9970  7 5920  10 
1  9 1  A 1 4Q1 9q3  7 14c»  1  AuDj  1 591  9  fiS 

49 

^kA 

1 fif.8800  8 5990  1 1 
1  3 lO 1 4Q791 3  4 5Q1  Q  70 43 4D 1 .37481 0  Q lu  i  4olU,c» 5Q90  1  8 
1  4 1 5031 33 9 RQiq  71 OX)  lo  f  1  i. 44 44 1^80731  1 5Q90  14 UV  A\J)  14 

1  *S 
1  O U  J  1  J,  1/0 45 4J 1  fi8fift51  9 1  UOUOJ  l,/4 

nq90  1  5 
tj  JAU,  1  «J 

\      1  fi 1 U 1 51 4Q79  6 1  «J  1  4  J  /  /£,  U 5Q1  9  74 j  j  i  y ,  /  4 46 1 fiQ9571  4 lUc/4  J  '1,4 
Fjqon  17 

1  7 1  5908Q9  4 5Q1  Q  75 47 4  i 1  fiQ8AQ1  (\ 5Q0O  1  8 

lO 1 59fi81 9  1 5<VI  Q  77 o  crl  t» ,  /  / 48 
40 

1 70441 1  8 1  /  U441  1  ,o 5Q90  90 
1  Q 1  u 1 539731  Q looA  i  Ol, a ^Q1  Q  78 4Q 4<7 1 71 A PkQ90  01 

20 1538651,7 5919,79 50 1716252,2 5920,22 
21 1544571,5 5919,80 51 1722172  4 5920,24 

22 1550491,3 5919^82 52 1728092,7 

5920,'26 
23 1556411,2 5919,83 53 1734013,0 5920,27 

24 1562331,0 5919,85 54 1739933,2 5920,28 

25 1568250,9 5919,86 55 1745853,5 5920,29 
26 1574170,7 5919,88 56 1751773,8 5920,31 

i  27 1580090,6 5919,89 57 1757694,2 5920,32 
28 1586010,5 5919,91 

'  58 

1763614,5 5920.34 
;  29 1591930,5 5919,92 i  59 1769534,8 5920,35 

30 1597850,4 5919,94 
60 

1775455,2 5920,36 

9* 
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Tab.  I. 

9  =  63°. * 
X=9— 58° 

é 

X=<p— 58° 

J 

0 1775455,2 5920,36 30 1953072,6 5920,78 

1 1781375,6 5920,38 
31 

1958993,4 5920,80 

2 1787296,0 
1793216,4 

5920,39 
32 1964914,2 5920,81 

3 5920,41 33 1970835,0 5920,83 
5920,84 4 1799136,8 5920,42 34 1976755,9 

5 1805057,2 5920,43 35 1982676,7 5920,85 
6 1810977,7 5920,45 36 1988597,6 5920,87 
7 1816898,1 5920,46 37 1994518,5 5920,88 
8 1822818,6 5920,48 38 2000439,4 5920,90 
9 1828739,1 5920,49 

39 2006360,3 5920,91 

10 1834659,6 5920,50 
40 2012281,2 5920,92 

11 1840580,1 5920,52 
41 

2018202,1 5920,94 

12 1846500,6 5920,53 42 2024123,1 5920,95 

13 1852421,2 5920,55 43 2030044,1 
2035965,0 

5920,97 
14 1858341,8 5920,56 

44 5920,98 

15 1864262,3 5920,57 45 
2041886,0 5920,99 

16 1870182,9 5920,59 46 
2047807,0 5921,01 

17 1876103,5 5920,60 
47 

.2053728,1 5921,02 

1  o 1 £89094  1 nqon  (jo O  U  Aj  1 ,  \J  Tb 
19 1887944,8 5920,63 49 2065570,2 5921,05 

20 1893865,4 5920,64 

50 
2071491,2 5921,06 

21 1899786,1 5920,66 51 2077412,3 5921,08 
22 1905706,7 5920,67 52 2083333,4 5921,09 
23 1911627,4 5920,69 53 2089254,5 5921,11 
24 1917548,1 5920,70 

54 2095175,6 5921,12 
25 1923468,8 5920,71 55 

2101096,7 5921,13 

26 1929389,6 5920,73 
56 

2107017,9 5921,15 
27 1935310,3 5920,74 57 

2112939,0 5921,16 
28 1941231,0 5920,76 58 

2118860,2 5921,18 
29 

1947151,8 5920,77 59 2124781,4 
2130702,6 

5921,19 
30 1953072,6 5920,78 60 5921,20 

I 
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Tab.  II. 

9       Log.  M  sin  1". 
Log.  N  sin  f\ 

58°  0' 10 

20 
30 

50 

1,9938711 
38825 
38938 
39051 
3Q1  C^ 
39277 

1,9946897 
46935 
46973 
47011 
47049 
47086 

0,0008186 8110 

8035 
7960 
7884 
7809 

59  0 
10 
20 
30 

50 

1,9939390 
39502 
39613 
39725 
oyooo 
39946 

1,9947124 47161 
47198 
47236 
47273 
47309 

0,0007734 7659 
7585 

7511 
7437 
7363 

60  0 
10 
20 
30 

4U 
50 

1,9940056 
40166 
40275 
40385 
\  C\A  CiA 

40603 

1,9947346 47383 
47419 
47456 
47492 
47528 

0,0007290 7217 
7144 

7071 
6998 
6925 

61  0' 10 

20 
30 
AC\ 4U 
50 

1,9940712 
40820 
40927 
41033 
a  1 1  a  n 

41246 

1,9947564 47600 
47636 
47671 
47707 
47742 

0,0006852 6780 
6709 
6638 
6567 
6496 

62  0 
10 
20 
30 
40 
50 

1,9941351 
41456 
41561 
41665 
41769 
41872 

1,9947777 47812 
47847 
47882 
47917 
47951 

0,0006426 6356 
6286 
6217 
6148 
6079 

63  0 
10 
20 
30 
40 
50 

64  0 

1,9941975 
42077 
42179 
42281 
42383 
42483 

1/9942584 

1,9947986 48020 
48054 
48088 
48122 
48155 

1,9948189 

0,0006011 5943 
5875 
5807 
5739 
5672 

0,0005605  i 



Die  Lehre  des  Ammonius  Sakkas 

von 

Dr.  H.  V.  Lyng. 

Die  einzigen  Quellen,  woraus  man  Nachricht  iiber  den  eigen- 

tlmmlichen  Inhalt  der  Lehre  des  Ammonius  Sakkas  schopfen  kann, 

sind  bekanntlich  zwei  Berichte  bei  Nemesius  (de  natura  hominis) 

II,  70  und  III  129  (ed.  Mathaei).  Wegen  der  Zweifel,  die  Zeller 

gegen  die  Zuverlåssigkeit  dieser  Berichte  erhebt,  kann  ich  im  All- 

gemeinen  auf  die  Gegenbemerkungen  Vacherots  verweisen,  beson- 
ders  aber  auf  den  Umstand,  der  uns  aus  Porphyrii  vita  Plotini 

bekannt  ist,  dass  Plotin  besondere  Vortråge  ub  er  die  Lehre  des 

Ammonius  gehalten  hat,  wonach  man  es  doch  wohl  nicht  flir  ganz 

unwahrscheinlich  halten  kann,  dass  sich  in  der  Schule  eine  zuver- 

litssige  Tradition  dariiber  bis  zu  den  Zeiten  des  Nemesius  habe 

bewahren  konnen.  Eine  andere  Frage  dagegen  ist  die  iiber  den 

eigentlichen  Inhalt  und  Bedeutung  dieser  Berichte,  und  in  dieser 

Beziehung  scheinen  mir  die  bisherigen  Auslegungen  sammtlich  we- 
sentlich  verfehlt,  weswegen  ich  es  nicht  fur  iiberfliissig  gehalten 

habe  die  Frage  wieder  aufzunehmen,  umsomehr  als,  wie  man  hof- 
fentlich  ersehen  wird,  ihre  Beantwortung  entscheidend  ist  fur  die 

Auffassung  der  Entstehungsgeschichte  und  der  Bedeutung  des  Neu- 
platonismus  selbst. 

Im  Ganzen  scheinen  mir,  wie  gesagt,  die  Ausleger  das  eigent- 

lich  Charakteristische  verfehlt  zu  haben,  inclem  sie  in  jenen  Berich- 

ten  entweder  zu  viel  gefunden  haben,  oder  zu  wenig,  und  zwar  so, 

dass  dies  Wenige  dazu  noch  zu  viel  ist,  d.  h.  etwas,  was  geråde  nicht 

dann  liegt.  Das  Erste  hat  ohne  Zweifel  Déhaut  gethan,  meines 

Wissens  der  Einzige,  der  eine  Monographie  iiber  Ammonius  verfasst 
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hat,  imd  der  Erste,  der  auf  jene  Berichte  liber  ihn  aufmerksam 

gemacht  hat,  wenn  er  darin  die  ganze  Plotinische  Theologie  oder 

seine  Lehre  von  den  kosmischen  Hypostasen  findet,  denn  die  durch- 

giingige  Uneinigkeit  dariiber  unter  seinen  unmittelbaren  Schtilern 

(siehe  Zeller)  macht  es  ja  doch  wenigstens  hochst  unwahrscheinlich, 

dass  ausser  der  in  dieser  Periode  gewolmlichen  Lehre  von  einem 

uber  allem  Irdischen  absolnt  erhabenem  Gotte  schon  von  Ammo- 

nins  etwas  Bestimmtes  festgestellt  wåtto.  Dagegen  haben  ohne 

Zweifel  die  Uebrigen  zu  wenig  in  jenen  Berichten  gefunden,  we- 

sentlich  nur  Allgemeines  ohne  Eigenthumlichkeit,  so  Vacherot 

—  Einheit  von  Platon  und  Aristoteles,  iiberlegene  Kritik  und  Plato- 

nische  Psychologie  — ,  so  Kirchner  —  Erneuerung  der  Platonischen 

Dialektik  —  und  so  Richter  —  religiose  Zuruckfiihrung  alles  Da- 

seyns  auf  das  Unendliche,  Gottliche  —  welches  alles,  wie  gesagt, 

entweder  nur  etwas  Allgemeines,  wenig  Charakteristisches  besagt, 

oder,  wenn  man  damit  etwas  Besonderes  meint,  ohne  Zweifel.  wie 

wir  sehen  werden,  das  Entgegensetzte  der  Wahrheit  enthalten  wird. 

In  der  wahren  Richtung  geht  eigentlich  nur  die  Auslegung  Bran- 

dis's,  wenn  er  darin  die  Lehre  von  der  Substantialitåt  des  Geistes, 
aber,  wie  wir  sehen  werden,  das  wesentlich  Charakteristische  und 

Neue  ist  damit  nicht  aufgezeigt  —  es  ist  in  dieser  Beziehung  ganz 
richtig,  was  Brandis  selbst  bemerkt.  dass  eine  solche  Lehre  nichts 
Neues  enthalten  wiirde. 

Was  die  Berichte  in  Wahrheit  enthalten,  ist  freilich  die  Lehre 

von  der  Substantialitåt  des  Geistes,  aber  dies  nicht  so  einfach  und 

unbestimmt  —  die  Substantialitåt  des  Geistes  lehren  ja  doch  ei- 

gentlich Alle;  worauf  es  bei  der  Charakterisirung  der  verschiedenen 

Philosophen  ankommt,  ist  die  Beantwortung  der  Frage,  worin  der 

Geist  seine  Substantialitåt  hat,  und  das  ist  eben  das  Interessante 

an  diesen  Berichten,  dass  sie  die  nahere  Bestimmung  enthalten, 
dass  die  Seele  ihre  Substantialitåt  und  Ursachlichkeit  oder  nach 

aussen  wirkende  Kraft  geråde  in  ihrer  Ideealitat  oder  ideellen  Natur 

hat  —  es  ist  eben  durch  oder  nach  ihrer  reinen  uber  Raum  und 

Zeit  erhabenen  Einheit,  dass  sie  den  Leib  zusammenhalt,  in  wel- 

chem  Wirken  sie  ihr  Seyn,  auch  gewissermassen  raumlich  hat,  so 
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dass  nicht  eigentlich  sie  im  Korper,  sondern  der  Korper  in  ihr  ist 

fsiehe  Nemes.).  Was  diese  Bestimmung  so  bedeutungsvoll  macht, 

ist,  dass  sie  das  Princip  der  spiritualistischen  Weltansicht  enthålt 

im  Gegensatz  sowohl  zu  dem  Idealismus  der  Platonisch-Aristoteli- 

schen  Periode,  wie  zu  dem  Materialismus  der  vorsokratischen  und 

der  nacharistotelischen.  Wåhrend  namlich  einerseits  bei  Platon  die 

Ideen  nur  unwirksamen  Formen  sind,  weshalb  er  der  Seele  nur 

dadurch  Realitat  und  Kraft  verschaffen  kann,  dass  er  sie  durch 

eine  Mischung  des  Ideellen  und  Materiellen  entstehen  låsst  (s. 

Timaeus)  und  selbst  der  voue  des  Aristoteles  nur  in  sich  svspysia 

ist  als  vo7)(jlc  voTrj(7S6>c,  weshalb  die  Seele  auch  hier  zusammen  gesetzt 

ist,  wahrend  andererseits  die  Stoiker  und  die  Epikuraer  dem  Ideellen 

als  solchem  alle  Realitat  absprechen  und  so  dadurch  der  Seele  Rea- 

litat und  Kraft  verschaffen,  dass  sie  sie  zu  etwas  rein  Materiellen 

machen,  findet,  wie  gesagt,  Ammonius  und  nach  ihm  die  tibrigen  Neu- 

platoniker  die  Realitat  und,  was  eigentlich  dasselbe  ist,  die  Kraft 

auf  das  Andere  zu  wirken,  in  ihrer  ideellen  Natur  selbst,  mit  wel- 

cher  psychologischen  Lehre  zugleich,  wie  gesagt,  das  Princip  der 

neuen  Weltanschaung  ausgesprochen  ist,  namlich  dass  das  Ideelle 

eben  als  solches  ausser  sich  wirkend,  somit  Realitat,  Macht,  Offen- 

barung,  kurz  Geist  ist.  Dem  entsprechend  hat  auch  die  Methode 

des  Beweisens,  die  Dialektik,  den  Plotinischen  realistischen  Cha- 

rakter  im  Gegensatz  zu  der  mehr  formellen,  rein  begriffsmåssigen 
Dialektik  Platons. 

Mit  dieser  Aufklarung  uber  die  Lehre  des  Ammonius  fallt  auch, 

wie  mir  scheint,  ein  bedeutungsvolles  Licht  auf  die  Enstehungs- 

geschichte  des  Neuplatonimus.  Ich  habe  in  einem  Vortrage,  dessen 

Hauptinhalt  in  den  Verhandlungen  der  Gesellschaft  der  Wissenschaf- 
ten  zu  Christiania  1873  wiedergegeben  ist,  eine  damit  verwandte Lehre 

von  der  Gottheit  als  uber  die  Hauptgegensatze  des  endlichen  Daseins, 

Vernunft  und  Materie,  erhaben  und  geråde  dadurch  siezusammen- 

fassend  und  beherrschend,  schon  bei  den  Neupythagoraern  das 

erstemal  in  einem  Pseudo-Archytaischen  Fragmente  und  dann  durch 
eine  Reihe  von  Denkern,  zuletzt  vollstiindig  bei  Numenius  zu  einer 

trinitarischen  Theologie  entwickelt  nachgewiesen.   Wenn  man  diese 
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Entwickelung  mit  der  obigen  Autfassung  der  Lehre  des  Ammonius 

zusaramenhålt,  entscheidet  sich,  wie  mir  scheint,  in  einer  interes- 
santen  Weise  der  schon  unter  den  Zeitgenossen  Plotins  begonnene 

Streit  iiber  die  eigentliche  Quelle  seines  Systems,  ob  sie  bei  Am- 
monius oder  bei  Numenius  zu  suchen  sei.  Das  wahre  Verhaltniss 

zeigt  sicli  namlich  nun  dies  zu  sein,  dass  zwar  die  dogmatische 

Form  der  Lehre  von  den  Hypostasen  der  Einwirkung  des  Nume- 

nius zuzuschreiben  ist,  dagegen  das  metaphysische  Princip  des  Sy- 

stems derjenigen  des  Ammonius,  und  dass  die  gottliche  Dreieinig- 
keit  oder  die  Gotterdreiheit  des  Numenius  durch  die  Verbindung 

mit  der  psychologischen  Theorie  des  Ammonius  eine  neue  wahrhaft 

speculative  Bedeutung  bekommen  hat,  namlich  als  Ausdruck  und 

Offenbarung  des  eignen,  allgemeinenWesens  des  Geistes.  So  erscheint 

auch  der  Neuplatonismus  in  seiner  wahren  und  grossen  Bedeutung 

als  die  Versohnung  des  Dualismus  der  echtgriechischen  Weltan- 

schauung  in  Spiritualismus,  aber  weil  jenes  ideelle  Wesen  des  Gei- 

stes noch  ganz  abstract  ist,  die  reine  Einheit,  der  sogar  die  Selbst- 

verdopplung  des  Bewusstseyns  abgeht  —  to  sv  der  Plotinischen  En- 

neaden  —  wird  seine  Wirkungsweise  eine  ganzlich  unbestimmte, 
zuniichst  eine  naturliche,  der  des  Lichtes  zu  vergleichen,  und  der 

Spiritualismus  tritt  daher  hier  noch  erst  in  naturalistischer  Form 

als  Emanationslehre  auf. 



Bemærkninger  om  Tilregnelighed  (Strafskyld)  og 
Sindssygdom 

i  Anledning  af  Directør  Sandbergs  Redegjørelse    for  den  saakaldte 

„Sandon"s  Affaire. 
(Foredraget  i  Møde  den  lOdc  April  1874.) 

Af 

Prof.  Dr.  Faye. 

I  Aaret  1865  tillod  jeg  mig  her  i  Selskabet  at  gjøre  ,,Forhol- 

det  m  ell  em  Tilregnelighed  (Strafskyld)  og  Sindssygdom" 
til  Gjenstand  for  et  Foredrag,  der  gav  Anledning  til  enDiscussion 

i  et  Par  af  Selskabets  Møder.  Den  nærmeste  Anledning  til  at  jeg 

bragte  dette  Emne  paa  Bane,  var  en  i  Frankrig  famøs  bleven  Sag 

vedkommende  en  Advokats  —  Sandon's  —  Sindstilstand,  der  paa 

Grand  af  ganske  særegne  Tvivl  om  Gyldigheden  af  Lægernes  Er- 
klæringer og  Sagens  øvrige  mærkelige  Omstændigheder  ogsaa  var 

gjort  til  Gjenstand  for  Omtale  og  Critik  i  flere  Lande  udenfor 

Frankrig. 

En  af  de  5  Sindssygelæger,  som  i  Frankrig  havde  afgivet  Er- 
klæringer, sendte  en  Fremstilling  af  Sagen  til  en  Fagscollega  i  Wien 

(Prof,  Leydesdorf),  og  efter  denne  —  i  en  Wiener- Journal  optagne 

og  af  Prof.  L.  commenterede  —  Redegjørelse  blev  et  af  mig  over- 

såt nøiagtigt  Pteferat  foredraget  i  Selskabet.  Jeg  underrettede 

Directør  Sandberg  om,  at  et  saadant  Emne  forelaa,  da  det  maatte 

interessere  at  høre  hans  Bedømmelse  af  dette  mærkelige  og  tvivl- 

somme  Tilfælde,  og  han  gjorde  ogsaa  i  det  andet  Møde  en  Del  Be- 
mærkninger (see  de  trykte  Forhandlinger),  der  dog  den  Gang  ikke 

berørte  det  concrete  Tilfælde,  men  alene  i  sin  Almindelighed  angik 

de  ofte  stedfindende  uimodstaaelige  Drifter  hos  Sindssyge.  Han 

var  da  ikke  tilbøiclig  til  at  indgaa  paa  den  franske  Lære  om  be- 
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stemte  „Monomanier",  da  disse  nærmest  maatte  betragtes  som  se- 
cundaire  af  en  almindelig  Sindsforstyrrelse  £g  som  „Residua  af  en 

foregaaende  Sindssygdom". 
Nu,  da  Sandon  er  død  og  obduceret,  sees  Sandberg  ifølge  den 

herom  givne  Redegjørelse  at  være  ganske  enig  med  de  franske 

Læger  i  deres  Diagnose  af  Mandens  Sindstilstand,  der  blev  betegnet 

i  Begyndelsen  som  en  „Mania  sine  delirio"  (Pinel),  „Folie  instinctive 

eller  affective"  (Esquirol),  „Monomania  moralis"  (Guislain),  „Moral 

insanity"  (Prichard),  Hvilken  — under  en  forøvrigtuskadtlntelligents — 
viser  sig  ved  et  forandret  Væsen  med  Hensyn  til  Tilbøieliglieder  og 

Charakter  eller  i  en  instinktartet  Drift  til  Voldsomheder.  Eller  — 

som  Prichard  udtrykker  sig:  „En  Forrykthed,  bestaaende  i  en  sy- 

gelig  Udartelse  af  de  naturlige  Følelser,  Tilbøieliglieder,  Sædvaner, 

sædelige  Anlæg  og  naturlige  Drifter,  uden  nogen  bemærkbar  For- 

styrrelse af  Forstanden  eller  de  aandelige  Evner,  og  uden  Sandse- 

bedrag  eller  Hallucina  ti  on  er".  Grændserne  for  moralsk  Gal- 

skab  blive  saaledes  rummelige.  Forskjellighederne,  siger  Prichard, 

i  moralsk  Sindssygdom  ere  ligesaa  talrige  som  det  menneskelige 

Væsens  Følelser  og  Lidenskaber.  —  „Altsaa",  yttrer  sig  Prof.  Ley- 
desdorf  i  sin  Critik,  „bestaar  denne  Galskab  i  enHenrivelse  til  det 

Slette,  det  Gemene,  det  Dyriske  uden  Forstyrrelse  af  Intelligent- 

sen".  Leydesdorfs  Opfatning  stemmer  ikke  med  den  nævnte  en- 
gelske Læges  eller  de  franske  Psychiateres,  og  han  anser  Defini- 

tionen  for  en  saavel  i  „videnskabelig  som  i  medico-forensisk  Hen- 

seende farlig  Vranglære".  L.  vil  nemlig  ikke  erkjende  noget  egenligt 
Slægtskab  mellem  Sindssygdom  og  Forbrydelse,  skjønt  dette  oftere 

er  søgt  paavist  og,  saavidt  jeg  forstaar,  heller  ikke  ganske  lader 

sig  benægte.  Vanskeligheden  ved  strængt  at  skjelne  imellem  en 

uimodstaaelig  Drift  og  Forbrydelse  bliver  idetmindste  i  mange  con- 

crete  Tilfælde  meget  stor,  naar  man  ikke  med  Bestemthed  formaar 

at  sætte  den  sygelige  Drift  i  Forbindelse  med  en  mere  almen  Sinds- 

forstyrrelse, hvilket  under  en  begyndende  Sindsaffection  og  under 

visse  Former  ofte  kan  kræve  en  dyberegaaende  Kundskab  og  Evne 

til  at  granske  Menneskenaturens  mentale  Forholde,  end  den  kan 

ventes  hos  Læger  i  Almindelighed.    Det  er  vel  ogsaa  derfor,  og 
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fordi  Sindssygelægerne  ere,  som  rimeligt  er,  tilbøielige  til  at  be- 

dømme denne  Slags  Sygdomme  fra  et  mere  doctrinairt  Stand- 

punkt end  Jurister  og  Andre,  der  nærmere  maa  see  hen  til  Rets- 

ordenen  og  Samfundsforholdene,  at  der  for  nogle  Aar  siden  faldt 

den  Yttring  i  det  engelske  Parliament,  atTilregneligheden  heller  burde 

bedømmes  af  andre  sundttænkende  Personer  og  ikke  af  Læger,  — 

en  Opfatning,  som  dog  ganske  vist  er  feilagtig.  Det  er  nødvendigt, 

at  Dommeren  har  det  sidste  bestemmende  Ord,  men  uden  en  grun- 

dig Lægeundersøgelse  vil  Bedømmelsen  mangle  et  solid  Fundament, 

da  den  legemlige  Tilstand  maa  bedømmes  i  Forbindelse  med  den 

aandelige.  „Kun  hvor  den  fri  Selvbevidsthed  og  med  den  Hand- 

lingens Frihed  mangler,  er  der  en  bunden  Tilstand,  der  udelukker 

Tilregnelighed.  tilstede".  Saaledes  lød  et  af  Wienerfacultetet  af- 
givet  Superarbitrium  i  Anledning  af  en  Vanetyvs  Sindstilstand,  og 

Begrebsbestemmelsen  er  visselig  tydelig  nok.  Men  ikke  desto- 
mindre  bliver  Bedømmelsen  i  concrete  Tilfælde  meget  vanskelig. 

Det  er  jo  ogsaa  en  hævdet  Praxis,  at  selv  overgaaende  abnorme 

Excitationstilstande  kunne  udelukke  Tilregnelighed  eller  ialfaldfor- 

mindske  Strafskylden,  naar  de  have  været  overmægtige  og  døvet 

eller  annulleret  Fornuftens  tæmmende  Indfly deise.  Den  høieste  Grad 

af  Vredesudbrud  (den  saakaldte  Excandescentia  furibunda),  over- 

stadig Beruselse  af  en  eller  anden  Beskaffenhed  osv.,  høre  herhen; 

hvorvel  det  med  Rette  kan  indvendes  imod  en  altfor  mildBetragt- 

ning  af  saadanne  Tilstande,  at  de  sædvanlig  ere  bevirkede  ved 

Personens  egen  Lyst  eller  Mangel  paa  Overvindelse. 

De  flere  forskjellige  Monomanier,  som  først  af  franske  Læger 

ere  opstillede,  men  som  mange  Andre,  hvoriblandt  Sandberg,  ikke 

have  villet  anerkjende  uden  i  Forbindelse  med  eller,  som  anført, 

endog  blot  som  et  Residium  af  en  almindelig  Sindsforstyrrelse  — 

ere  ogsaa  efter  min  Opfatning  sjælden  eller  aldrig  isolerede  Sinds- 

sygdomme,  og  jeg  er  meget  tilbøielig  til  at  medgive,  at  der  sam- 

tidigt  vil  underligge  en  baade  somatisk  og  psychisk  abnorm  Til- 
stand, hvorpaa  navnlig  Erotomanien  oftere  har  givet  et  tydeligt 

Bevis.  Men  Sagen  er,  at  dette  formåa  vi  ikke  altid  at  constatere 

med  nogen  Sikkerhed  i  Sygdommens  Begyndelse,  og  vi  kunne  jo 
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ikke  —  ifølge  de  forskjellige  concrete  Forholde  og  Krav  —  vente  med 

Diagnosen,  indtil  Sygdommen  er  fuldt  udviklet,  eller  indtil  Obduc- 

tionen  maaske  giver  et  Bidrag  til  en  rigtig  Opfatning.  Vi  høre  og 

see  ofte  Personer,  der  ifølge  en  særegen  Disposition  (maaskee  Arv) 

efterhaanden  falde  over  i  en  eller  anden  excentrisk  Retning;  man 

kan  faa,  hvad  man  kalder  enKjæphest,  der  under  megen  Vedhæn- 

gen  og  Grublen  kan  tidvikle  sig  til  en  fix  Idé,  hvilken  endelig  kan, 

!  om  den  ei  selvstændigt  controlleres  og  beherskes,  gaa  over  i  en 

Tilstand,  som  godt  kan  benævnes  en  Monomani.  Saalænge  imid- 
lertid denne  Tilstands  Betydning  overfor  Udenverdenen  erkj endes 

af  Individet,  vil  den  ogsaa  aves  saaledes,  at  den  ei  støder  an  mod 

Loven,  om  den  end  viser  sig  mere  aaben  i  det  sociale  Liv;  og 

saalænge  denne  Selvbeherskelse  gjør  sig  gjældende,  kan  der  ikke 

blive  Tale  om  Utilregnelighed  i  kriminel  Henseende,  skjønt  man 

godt  kan  forsvare  at  kalde  den  psychiske  Tilstand  abnorm  fra  et 

doctrinairt  Standpunkt. 

Hallucinationer,  som  med  Rette  lægges  særligt  Mærke  til  ved 

Bedømmelsen,  ere  heller  ikke  noget  sikkert  eller  afgjørende  Tegn, 

da  saadanne  Sandsebedrag  kunne  være  forbigaaende  og  leiligheds- 

vis  komme  tilstede  hos  sensitive  Individer,  der  ellers  ere  ganske 

aandsfriske.  Det  vil  erindres,  at  Luther  tydelig  saa  Djævelen  i 

sit  Værelse  paa  Wartburg  og  kastede  Blækhuset1  efter  ham.  So- 

crates  og  Swedenborg  havde  endog  sin  „Daimon" ;  men  dennes  In- 
spirationer  bJeve  alene  benyttede  i  det  Godes  Tjeneste.  Naar  det 

endnu  hertil  lægges,  at  den  saakaldte  „Mania  sine  delirio"  finder 
Sted  uden  Hallucinationer,  maa  saaledes  ogsaa  dette  Phænomen 

betragtes  med  Critik  og  i  nøie  Forbindelse  med  den  hele  øvrige 

mentale  Tilstand.  Det  maa  derfor  ansees  som  en  ensidig  Bedøm- 

melse, naar  en  bekjendt  fransk  Mentallæge  (Morel)  i  en  temmelig 

voluminøs  Bog  har  villet  bevise,  at  Socrates  i  Virkeligheden  var 

en  sindssyg  Mand,  skjønt  hans  Liv  og  Virksomhed  gav  et  udelt 
Billede  af  Visdom. 

Det  er  en  Sindssygdoms  hele  Gang,  som  maa  nøie  studeres, 

og  dette  ikke  alene  fra  et  psycho-somatisk  Standpunkt,  saaledes 

1    Væggen  i  Rummet  er  nu  renskrabet  af  Reisende. 



142 

som  det  skeer  baade  af  Læger,  Geistlige  og  Andre;  men  ogsaa 

for  at  bedømme  Tilregneligheden  overfor  Loven:  om  han  nemlig  var 

„mentis  capax"  i  Handlingens  Tid  og  er  „poenæ  capax"  overforLoven, 
thi  uden  en  gjennemgaaende  Undersøgelse  ogsaa  med  dette  Punkt 

for  Øie  kan  en  lægevidenskabelig  Undersøgelse  ikke  tjene  Dom- 

meren, hos  hvem  Afgjørelsen  ligger,  til  Rettesnor.  Og  hvor  van- 

skeligt  dette  er  i  Begyndelsen  af  en  Sygdom  og  i  mange  dunkle 

Tilfælde,  det  ved  Enhver,  som  har  været  nødt  til  at  afgive  deslige 

Skjøn.  Heraf  kommer  det,  at  de  formentlig  Sagkyndige  ofte  ere 

uenige,  hvilket  for  en  Del  ogsaa  bliver  forklarligt  af  den  forskjel- 

lige Synsmaade,  som  gjør  sig  gjældende  hos  de  undersøgende  Per- 

soner. Saaledes  har  det,  som  bekjendt,  ikke  sjælden  været  Til- 
fælclet,  at  det  medicinske  Facultets  Medlemmer  ikke  have  været 

enige  ved  at  afgive  Overskjøn  med  Hensyn  til  Tilregneligheden 

(Strafskyld),  som  ogsaa  nylig  var  Tilfældet  ved  Bedømmelsen  af  et 

som  det  synes  umotiveret  Mord.  Et  Par  Medlemmer  ansaa  Mor- 

deren tilregnelig,  men  de  øvrige  Medlemmer  vare  i  Overensstemmelse 

med  flere  andre  Erklæringer  af  modsat  Mening,  og  saavel  Under- 

ret  som  Høiesteret  dømte  ham  ikke  —  paa  Grund  af  Utilregnelig- 

hed.  I  andre  Tilfælde  har  Høiesteret  fældet  Vedkommende,  uagtet 

Sindssygelægen  og  en  Fraction  af  Facultetet  har  erklæret  sig  for, 

at  Forbryderen  var  sindssyg  og  utilregnelig.  Dette  har  t.  Ex.  været 

Tilfældet  i  et  Par  Sager,  hvor  Angjældende  i  en  religiøs  Exaltation 

og  under  en  monomanisk  Indflydelse  af  sine  religiøse  Anskuelser 

har  krænket  Kirkefreden  og  af  Sandberg  og  Lægen  paa  Stedet 

var  anseet  utilregnelig.  Facultetets  Pluralitet  kom  i  det  ene  og 

en  Minoritet  i  det  andet  Tilfælde  imidlertid  til  det  Resultat,  at 

Personerne  vare  strafoare,  og  da  Straffen  kuns  bestod  i  Fængsel, 

viste  den  sig  ogsaa  velgjørende  i  saa  Henseende,  at  Personen  fik 

Ro  til  at  tænke  over  sin  Handling,  iclet  han  ikke  levede  mere  un- 
der Fristelsen  til  at  forsee  sig.  „Man  skal  adlyde  Gud  mere  end 

Mennesker",  hedder  det,  og  under  en  vrang  og  ensidig  Opfatning 

heraf  bliver  Tilstanden  exalteret  og  kan  overgaa  til  virkelig  Sinds- 

sygdom.  De  af  Facultetets  Medlemmer,  der  holdt  paa  Tilregnelig- 

heden, benægtedc  ikke,  at  Angjældende  til  en  vis  Grad  vare  sinds- 
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syge,  men  kunde  af  de  concrete  Omstændigheder  dog  ikke  ansee 

den  sygelige  Drift  for  at  være  saaledes  udenfor  Fornuftens  ogVil- 

liens  Control,  at  Strafskylden  ganske  burde  hæves.  I  det  eneTil- 
fælde  viste  det  sig  ogsaa  klart,  at  Personen  selv  meget  godt  indsaa, 

at  han  havde  forbrudt  sig  imod  Loven,  ligesom  han  vidste,  at  der 

kunde  procederes  paa  StrafFrihed  ifølge  Sindssygdom.  Det  var  2den 

Gang,  han  var  anklaget  for  den  samme  Forgaaelse,  bestaaende  i 

Uqvemsord  imod  Præsten  under  Gudstjenesten.  At  han  var  sig 

Forbrydelsens  Beskaffenhed  og  Betydning  ret  godt  bevidst,  og  at 

han  ogsaa  kunde  beherske  sig,  fremgik  formentlig  deraf,  at  han 

lovede  Øvrigheden  at  afholde  sig  fra  al  Fredsforstyrrelse,  saalænge 

Sagen  var  under  Behandling,  og  dette  Løfte  holdt  han.  Ved  Proce- 

duren  for  Høiesteret  var  han  2den  Gang  selv  tilstede,  og  han  for- 

bød sin  Advocat  at  søge  ham  frifunden  paa  Grund  af  Utilregnelighed, 

da  han  selv  —  ligesom  første  Gang  —  heller  vilde  straffes  end  er- 
klæres for  sindssyg.  Han  blev  dømt,  har  senere  udstaaet  sin  Straf 

og  —  med  Undtagelse  af  et  lidet  Forsøg  paa  at  gjøre  Ufred  i  en 

Methodistkirke,  den  han  dog  paa  Opfordring  strax  forlod,  —  ikke  for- 

brudt sig.  Han  faar  nu  ikke  Tilladelse  til  at  gaa  i  Kirken  og  er 

saaledes  fri  for  Fristelsen.  Forøvrigt  har  han  opført  sig  som  en 

fornuftig  Mand  og  god  Borger;  han  har  Tillid  hos  sine  Medbor- 

gere og  opfylder  til  Vedkommendes  Tilfredshed  sine  Pligter  som 

Commissionair  for  et  stort  Handelsfirma.  At  han  ved  Siden  heraf 

fremdeles  hænger  ved  sine  religiøse  Phantasier  og  Skriverier,  er 

ganske  vist;  men  ellers  viser  han,  som  jeg  gjennem  et  Brev  har 

erfaret,  en  forstandig  Færd  og  lader  navnlig  sine  Børn  freqven- 

tere  Skolen  og  vel  opdrage.  Hvis  nu  denne  Mand  —  ifølge  de 

af  2de  Læger  og  navnlig  Directør,  Sandberg  afgivne  Erklæringer 

—  var  bleven  frikjendt  imod  sin  egen  Villie  paa  Grund  af  Sinds- 

sygdom, vilde  hans  hele  borgerlige  Stilling  og  hans  Evne  til  at 

forsørge  sin  Familie  være  bleven  ganske  tilintetgjort.  Fra  Hr.  Sand- 

bergs og  enkelte  andre  Lægers  Synspunkt  var  Sagen  her  saa  klar, 

at  Sandberg  —  under  en  Discussion,  som  af  ham  blev  vakt  inden  det 
medicinske  Selskab  paa  Grund  af  Facultetets  i  anden  Retning 

gaaende  Overskjøn  —  erklærede,  at  hvis  denne  Mand  ikke  skulde 
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være  straffri  paa  Grund  af  Sindssygdom,  „saa  havde  Monomanierne 

intet  med  Criminalloven  at  gjøre",  —  en  Opfatning,  som  jeg  ogsaa 
da  maatte  bestride  Eigtigheden  af. 

Den  anden  Mand,  som  Høiesteret  i  sin  Tid  fældte  til  Straf 

for  samme  Forbrydelse  (Facultetet  delte  sig  i  sit  Overskjøn  i  to 

lige  Fractioner),  saugede  Brænde  paa  Tugthuset.  Han  var  i  Begyn- 

delsen  stridig  og  paaberaabte  sig  sin  Pligt  og  Overbevisning,  støttet 

til  Religionen,  men  efterhaanden  blev  han  mere  rolig  og  sandset, 

og  efter  endt  Straf  sagde  han  til  Inspectøren,  at  han  nu  var  cu- 

reret  for  sine  Indskydelser,  og  at  han  nok  for  Eftertiden  skulde 

afholde  sig  fra  alle  Udskeielser.  Saavidt  jeg  ved  og  senere  har 

hørt,  er  dette  Løfte  bleven  holdt,  ogManden  har  ernæret  sig  som 

en  selvstændig  og  i  borgerlig  Henseende  ansvarlig  Person. 

Den  overordentlig  store  Betydning,  det  har  for  et  Individ  at 

blive  ved  Dom  erklæret  uansvarlig  for  sine  Handlinger  paa  Grund 

af  Sindssygdom,  bør  visselig  gjøre  os  meget  forsigtige,  og  dette 

blev  ogsaa  fremhævet  saavel  under  den  omtalte  Discussion  i  det 

medicinske  Selskab  som  under  Discussionen  her  i  Selskabet  1865, 

idet  Prof.  Monrad  fremhævede,  at  Rettens  Princip  krævede  særlig 

Omtanke,  og  at  han  troede,  „man  neppe  kunde  gjøre  Nogen  en  større 

Uret  end  ved,  uden  særdeles  tvingende  Grunde,  at  ansee  ham  for 

uansvarlig.  Thi  at  gjælde  som  et  forstandigt  Menneske  er  Menne- 

skets vigtigste  Ret".    (See  Forhandlingerne). 

Directør  Sandberg  har  i  sin  Fremstilling  af  den  saakaldte  „San- 

dons  Affaire"  hovedsagelig  holdt  sig  til  Phænomenerne  i  de  seneste 

6—7  Aar  og  af  disse  i  Forbindelse  med  Obductionsfundet  seet  en 

Stadfæstelse  paa  de  af  Lægerne  givne  Erklæringer,  idet  vi  nu  fik 

det  sædvanlige  Billede  af  en  „Paralysis  generalis".  Men  Tingen 
er,  at  Sandberg  nu  ikke  tager  Hensyn  til  de  tidligere  Phænomener 

og  Mandens  Tilstand  i  alle  de  foregaaende  Aar. 

I  Bcgyndelsen  vare  ogsaa  de  consulterede  Læger  i  Tvivl,  om 

man  ikke  nærmest  skulde  betragte  Manden  som  et  i  høi  Grad  liden- 
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skabeligt,  hovmodigt  og  hevngjærrigt  Menneske;  men  senere  fik 

man  da  den  Opfatning,  at  han  maatte  ansees  som  sindssyg  og  li- 

dende af  den  saakaldte  instinctive  eller  moralske  Galskab  (Mania 

sine  delirio).  Imidlertid  viste  Sandon  saavel  under  sin  heftige  Pole- 

mik  først  mod  Ministeren  Billaut  og  efter  hans  Død  modLægerne 

saamegen  Skarpsind  og  en  saa  overbevisende  Fremstillingsevne, 

at  selv  en  Mand  som  Historikeren  og  Statsmanden  Guizot  ansaa 

ham  for  en  uretfærdig  behandlet  Mand,  og  paa  Grund  af  en  lig- 

nende Opfatning  nød  han  ogsaa  Understøttelse  og  dette  endog  fra 

høieste  Steder.  Senere,  da  Tilstanden  udviklede  sig  mere  tydeligt 

eller  maaske  just  paa  Grund  af  Sindsophidselsen  forværredes,  blev 

Billedet  tydeligt,  og  at  man  i  Fundet  ved  Obductionen  har  fundet 

en  Bekræftelse  paa  Diagnosen,  er  da  ganske  naturligt. 

Med  Hensyn  paa  den  Oplysning,  som  en  physikalsk  Undersø- 
gelse  af  Hjernen  kan  medføre,  er  der  imidlertid  Anledning  til  at 

gjøre  vigtige  Bemærkninger,  og  nogle  saadanne  skal  jeg  her  tillade 

mig  at  fremstille  til  Overveielse.  Næst  at  bemærke,  at  vi  i  levende 

Live  ikke  have  nogensomhelst  Kundskab  om  de  Bevægelser,  der  fore- 

gaa  i  Hjernen  under  den  intellectuelle  Virksomhed,  og  at  vi  i  det 

Hele  intet  kjende  til  de  finere  materielle  Betingelser  for  Hjerne- 

livet  og  Hjernens  Rolle  som  Organ  for  den  intellectuelle  og  ethisk- 

moralske  Kraft  og  dens  Gradationer,  —  skal  det  særlig  fremhæves, 

at  Anatomien  (den  pathologiske)  til  denne  Tid  intet  eiendommeligt 

Phænomen  eller  nogensomhelst  materiel  Forandring  indenfor  Hjerne- 

skallen har  kunnet  opdage  og  præcisere  som  ufravigeligt  tilhørende 

Sindssygdom  i  en  eller  anden  Form.  Ganske  vist  tindes  ofte  or- 

ganiske Forandringer  ved  Sectionen  af  Sindssyge,  der  ligge  aabent 

for  Undersøgeren,  men  saalænge  man  intet  bestemt  kan  slutte  af 

dem,  bliver  Studiet  i  sine  Resultater  paa  denne  Vei  endnu  meget 

ufuldkomment.  Hertil  kommer,  at  man  ikke  sjelden  træffer  til. 

intet  at  finde,  som  kan  ansees  at  staa  i  causal  Forbindelse  med 

Sindssygdommen,  og  da  vi  ingen  Mentalphysiologie  endnu  ere  i  Be- 

siddelse af  og  neppe  kunne  haabe  at  vinde  op  til  en  saadan,  men 

maa  for  en  væsentlig  Del  nøie  os  med  at  bygge  paa  Psychologiens 

og  Menneskekundskabens  Fundament,  bliver  det  en  Nødvendighed 
Viel.-Sel^k.  Forti    1874.  10 
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ved  Bedømmelsen  i  retsmedicinsk  Henseende  for  en  Del  at  afsee 

fra  det  mere  somatiske  Grundlag. 

Det  har  undret  mig  at  seer  at  Sandberg  har  lagt  en  ganske 

overveiende  Vægt  paa  Sectionsfundets  Beviskraft,  da  han  dog 

vel  maa  indrømme,  at  de  fundne  Abnormiteter  strængt  tåget  intet 

paatageligt  Bevis  kunne  give  for  Tilstedeværelsen  af  en  mental  ab- 

norm Tilstand.  Fortykkelse  af  Hj ernehinderne  findes  saa- 

ledes  uden  forstyrret  Sindstilstand  og  kan  fremføre  ganske  andre 

Sygdomsphænomener.  Udvidede  Hj  ernekar  have  en  ganske  stor 

Betydning  for  Hjernens  Function,  saavidt  man  med  den  ikke  rige 

Erfaring  herom  til  Lærer  kan  dømme;  men  Phænomenerne  have 

nok  nærmere  vist  sig  at  henhøre  under  Nervelivets  sensitive  Sphære 

end  til  det  mentale  Livs  Felt.  Og  hvad  endelig  de  apoplektiske 

Faci  angaar,  da  kunne  saadanne,  som  bekjendt,  forekomme  ifølge 

en  Hjernesvækkelse,  der  heller  ikke  vedkommer  Mentalpathologien. 

Hermed  vil  jeg  ikke  have  udtalt,  at  de  vare  uden  Betydning  i  det 

foreliggende  Tilfælde.  Tvertimod  bidroge  disse  anatomiske  Abnor- 
miteter utvivlsomt  til  at  give  den  hele  Affection  det  udtaltePræg, 

som  den  i  de  senere  Aar  viste,  og  som  ikke  var  til  at  miskjende; 

men  disse  Forandringer  vare  aabenbart  ikke  tilstede  i  den  tidligere 

Periode,  medens  Manden  nød  godt  af  sin  fulde  aandelige  Kraft, 

den  han  ogsaa  benyttede  paa  en  Maade,  som  vildledede  Andre 

end  de  Mentalpathologer,  som  nøie  og  flere  Gange  gjennem  et 

længere  Tidsrum  havde  undersøgt  ham.  Men  selv  disse  vare  i  Be- 

gyndelsen  usikkre,  som  rimeligt  kunde  være,  og  af  Dr.  Leydesdorfs 

Bemærkninger  til  den  givne  franske  Fremstilling  og  motiverede 

Diagnose  fremgaar  det,  at  han  ved  den  Tid  (1865)  ikke  var  fuldt 

overbevist,  men  vilde  vente  nærmere  Oplysninger  fra  Rettens  Side, 

inden  han  ansaa  det  rigtigt  at  fælde  nogen  bestemt  Dom. 

Naar  Talen  er  om  Betydningen  af  de  ved  en  Section  fundne 

anatomiske  Forandringer,  bør  det  visselig  ei  glemmes,  at  flere 

saadanne  organiske  Afvigelser  ifølge  Erfaring  ogsaa  kunne  opstaa 

som  en  Følge  af  en  abnorm  functionel  Virksomhed,  hvorved  det 

bliver  dobbelt  vanskeligt  at  bedømme  deres  Værd  som  Aarsager. 

Ku  Forvexling  af  Aarsag  med  Virkning  vil  saaledes  kunne  finde 
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Sted  og  Bevisførelsen  herved  maaske  gjort  dunkel  eller  endog 

umulig,  forsaavidt  man  vil  støtte  denne  til  det  anatomiske  Fund. 

Naar  det  nemlig  forholder  sig  san,  at  en  vedvarende  Overanstrængelse 

kan  influere  paa  den  organiske  Masse,  og  at  Hjernen  ingen  Und- 

tagelse  gjør  herfra,  bliver  jo  ligefrem  Spørgsmaalet  her,  hvorvidt 

eller  i  hvilken  Grad  ere  de  fundne  Abnormiteter  at  ansee  som  pri- 

maire  og  causale  eller  som  secundaire  og  consecutive  overfor  selve 

den  aandelige  Tilstand.  I  Lighed  med  en  overanstrængt  Virksomhed 

af  et  Organ  kan  ogsaa  for  Hjernens  Vedkommende  en  heftig  og 

vedvarende  lidenskabelig  Sindstilstand,  ja  endog  en  pludselig  vold- 

som Sindsaffect  fremføre  Sindssygdom.  Dette  er  jo  for  Alle  vit- 

terligt,  og  i  saadanne  Tilfælde  kan  der  ei  være  Tale  om  nogen  fore- 
gaaende  anatomisk  Abnormitet.  Naar  dette  indtræffer  og  Individet 

ellers  har  vist  sig  fornuftigt,  kan  der  i  det  Høieste  blive  Tale  om  en 

Disposition,  hvilket  ogsaa  kan  have  sin  Gyldighed;  men  nogen  til  en 

somatisk  Undersøgelse  støttet  Causalforbindelse  kan  Lægen  ei  con- 

statere,  da  han  ialfald  intet  kjender  til  den  Beskaffenhed  af  Hjernen, 

som  her  betinger  Modtageligheden.  Det  er  igjen  den  psychiske 

Undersøgelse,  som  her  bliver  en  væsentlig  Sag. 

Et  interessant  Bidrag  til  vor  Kundskab  om  Sindslidelsers  Ind- 

fly deise  paa  den  organiske  Livsvirksomhed  har  en  Læge,  Dr.  Kohts, 

givet  i  „Berliner  klinische  Wochenschrift  1873".    Hans  Erfaring 

og  Casuistik  er  hentet  fra  Skrækperioden  under  Strasburgs  lang- 

varige Beleiring  i  den  sidste  tysk-franske  Krig.    Han  har  fundet 

bekræftet,  hvad  Andre  og  navnlig  den  bekjendte  Prof.  Griesingcr 

(Pathalogie  und  Therapie  der  psychischen  Krankheiten)  ogsaa  har 

gjort  opmærksom  paa,  at  Sindsbevægelser  kunne  bevirke  flerartede 

organiske  Abnormiteter,  f.  Ex  Hjerneapoplexier  og  Blødhed  af  Sub- 

stantsen,  Mave- og  Tarmaffectioner,  Icteriiso.fi.;  og  Enhver,  som  af 

egen  Erfaring  kjender  lidt  til  den  mærkbare  Indflydelse,  Sindsli- 

delser  kunne  udøve  paa  Hjernen  og  Indvoldene  i  Underlivet,  vil 

neppe  tvivle  om  disse  Iagttagelsers  Rigtighed.    Denne  Side  af  Sa- 

gen har  imidlertid  Sandberg  i  sin  Fremstilling  og  Bedømmelse 

ganske  ladet  ud  af  Betragtning,  idet  han  alene  har  holdt  sig  til 

den  ene  Side  og  anført  Enderesultatet  som  et  uomtvisteligt  og  fuld- 

gyldigt  Bevis  for  Diagnosens  Rigtighed.    Alt  passer  ogsaa  ganske 

10* 
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godt  sammen,  naar  man  alene  holder  sig  til  Phænomenerne  i  Man- 

dens  senere  Leveaar;  men  da  vi,  som  sagt,  i  en  Retssag  ikke 

kunne  vente  med  en  Diagnose  og  Bedømmelse,  til  Døden  indtræffer, 

maa  denne  ofte  afgives  i  et  saa  tidligt  Tidsrum,  at  der  let  maa  komme 

til  at  herske  Uvished  og  Uenighed  selv  mellem  Lægerne.  Paa  dette 

Standpunkt  stod  Sandons  Sag,  da  jeg  førte  den  frem  her  i  Sel- 

skabet  i  1865,  men  Sandberg  indlod  sig  da  ikke  paa  selve  Sagen, 

hvorvel  Historien,  hentet  fra  Kilden,  var,  som  ovenfor  anført,  let 

tilgjængelig. 

Jeg  vil  paa  ingen  Maade  ved  mine  Bemærkninger  i  Anledning  af 

det  her  omhandlede  Tilfælde  have  udtalt,  at  den  saakaldte  „Folie  in- 

stinetive"  eller  „morale"  ikke  fortjener  at  indregistreres  som  en  Form 
af  Sindssygdom,  og  jeg  kan  ogsaa  indrømme,  at  de  dygtige  franske 

Sindssygelæger,  som  have  afgivet  Erklæring  i  denne  Sag,  ganske 

vist  have  havt  en  til  Erfaring  og  Studium  støttet  Grund  at  bygge 

deres  Opfatning  paa.  Men  da  denne  „  moralske  Galskab"  kan  i  sin 
Aabenbarelse  og  i  Phænomenernes  Optræden  meget  nærme  sig  til 

Forbrydelsens  Præg,  bliver  Distinctionen  visselig  ofte  yderst  van- 

skelig og  dette  fornemmelig  i  Sygdommens  Begyndelse,  hvorfor 

Ansvaret  ved  Bedømmelsen  maa  blive  stort.  Prof.  Leydesdorf  har, 

som  ovenfor  anført,  i  sin  Commentair  protesteret  imod  de  franske 

Lægers  og  den  engelske  Psychiater  Prichards  Definition  af  en 

moralsk  Monomani  og  kaldet  den  en  for  den  forensisk-medicinske 

Praxis  farlig  Vranglære.  Han  yttrer  videre,  „at  man  ved  at  hylde 

Prichards  Anskuelse  vistnok  ogsaa  maatte  komme  til  at  erkjende 

det  saa  ofte  opstillede,  men  grundig  tilbageviste  Slægtskab  mellem 

Sindssygdom  og  Forbrydelse  og  vilde  saaledes  aabne  Døren  for  de 

mange  Fordomme,  som  tidligere  have  hvilet  over  de  Sindssyge. 

Tvende  i  Væsen  saa  forskjellige  Tilstandé  som  „Laster  -samt  For- 

brydelser"  og  Sindsforvirring  maa  holdes  strængt  fra  hinanden,  og 
ved  en  indtrængendc  sagkyndig  Forskning  vil  Forskjellen  lade  sig 

fastsætte  i  hvert  enkelt  Tilfælde,  og  det  vil  kunne  afgjøres,  om  man 

har  med  en  psychisk  Syg  eller  en  moralsk  sunken  Person  at  gjøre. 

Selv  dc  Former,  som  vise  sig  under  Masken  af  sædelig  Depravation, 

ville  under  deres  Udvikling  lade  sig  erkjende  ved  de  dem  ledsa- 

gende psychologiske  Forhold  og  somatiske  Phamomcncr". 
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Saaledes  ud taler  sig  denne  Læge,  og  alt  dette  synes  vistnok 

rigtigt  og  forstaaeligt  i  Theorien;  —  men  i  Praxis  og  inden  Syg- 
dommen  endnu  har  udviklet  sig  saavidt,  ar  der  kan  blive  Tale  om 

ubetvingelige  Drifter  og  Tilbøieligheder  under  Vrangforestillingers 

Indflydelse  og  Fornuftens  Vanmagt,  maa,  jeg  gjentager  det,  Van- 

skeligheden ved  at  dømme  ikke  sjelden  blive  stor,  —  og  selv  Prof. 
Leydesdorf  synes  at  indrømme  dette,  naar  han,  hvorvel  han  har 

den  franske  Collega's  Fremstilling  for  sig,  dog  ønsker  at  kjende 
nøiere  til  Sagen  og  høre  de  retslige  Oplysninger;  inden  han  opgjør 

sin  Mening.  Forøvrigt  nægter  jo  heller  ikke  denne  Fagmand,  at 

Sindssygdom  kan  antage  Præget  af  sædelig  Depravation;  men  hvad 

man  i  Tyskland  særligt  holder  paa,  er  vel  den  Opfatning,  at  en 

saadan  moralsk  Sindssygdom  ikke  staar  isoleret,  men  er  forbunden 

med  andre  Forstyrrelser  i  den  mentale  Sphære. 

Vor  Criminallov  bestemmer,  at  „Afsindige  (ikke  Udtrykket 

„Vanvittige",  som  Prof.  Brandt  yttrede)  og  de,  som  ere  Fornuftens 

Brug,  berøvede",  skulde  være  straffrie.  Ved  „Afsindige"  har  for- 
mentlig Concipisterne  nærmest  meent  Maniakalske  (Rasende),  og 

ved  .,Berøvelse  af  Fornuftens  Brug"  har  man  vel  tænkt  sig  de  flere 

forskjellige  andre  Arter  af  Sindssygdom  i  Forbindelse  med  Utilreg- 

nelighed.  Det  har  været  yttret,  og  navnlig  ogsaa  af  Sandberg,  at 

Lægen  i  sit  Skjøn  kuns  har  at  constatere  Sindssygdom  uden  Hen- 

syn til  dennes  Forhold  overfor  Loven;  —  men  det  vil  let  indsees, 
at  et  Skjøn,  der  fra  et  strængt  doctrinairt  Standpunkt  constaterede 

Sindssygdom,  uden  at  indlade  sig  nøiagtigt  paa  dennes  Beskaffen- 
hed  og  Grad  samt  Indflydelse  paa  Individets  fri  Selvbevidsthed  og 

Handlefrihed,  vil  blive  ufuldstændigt  og  ikke  oplysende  for  Dom- 

meren. Men  indlader  man  sig,  som  Lægen  maa  gjøre,  paa  at  un- 

dersøge  og  bedømme  Individets  Opfatning  af  Forbrydelse  og  Straf 

og  ved  Siden  heraf  hans  Villiefrihed,  da  har  man  ogsaa  erklæret 

sig  om  Tilregneligheden,  saa  at  det  i  Virkeligheden  bliver  det  samme, 

enten  man  udtrykkelig  bruger  dette  Udtryk  eller  ikke,  da  Meningen 

skal  fremgaa  klart  af  det  motiver ede  Skjøn. 

Da  det  medicinske  Facultet  er  bl  even  forpligtet  til  at  afgive 

Overskjøn  i  Retssager,  naar  saadant  forlanges,  er  det  en  Selvfølge, 
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at  ogsaa  Spørgsmaal  om  Tilregnelighed  i  Aarenes  Løb  flere  Gange 
ere  forekomne.  Facultetets  Medlemmer  ere  saaledes  nødte  til  efter 

bedste  Evne  og  Overbevisning  at  sætte  sig  ind  i  deslige  Sager 

uden  selv  at  have  havt  Anledning  til  at  undersøge  angjældende  i 

Person.  I  Almindelighed  ville  ogsaa  de  under  Sagens  Gang  an- 

stillede  Undersøgelser  give  et  nogenlunde  paalideligt  Fundament 

for  Bedømmelsen ;  men  af  og  til  har  det  ogsaa  truffet,  at  man  ikke 

har  dristet  sig  til  at  afgive  noget  bestemt  Skjøn,  og  i  enkelte  Til- 

fælde  er  ogsaa  Personen  forlangt  ind  paa  et  Asyl  til  Observation 

og  nøiagtig  Undersøgelse.  At  Facultetets  Medlemmer  i  nogle  Sa- 

ger, hvor  Tilregneligheden  er  sat  i  Tvivl,  ikke  heller  ere  blevne 

enige,  er  ovenfor  nævnt  og  vil  finde  sin  Forklaring  dels  i  den 

Omstændighed,  at  ingen  af  Facultetets  Medlemmer  har  havt  Anled- 

ning til  en  selvstændig  Undersøgelse,  og  dels  og  fornemmelig  vist- 

nok  i  den  generelle  Opfatning  af  de  Sindssyges  Stilling  i  criminel 

Henseende  overfor  Lovgivningen.  Dette  gjælder  dog  kun  i  mere 

disputable  Tilfælde  og  hvor  en  mental  Sygdom  endnu  ikke  er  ud- 
viklet  i  høiere  Grad,  thi  i  udtalte  Tilfælde  vil  al  Uoverensstemmelse 

i  Opfatningen  ophøre.  Variationer  og  Gradationer  ere  imidlertid 

saa  mange  og  Vanskeligheden  ved  at  afgive  et  Skjøn  saa  stor,  at  jeg 

for  min  Del,  som  Medlem  af  Facultetet,  oftere  har  udtalt  det  Ønske, 

at  det  medicinske  Facultet  maatte  blive  fritaget  for  at  afgive  Over- 

skjøn  i  disse  Sager. 

Sluttelig  skal  jeg  -  med  Hensyn  til  Resultatet  saavel  af  Stu- 

dier som  Erfaring,  forsaavidt  jeg  har  kunnet  følge  med,  —  tillade 
mig  at  gjentage  min  tidligere  her  fremførte  Opfatning,  nemlig:  at 

det  er  umuligt  at  opstille  almengyldige  Principer  og  herefter  op- 

gjøre  et  Slags  Norm  for  Bedømmelsen.  Enkelthederne  i  det  sam- 
lede Billede  kunne  være  meget  forskjellige  i  de  concrete  Tilfælde, 

saa  at  man  bliver  nødt  til  grundigen  at  veie  alle  Omstændigheder 

i  hvert  enkelt  Tilfælde,  inden  man  indlader  sig  paa  at  dømme  om 

Tilregnelighedsforholdet,  selv  om  man  er  paa  det  Rene  med,  at 

Individet  er  i  en  mental  abnorm  Tilstand.  Paa  den  Maade  kan  og 

vil  ganske  vist  en  lægevidcnskabelig  Undersøgelses  Resultat  blive 

af  Værd  for  Domstolene,  hvem  —  som  godt  og  vel  er  —  den 

endelige  Afgjørelse  er  tillagt. 



Bidrag  til  Kundskaben  om  Norges  Gobier. 
Af 

Robert  Collett. 

(Hertil  Planche  III). 

(Meddelt  i  Mødet  den  22de  Mni  1874). 

I  Videnskabs-Selskabets  Forhandlinger  for  1872  søgte  jeg  at 

paavise,  at  2  af  de  nordiske  Gobier  (G.  nilsspnii  og  G.  shiivitzii) 

tilhørte  den  Giintherske  Slægt  Latrunculiis,  som  i  18G1  var  opstillet 

for  den  oprindelig  blot  i  Scotland  fnndne  Art,  G.  albus,  Parnell. 1 
De  væsentligste  Kjendemærker,  der  adskille  den  nye  Slægt  fra  de 

typiske  Gobier,  er  det  tynde,  og  overalt  stærkt  sammentrykte,  næsten 

sværdformige  Legeme,  der  er  transparent  og  næsten  uden  Farve- 

pigment,  de  cirkelrunde,  hindeagtige,  glatte  og  helrandede  Skjæl2, 

fremdeles  Finnernes,  især  Dorsalernes  afvigende  Bygning,  samt  en- 
delig den  overordentlig  store  Svømmeblære.  Af  denne  Slægt  er 

med  Sikkerhed  neppe  flere  end  de  ovennævnte  3  Arter  kjendte;  de 

2  førstnævnte  af  disse  tilhøre  Norge,  medens  L.  albus,  der  i  de 

senere  Aar  er  funden  i  den  bohuslehnske  Skjærgaard,  endnu  ikke 

er  paavist  hos  os.  L.  nilssonii,  der  hidtil  ikke  er  funden  udenfor 

Norge,  og  her  blot  i  et  forholdsvis  lidetAntal  Individer,  er  i  flere 

Henseender  saa  afvigende  fra  de  øvrige  Arter,  at  den  maaske  ret- 

test burde  opstilles  som  en  egen  Slægt,  for  hvilken  jeg  vil  fore- 
slaa  Navnet  Latrunculocles. 

Den  typiske  Slægt  Gobius,  der  tæller  et  saa  overordentlig  stort 

Antal  Arter  under  næsten  alle  Breddegrader,  frembyder  paa  Grand 

af  sin  store  Mangfoldighed  af  særdeles  nærstaaende  Former  ganske 

1  Slægten  Latruncuhs  og  dens  nordiske  Arter,  (Forh.  Vid.-Selsk.  1872,  p.  1 
Chr.a  1873). 

2  Hos  L.  nilssonii  ere  endnu  ikke  Skjællene  med  Sikkerhed  paaviste,  men  forsaa- 
vidt  de  ere  tilstede,  ville  de  sandsynligvis  vise  Overensstemmelse  med  de  øvrige 
Arters. 
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betydelige  Vanskeligheder  ved  Arterncs  Begrændsning.  Hvert  Aar 

bringer  nye  Former  for  Lyset,  fra  Floderne  og  Brakvand,  saavel 

som  fra  Havet,  men  at  reducere  alle  disse  beskrevne  Arter,  hvis 

Antal  allerede  er  ikke  meget  under  200,  til  sit  rette  Omfang,  er 

sandsynligvis  for  Øieblikket  umuligt. 

Da  jeg  i  de  senere  Aar  oftere  har  havt  Leilighed  til  at  under- 

søge  de  Gobier,  der  tilhøre  flere  Punkter  af  vort  Lands  sydlige  og 

vestlige  Kyster,  ligesom  Prof.  G.  0.  Sars  har  stillet  til  min  Raa- 

dighed  det  Materiale,  som  han  har  forskaffet  sig  under  sine  Dyb- 

vandsskrabninger  efter  lavere  Sødyr  udenfor  Stavangerfjorden  og 

de  bergenske  Kyster  i  1872  og  1873,  og  da  jeg  samtidig  har  under- 

søgt  de  i  de  forskjellige  indenlandske  Musæer  opbevarede  Former 

af  denne  Slægt,  har  jeg  troet  at  burde  meddele  en  kort  Oversigt 

over  de  Arter,  der  hidtil  have  vist  sig  som  tilhørende  Norges 

Fauna,  da  denne  synes  at  være  forholdsvis  rigt  repræsenteret  netop 

inden  denne  Dyregruppe;  dog  er  det  at  vente,  at  fortsatte  Under- 

søgelser  ville  bringe  for  Dagen  et  endnu  rigere  Stof,  fornemmelig 

blandt  Dybvandsformerne,  hvorom  Kundskaben  hidtil  har  været 

særdeles  ringe. 

Hvad  de  øvrige  nordiske  Arter  angaa,  der  forekomme  paa  det 

grundere  Vand,  have  disse  i  de  senere  Aar  gjentagne  Gange  været 

undersøgte  og  beskrevne.  Fornemmelig  har  Intendant  Malm  ved 

flere  Leiligheder  givet  vigtige  Bidrag  til  Kundskaben  om  disse 

Former  fra  Sverige;1  og  nylig  er  et  lignende  Bidrag  fremkommet 

af  Dr.  Winther  for  de  danske  Arters  Vedkommende.2  Da  jeg  i  de 
sidste  af  disse  Afhandlinger  finder  de  fleste  af  de  Observationer 

bekræftede,  som  jeg  selv  har  havt  Anledning  til  at  gjøre  angaaende 

deres  Væsen  ogLevemaade,  har  jeg  troet  at  kunne  indskrænke  ne- 

1  Ichtbyologiska  bidrag  till  Skantlinaviens  fauna  (Forh.  vid  do  Skand.  Naturf.  9de 
mote  1863,  p.  405.  St.holm  1865.) 
Bcskrifn.  ]>å  3  for  den  Skand.  faunan  nya  fiskartcr,  etc.  (Øfv.  Kgl.  Vet.  Akad. 
FOrh.  1870,  p.  825,  St.holm  1871.) 
Ora  Svenska  Gobiidcr  etc.  (Forh.  ved  de  Skand.  Naturf.  Ilte  Møde  1873,  p.  380, 
Kb.havn  1874). 

2  Om  de  danske  Fiske  af  Slægten  Gobius.    (Naturhist.  Tidsskr.  3  Række,  9  B.  p. 
191.  K.bbvn  1874). 
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denstaaende  Meddelelser  til  kortere  Beskrivelser  af  cle  Arter,  der 

enten  ikke  ere  berørte  af  de  nævnte  Forfattere,  eller  idethele  ere 

mindre  kjendte.   Til  Norges  Fauna  høre  følgende  9  Arter: 

A.  Iste  Dorsal  hai-  6  Straaler. 
a.  Stru ben  og  Panden  skjælbeklædt. 

1.  Strubcns  og  Pandens  Skjæl  smaa,  cycloide,  Lin. 
lat.  40  1.  6r.  niyer,  Lin. 

2.  Strubcns  og  Pandens  Skjæl  store,  imbrieate,  Lin. 
lat.  25  2.  G.  friesii,  Malm. 

b.  Struben  skjælbeklædt,  Panden  nøgen. 

1.  Legemets  Skjæl  smaa,  Lin.  lat.  60  3.  G.  mimitus,  Gmel. 

2.  Legemets  Skjæl  store,  Lin.  lat.  26  4.  G.  jeffreysii,  Gunth. 
c.  Struben  og  Panden  nøgen. 

1.  Dorsalerne  med  sorte  Tverbaand,  Oincnc  større,  Lin. 
lat.  40  5.  G.piclus,  Malm. 

2.  Dorsalerne  med  graabrune  Tverstriber,  Øinene  min- 
dre. Lin.  lat.  40  6.  G.  microps,  Kr. 

3.  Ensfarvct  brun  pigmenterct.    Lin.  lat.  28    .    .    .  7.  G.  orca,  Coll. 
4.  Hvidgul  med  sorte  uregelm.  Tverbaand.  Lin  lat.  28  8.   G.  scorpioides,  Coll. 

B.  Iste  Dorsal  har  7  Straaler  v    .    .    .  9.  G.rut/ieiis}>arri,Eup\ir. 

1.    Gobius  niger,  Linné. 

G.  niger,  Lin.  Syst.  Nat.  ed.  XII.  Tom.  1.  pag  449  (1766). 

G.  n.iger,  auctt. 

Diayn.  Panden  Struben,  samt  Grunden  omkring  Iste  Dorsal  bcklædt  med  smaa 

cyeloide  Skjæl;  Legemets  Skjæl  store,  Antallet  i  Sidelinicn  omtr.  40,  i  Rækkcn  mel- 
lem  2den  Dorsal  og  Analen  12.  Dorsalerne  temmelig  tætstaaende,  Caudalen  afrundet, 
Kjævernc  omtr.  af  samme  Længde.  Farven  olivenbrun  med  større,  svagtbcgrændsede 

sorte  Pletter;  Dorsalerne  og  Caudalen  med  mørkere  Tverstriber.  Hovedets  Hudpa= 
piller  smaa  og  tætsiddende,  i  talrige  tydelige  Rækker;  5  korte  Rækker  løbc  verticalt 
ned  over  Præoperculum  fra  Undersiden  af  Øiet;  Antallet  af  Papiller  i  den  verticale 

Rækkc  paa  Operculum  omtr.  40.    Totall.  indtil  140mm. 

D.  6/12;  A.  11;  P.  17;  V.  6;  C.  8  +  17  +  8-2 

1  Hos  yngre  Individer  (Totallængden  indtil  24mm.)  ere  Skjællene  her  utydelige. 
2  Enkelte  Individer  have  D.  6/13,  eller  A.  12,  eller  et  Par  Straaler  flere  i  P.,  end 

det  normale  Antal.  De  smaa  Tal  i  C.  angive  Antallet  af  de  a<.cessoriske 
Støttestraaler. 
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Udbrédt  langs  de  sydlige  og  vestlige  Kyster,  paa  de  fleste 

Steder  talrigt.  Mod  Nord  er  den  endnu  ikke  bemærket  nordenfor 

Trom Ihjemsfj orden  (04°),  men  forekommer  sandsynligvis  høiere,  idet- 
mindste  op  til  Nordland. 

2.    Gobius  friesii,  Malm. 

G.  gracilis,  Jen.  Fries,  Vet.  Akad.  Handl.  1838.  p.  245,  tab. 

4,  fig.  2  (1838). 

G.  gracilis,  Jen.,  Fries,  Nilss.  Skand.  Fauna,  IV,  p.  22  4(1855). 

(V)  G.  cruentatus,  Gmel.  Giinth.  Cat.  Fish.  Brit.  Mus.  III.  p. 

54  (18G1). 

G.  friesii,  Malm,  Forh.  11  Naturf.  Møde  p.  583  (1873). 

Diayn.  Fanden  og  Struben  beklædt  med  store  tagstenhigte  Skjæl  Legemet!? 
Skjæl  store,  beklæde  hele  Granden  omkring  Iste  Dorsal;  Antallet  i  Sidelinien  om  tir. 
25,  i  Rækken  mcllcm  2dcn  Dorsal  og  Analen  omtr.  6.  2dcn  Dorsal  og  Analen  liavc 

dc  bagrc  Straaler  længerc,  end  de  forreste.  Begge  Kjæver  omtr.  af  samme  Længde, 
Snuden  stump,  betydeligt  kortere,  end  Orbita.  Øinenc  store,  Intcrorbitalrummet  lidet, 
Orbitas  Længdcdiameter  omtr.  V3  af  Hovcdets  Længde.  Farven  gulagtig  med  en 

Rækkc  Pletter  langs  Legemets  Ry*g-  og  Sidelinje;  Finnerne  uden  tydelige  Pletter  eller 
Tverbaand.  Hovcdets  Hudpapiller  store;  4  Rækker  løbe  parallelt  bagover  ]>aa  Præ- 

operculum,  2  paa  Suboperc  ;  Antallet  af  Papiller  i  den  vcrtiealc  Række  paa  Oper- 
culum  omtr.  20.  Totall.  indtil  100™™. 

D.  6/14;  A.  14;  P.  19;  V.  6-  C.  7  +  17  +  7;  Fries  opgiver  1.  c. 
D.  6/15;  A.  13;  P.  19;  V.  6;  C.  25. 

G.  corpore  sat  compresso,  rostro  breviusculo,  oculis  magnis, 

diametro  Iongitudinali  orbitæ  V3  longitudinis  capitis  fere  æquante. 

Capite  supra  et  gula-  squamis  magnis  imbricatis  vestita,  squamis 
corporis  maximis,  ubique  corpori  ordinibus  sat  regularibus  affixis ; 

in  serie  Iongitudinali  25  circiter  numerandis.  Dentibus  maxillaribus 

pluriseriatis,  parvis ;  seriei  externæ  maxillæ  inferioris  paucioribus  et 

majoribus.  Appendice  anali  conica.  Pinna  dorsali  2(la  et  anali  postice 

sensim  elongatis,  radiis  anterioribus  paullo  magis  quam  dimidiam  lon- 
gitudinem  radiorum  posteriorum  attingentibus.  Pinnis  dorsalibus  inter 

se  sat  approximatis;  apicibus  radiorum  pinnæ  dorsalis  2,liL"  et  analis 
radicem  pinnæ  caudalis  attingentibus  vel  paullo  superantibus.  Pinna 
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caudali  magna,  angulis  rotundatis,  in  medio  sat  elongata  et  acu- 

minata.  Series  quatuor  horizontales  papillarum  cutanearum  in  præ- 

operculo,  duo  in  suboperculo  conspiciuntur.  Colore  corporis  flaves- 

cente,  maculis  aurantiacis  (?)  lineam  lateralem  et  dorsalem  corporis 

sequentibus;  gula  et  membranis  pinnarum  punctulis  fuscis  cre- 
brissimis  ornatis. 

Totallængden  hos  det  undersøgte  Individ  59mm.  Fra  Snude- 

spidsen  til  Roden  af  Caudalen  47mm.  Hovedets  Længde  13mm.  Or- 

bitas  Længdediameter  4V2mm.  -  Legemets  Høide  10mm. 

Legemsbygningen  forholdsvis  kort  og  sammentrykt.  Smulen 

særdeles  kort  og  afstumpet;  Kjæverne  omtrent  lige  lange;  Analpa- 

pillen  stor  og  tydelig. 

Øinene  forholdsvis  store,  Orbitas  Længdediameter  omtr.  V3  af 

Hovedets  Totallængde,  og  betydeligt  længere,  end  Snuden.  Interor- 
bitalrummet  omtrent  en  Lindsediameter. 

Tænderne  i  Overkjæven  særdeles  fine;  i  Underkjævcn  er  den 

yderste  Rækkes  Tænder  mere  enkeltstaaende,  og  disses  Længde  er 

omtrent  dobbelt  saa  stor,  som  de  øvriges.  Mundspalten  .temmelig 

skråa,  ender  omtrent  under  Midten  af  Lindsen. 

Hovedet  oventil  beklædt  med  store,  tagstenlagte  Skjæl  af  samme 

Beskaffenhed,  som  Legemets,  dog  ubetydeligt  mindre.  Struben  be- 

lagt med  noget  mindre,  ligeledes  imbricate  (ikke  cycloide)  Skjæl. 

Legemets  Skjæl  overordentlig  store,  jevnt  fordelte  lige  under  Ro- 
den af  Dorsalerne ;  Antallet  i  Sidelinien  omtrent  25.  Antallet  i  en 

Tverrække  fra  Begyndelsen  af  2den  Dorsal  ned  mod  Analen  er 
omtrent  6. 

Hudpapillerne  paa  Hovedet  store  og  tydelige,  og  i  sin  Anord- 

ning afvigende  fra  alle  andre  indenlandske  Arter.  Paa  Præoper- 

culum  løbe  under  Øiet  4  næsten  parallele  Linier,  der  alle  udspringe 

i  samme  Punkt  noget  bagenfor  Næseborene,  og  løbe  omtrent  i 

samme  Retning  bagover;  under  disse  Linier  tindes  paa  Suboper- 

culum  2  Linier,  der  udspringe  allerede  paa  Symphysis,  løbe  parallelt 

med  de  øvrige  4,  og  bøie  sig  sluttelig  opover,  idet  de  begrændse 

Præoperculum  langs  hele  dets  bagre  Rand.  Paa  Operculum  løber 

den  sædvanlige  verticale  Række  nedad  med  et  Antal  af  omtr.  20 
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Papiller;  fra  den  12te  Papille  (regnet  ovenfra)  udskyder  den  sæd- 

vanlige horizontale  Gren  til  den  bagre  Rand  af  Præoperculum.  Paa 

Snuden  løbe  paa  hver  Side  2  parallele  Rækker  bagover  fra  de 

indre  Næsebor,  forene  sig  meliem  øinene  til  1  Par,  der  fortsætter 

sig  divergerende  bagover  paa  Issen.  Fra  Øiets  bagre  Rand  udgaa 

desuden  paa  hver  Side  2  parallele  Rækker,  hvoraf  den  øverste  har 

et  større  Antal  Papiller,  end  den  nederste.  Endelig  tindes  kortere 

verticale  Rækker  ret  over  Pectoralernes  Fæste. 

Hos  det  af  mig  undersøgte  Individ,  der  maaske  er  en  Han, 

har  den  Iste  Dorsal  6  Straaler;  den  2den  har  14,  hvoraf  den 

første  er  enkelt,  den  sidste  delt  allerede  fra  Grunden  af;  de  mel- 

lemliggende  12  ere  delte  i  sin  ydre  Halvdel.  Iste  Dorsal  udspringer 

i  en  Afstand  fra  Verticalen  over  Pectoralernes  Fæste,  der  er  mindre 

end  Orbitas  Længdediameter.  Høiden  af  Iste  Dorsal  er  betydeligt 

mindre,  end  Legemets;  af  Straalerne  er  den  3die  og  4de  længst, 

og  rage  ubetydeligt  op  over  Membranen.  Begge  Dorsaler  ere  ind- 

byrdes  temmelig  nærstaaende,  Afstanden  mindre  end  en  Orbitaldia- 
meter.  2den  Dorsals  Straaler  tiltage  i  Længde  bagtil,  Længden 

_af  de  forreste  er  omtr.  6mm?  af  de  bagre  10V2.  Spidserne  af  2den 

Dorsals  Straaler  naa,  naar  Finnen  er  nedfældt,  ubetydeligt  forbi 

Roden  afCaudalen.  Hos  det  af  Fries  beskrevne  Individ  varStraale- 

antallet  ubetydeligt  afvigende. 

Analen,  der  bestaar  af  14  Straaler,  er  ligesom  2den  Dorsal  be- 

tydeligt høiere  bagtil,  endfortil;  den  bagerste  Straale,  der  er  kløven 

til  Grunden,  har  en  Længde  af  I01/2mm5  og  dens  Spidse  naar  om- 
trent til  Roden  af  Caudalen,  medens  de  forreste  Straaler  kun  ere 

6wm  lange. 

Pectoralerne  beståa  af  19  Straaler,  ere  stærkt  tilspidsedc,  og 

naa  ubetydeligt  over  Anus. 

Ventralerne,  hvoraf  hver  har  G  Straaler,  ere  fortil  sammcnvoxne 

med  en  temmelig  bred  Membran  (dens  Bredde  omtr.  3mm),  hvorved 

Tragten  bliver  forholdsvis  dyb.  Tilbageslaaet  naa  Spidserne  netop 
til  Anus. 

Caudalen  er  forholdsvis  større,  end  hos  de  øvrige  Gobier,  og 

og  omtrent  af  Ho  vedets  Længde.   Den  tæller  17  leddede  Straaler, 
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foruden  paa  hver  Side  7  Støttestraaler ;  af  Form  er  den  stærkt 

tilspidset  i  Midten,  og  af  rund  et  paa  Hjørnerne. 

Legemets  Farve  er  paa  -det  eneste  innenlandske  Individ  uty- 
delig, men  synes  at  have  været  gulagtig  brun  med  en  Række  dunklere 

Pletter  langs  Legemets  Side-  og  Ryglinie.  Finnerne  synes  at  have 

savnet  egentlige  Pletter  eller  Tverbaand;  dog  ere  alle  Membraner 

sortpunkterede,  hvilket  især  er  fremtrædende  hos  Ventralen,  der 

synes  at  have  været  sortagtig.  Paa  Operculum  findes  en  triangulær 

spidst  nedløbende  mørk  Plet.  Paa  det  af  Fries  fundne  og  paa 

ovenciterede  Sted  omhandlede  Individ,  der  ligeledes  først  blev 

beskreven  efter  i  længere  Tid  at  have  været  dødt,  angives  Farverne 

som  endnu  særdeles  levende  og  skinnende;  Pletterne  langs  Sideli- 

nien  syntes  guldgule,  og  lignende  Pletter  bemærkedes  langs  Finne- 
straalerne  paa  Dorsalerne  og  Caudalens  øvre  Halvdel. 

Et  enkelt  Individ  af  denne  mærkelige  Art  er  af  Prof.  G.  0. 

Sars  optaget  i  Christianiafjorden  med  Bundskrabe,  et  Instrument, 

der  har  vist  sig  særdeles  tjenligt  til  Erhveivelse  af  Dybvandsfor- 
merne  af  denne  Slægt.  Dette  Individ,  der  har  en  Totallængde  af 

59"!"),  (iberegnet  Caudalen),  opbevares  paa  Univ.  Mus. 

Foruden  dette  er  alene  et  enkelt  Individ  kjendt,  nemlig  fra  Sveri- 

ges Vestkyst.  1  1838  blev,  som  bekjendt,  en  Gobius  beskrevne  af  Prof. 

Fries  i  Vet.  Akad.  Handl,  efter  et  fra  den  vestre  Skjærgaard  fundet 

Exemplar  paa  omtr.  100:nm.  Arten  blev  opstillet  under  Navn  af  G.  gra« 

eiltSj  Jenyns,  et  Navn,  der  dog  blev  givet  ined  nogen  Tvivl  om  Indivi- 
dets Identitet  med  den  Art,  der  af  den  nævnte  Forfatter  var  opstillet 

under  dette  Xavn.  Denne  Tvivl  var  fuldtvel  grundet,  da  den  skot- 
ske Art  muligens  har  været  udkastet  efter  Individer  af  G.  microps, 

Kr.,  paa  hvilken  Art  Beskrivelsen,  der  er  ganske  ufuldstændig,  og 

neppe  nogensinde  vil  kunne  med  Sikkerhed  anvendes  paa  nogen 

bekjendt  Art,  maaske  passer  bedre,  end  paa  yngre  Individer  af 

G.  minutus,  hvilket  af  enkelte  er  antaget,  Prof.  Fries  antog  for 

sin  Del,  at  G.  gracilis  Jen.  maaske  faldt  sammen  med  G.  cruentatus, 

Ginel.,  hvilket  har  bevirket,  at  det  sidstnævnte  Navn  er  ble- 

vcn  opført  som  Synonym  til  Fries'  Art,  dog  altid  med  mere 
eller  mindre  Tvivl  om  det  berettigede  heri.    Under  Navn  af  Gobius 
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cruentatus?  Gmel.  er  saaledes  Fries'  Art  endnu  opført  af  Malm  i  Forh. 
i  Naturforskernes  lite  Møde  1863,  men  samtidigt  anser  denne  For- 

fatter det  for  sandsynligt,  at  den  paa  Grund  af  Halefinnens  Form 

er  skilt  fra  G.  cruentatus,  og  foreslaar  Navnet  G.  friesii. 

Fra  G.  cruentatus  adskiller  G.  friesii  sig  allerede  ved  det  første 

Øiekast  ved  sin  Skjælbeklædning,  idet  Skjællene  hos  den  middel- 

havske  Art  ere  smaa  og  tætsiddende;  saaledes  opgives  Antallet  af 

Skjæl  i  Sidelinien  til  58,  i  Rækken  mellem  2den  Dorsal  ogAnalen 

til  17—18  etc.  Fremdeles  vil  Hovedets  Hudpapiller,  Finnernes 

Bygning,  Snudens  Længde  i  Forhold  til  Orbita,  Hovedets  Længde 

i  Forhold  til  Legemets  Totallængde  o.  s.  v.  sandsynligvis  være 

tilstrækkeligt  til  for  stedse  at  adskille  disse  Arter. 

3.    Gobius  minutus,  Gmelin. 

G.  minutus,  Gmel.  Linnæi  Syst.  Nat.  ed.  XIII  tom.  1.  p. 

1199  (1789.) 

G.  minutus,  au  ett. 

Diagn.  Pandcn  nøgen,  Strnben  beklædt  med  cycloidc  Skjæl.  Legemets  Skjæl 

smaa,  beklæde  Grunden  omkring  Iste  Dorsal,  ere  ordnede  i  regclmæssige  Rækker ;  An- 

tallet i  Sidelinien  omtr.  60,  i  Rækken  mellem  2den  Dorsal  og  Annlen  13.  Dorsa- 
lernc  indbyrdes  temmelig  adskilte,  forholdsvis  lave.  Legemet  langstrakt;  Hovedet 

indeholdes  4'/2  Gange  i  Legemets  Totallængde.  Øincne  af  middels  Størrelse,  Orbitas 
Længdediamctcr  omtr.  V5  af  Hovedets  Længde.  Farven  hvidagtig  med  mørkbrunc 

Punkter  oventil,  og  en  Række  af  større  Pletter  langs  Sidelinien;  1ste  Dorsal  bur  -x 
Regelen  en  sort  Plct  mellem  5te  og  6te  Straalc.  Hovedets  Hudpapiller  smaa  og  tret- 
staaende;  omtr.  7  Rækker,  de  fleste  med  mindst  6  Papiller,  løbe  vcrtiealt  nedover 
fra  en  borizontal  Række  paa  Præoperculum.  Antallet  i  den  vertieale  Række  paa 

Opcrculum  omtr.    20.    Totall.  indtil  lOOmm. 

D.  6/11;  A.  11;  P.  18;  V.  G;  C.  13  +  15  +  w* 

Almindelig  udbredt  ved  Landets  sydlige  og  vestlige  Kyster  paa 

en  Dybde  af  1—10  Favne,  sjelden  indtil  20  Favne.  Den  gaar  lamgst 
mod  Nord  af  de  indenlandske  Arter,  idet  Krøyer  har  fundet  den 

ved  Dyrø  i  Nærheden  af  Tromsø  (09°);  et  Individ  fra  Lofoten,  op- 

1  Undertiden  har  2den  Dorsal  12,  Pce.toralen  indtil  20  Straaler. 
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tåget  med  Bundskrabe  af  Prof.  G.  0.  Sars,  opbevares  paa  Univ. 

Mus.  I  Regelen  er  Legemets  Underside  ligesom  Ventralerne  uden 

Pletter  eller  Punkter ;  enkelte  Individer  have  dog  en  stærk  Pigmen- 

tering  paa  disse  Dele,  saaat  Ventralerne  endog  kunne  være  sort- 

agtige.  Den  sorte  Plet  i  2den  Dorsal  mangler  ofte.  Fra  de  øvrige 

nærbeslægtede  Arter,  der  tilhøre  de  ringere  Dybder  (pictus,  mi- 

crops)  er  den  letkjendelig  ved  sin  skjælklædte  Strube. 

3.    Gobius  jeffreysii,  Gunther. 

G.  jeffreysii,  Giinth.  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  ser.  3  vol.  20. 

p.  290  Pl.  V.  fig.  C.  (1867). 

Diagn.  Hovedet  oventil  og  Ryggen  indtil  Midten  af  Iste  Dorsal  nøgen,  Struben 
bcklædt  med  store,  løstsiddendc  Skjæl.  Legemets  Skjæl  store,  overalt  af  samme 

Størrelse;  Antallet  i  Sidelinien  omtr.  26 i  Rækken  mellem  2den  Dorsal  og  Analen 
6.  Dorsalerne  temmelig  tætstaaende,  hos  Hannen  forlængedc;  Underkjæven  længere, 

end  Ovcrkjæven.  Hovedet  nedtrykt,  Legemet  langstrakt.  Øinene  særdeles  store  uden 

Interorbitalrum ;  Orbitas  Længdediametcr  omtr.  4/J0  af  Hovedets  Længde.  5  mørkbrunc 
Pletter  langs  Sidelinien,  hvoraf  den  første  er  mere  eller  mimlre  tydelig  tredelt,  de 

øvrige  enkelte;  Dorsalerne  have  utydelige  mørkere  Tvcrbaand.  Hovedets  JIudpapiller 
temmelig  store  ag  faatallige;  Antallet  i  den  verticale  Rækkc  paa  Operculum  omtr. 
13.    Totall.  45<nn). 

D.  6/10;  A.  9;  P.  17;  V.  6;  C.  6  +  15  +  o. 

G.  corpore  cylindrico,  elongato,  postice  compresso,  capite  de- 
presso;  oculis  maximis  subhorizontalibus,  diametro  longitudinali 

orbitæ  4/io  longitudinis  capitis  fere  æquante.  Capite  supra  alepi- 
doto,  gula  squamis  deciduis  rotundatis  vestita;  squamis  corporis 

magnis,  sat  deciduis,  ubique  corpori  ordinibus.  regularibus  affixis; 

in  serie  longitudinali  26  circiter  numerandis.  Dentibus  maxillari- 

bus  pluriseriatis,  acutis,  curvatis;  appendice  anali  conica.  Pinnis 

dorsalibus  sat  longis,  lma  in  J  cum  filamentis  altitudini  corporis 

V3  superante;  sat  approximatis,  intervallo  dimidiam  distantiæ  ab 

apice  rostri  ad  marginem  anteriorem  orbitæ  ( J),  vel  lentis  crystal- 
linæ  (J)  æquante,  inter  se  remotis.    Colore  corporis  llavescente, 

'  Hos  Gnnther  30. 
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vel  in  rufum  vergente,  maculis  5  nigrofuscis  lineam  lateralem  se- 

quentibus,  quatuor  quorum  posteriores  indivisæ,  anterior,  post  ra- 

dicem  pinnæ  pectoralis  sita,  plus  minus  trigemina.  Capite  subtus 

cum  gula  albida;  sub  oculo  macula  oblonga  fusca  dimidiam  latitu- 

dinem  orbitæ  æqualis,  conspicitur.  Pinnis  dorsalibus  (saltem  prima) 

lineis  pallide-fuscis  2—3  parum  conspicius  ornatis;  pinnis  ceteris 
immaculatis,  punctulis  nigris  plus  minus  infuscatis;  pinna  anali  di- 

midia  externa  nigrescente. 

Totallængden  bos  Hannen  45mmt)  hos  en  rognfyldt  Hun  44mm. 

Fra  Snudespidsen  til  Roden  af  Caudalen  38mm.  Hovedets  Længde 

llmm.  Orbitas  Længdediameter  4mm.  Legemets  største  Høide  hos 

Hannen  Gmm.,  hos  Hunnen  7mm. 

Legemet  langstrakt,  hos  Hannen  temmelig  tyndt;  Hovedet  stærkt 

fladtrykt.  Underkjæven  omtrent  en  Lindsediameter  længere,  end 

Overkjæven. 

Øinene  særdeles  store,  paa  Grund  af  det  fladtrykte  Hoved  halvt 

opadvendte,  Orbitas  Længdediameter  omtr.  4/io  a^  Hovedets  Total- 
længde.  Interorbitalrummet  neppe  %  Lindsediameter.  Tænderne 

fine,  stillede  i  flere  Rækker;  i  hver  Kjæve  tindes  enkelte  Tænder, 

der  ere  større,  end  de  øvrige.  Munclspalten  forholdsvis  stor,  Tun- 

gen er  fortil  tydelig  indskaaret. 

Hovedet  oventil  samt  Ryggen  indtil  Midten  af  Iste  Dorsal  nø- 

gen.  Struben  beklædt  med  store,  let  affaldende  Skjæl,  der  af  Form 

ere  kredsrunde,  og  hvis  Rande  ikke  berøre  hinanden.  Legemets 

Skjæl  store  og  løstsiddende,  alle  omtrent  af  samme  Størrelse,  og 

ordnede  overalt  i  regelmæssige  Rækker.  Antallet  i  Laterallinien 

er  omtr.  2G.  Antallet  i  en  Tverrække  fra  Begyndelsen  af  2den 
Dorsal  ned  mod  Analen  er  6. 

Hudpapillerne  paa  Hovedet  ere  store  men  utydelige,  med  forholds- 

vis store  Mellemrum;  Antallet  i  den  verticale  Rækkc  paa  Opercu- 
lum  er  omtr.  13.  Parallelt  med  Orbitas  Underside  findes  en  Række 

Papiller,  der  ere  længere  fjernede  fra  Orbita,  end  den  tilsvarende 

Række  hos  andre  Gobier  (mvGr&ps^  pictus,  minutus);  tillige  ere 

Papillerne  større  og  indbyrdes  mere  fjerntstaaendc;  Antallet  i 

denne  Række  er  omtr.  11.  De  øvrige  Rækker  paa  Præoperculum 

lade  sig  hos  de  undersøgte  Individer  ikke  nied  J^øiagtighed  beskrive  ; 
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en  kort  Række  findes  ved  Roden  af  Overmaxillen,  ligesom  2  Ræk- 

ker  løbe  parallelt  med  den  under  Rand  af  Suboperculum. 

Af  Dorsalerne  har  den  Iste  6,  den  2deffl0  Straaler;  den  første 

udspringer  hos  de  udvoxede  Individer  omtr.  2mm.  bag  Verticallinien 

over  Pectoralernes  Fæste,  eller  i  en  Afstand  fra  denne,  der  omtr. 

svarer  til  Orbitas  halve  Tverdiameter.  De  ere  indbyrdes  temmelig 

tætstaaende;  hos  Hannen  er  Afstanden  omtr.  lig  den  halve  Afstand 

fra  Snudespidsen  til  Orbitas  Fremkant;  hos  Hunnen  ere  de  noget 

mere  adskilte,  idet  Mellemrummet  her  er  omtr.  lig  den  halve  Af- 

stand fra  Snudespidsen  til  Lindsen.  Hannen  har  begge  Dorsaler 

temmelig  høie,  tildels  med  forlængede  Filamenter;  i  Iste  Dorsal 

er  2den  Straale  længst,  Høiden  omtr.  10  eller  llmn>.;  2den  Dorsal 

har  ligeledes  2den  Straale  længst,  Høiden  omtr.  9mm.  (Legemets 

Høide  er  her  6mm.).  Hos  Hannen  synes  Grundlinien  af  2den  Dor- 

sal at  være  ubetydeligt  længere,  end  hos  Hunnen.  Hunnen  har 

begge  Dorsaler  middelshøie,  uden  forlængede  Filamenter;  i  Iste 

Dorsal  er  de  3  første  Straaler  omtr.  af  samme  Høide,  eller  5mm.; 

de  3  sidste  ere  lavere.  2den  Dorsal  har  3die  og  4de  Straale  længst. 

Analen  har  9  Straaler,  er  omtr.  jevnhøi  (5mm.);  undertiden  sy- 

nes de  bagre  Straaler  at  være  ubetydeligt  længere,  end  de  forreste. 

Grundlinien  er  hos  Hannen  ubetydeligt  længere,  end  hos  Hunnen. 

Pectoralerne,  hvoraf  hver  har  17  Straaler,  (hos  et  Ind.  16 — 17), 

ere  temmelig  brede  og  lange,  og  naa  med  sine  Spidser  omtr.  til 

Anus.  Hos  Hannen  er  sandsynligvis  alle  Spidser  fri,  hos  Hunnen 
blot  de  nedre. 

Ventralerne,  hvoraf  hver  har  6  Straaler,  ere  fortil  sammen- 

voxede  med  en  smal  Membran;  alle  Straaler  ere  i  Spidsen  fri. 

Deres  Længde  er  som  Pectoralernes,  og  naa  omtr.  til  Anus. 

Caudalen  har  15  leddede  Straaler,  foruden  6  accessoriske  Støtte- 

straaler  paa  hver  Side  af  Roden.  Af  Form  synes  den  at  være  no- 

get tilspidset. 

Legemets  Bundfarve  er  hvidagtig  med  rødgult  Anstrøg  og  be- 

strøet  med  svage  graabrune  Punkter.  Langs  Midtlinien  findes  5 

større  mørkebrune  Pletter,  hvoraf  den  forreste,  der  sidder  lige  bag 

Pectoralens  Rod,  viser  mer  eller  mindre  tydelige  Spor  af  Tredeling; 
Vid.-Selsk.  Forh.  1874.  11 
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de  øvrige  ere  alle  enkelte.  Den  sidste,  der  findes  ved  Roden  af 

Caudalen,  er  undertiden  utydelig.  Legemets  Underside  er  ensfarvet 

gulhvid.  Hovedet  er  bestrøet  med  brune  Pigmentpunkter;  under 

Øiet  strækker  sig  ned  mod  Mundvigen  det  hos  Uere  Gobier  fore- 

kommende brunlige  Baand,  der  her  er  bredt,  omtr.  af  Orbitas  halve 

Læugdediameter.  Struben  og  Hovedets  Underside  ere  hvidagtige. 

Af  Finnerne  have  begge  Dorsaler  2—3  utydelige  graabrune  Tver- 

baand,  samt  brunlig  Spidse;  de  øvrige  ere  uden  Tverbaand.  Cau- 

dalen er  graahvid  med  stærk  brunlig  Pigmentering  paa  Membranen 

og  alle  Yderkanter,  Ventralerne  og  Pectoralerne  er  hvidagtige  med 

svagere  Pigmentering.  Den  hos  de  fleste  Gobier  optrædende  brun- 

lige Plet  over  Pectoralernes  Rod  er  her  utydelig  eller  næsten  mang- 

lende. Analen  er  i  sin  ydre  Halvdel  næsten  sort,  ved  Roden  hvid- 

agtig. 

Gobius  jeffreysii  er  af  Dr.  Gunther  kort  beskreven  paa  det  oven- 
citerede  Sted  i  1867,  efter  3  Individer  af  2  (engelske)  Tommers 

Længde,  der  vare  optagne  med  Bundskrabe  fra  en  Dybde  af  80 

— 90  Favne  udenfor  Hebriderne  af  Mr.  Gwyn  Jeffreys  i  1866. 

Senere  har  Dr.  Gunther  modtaget  endnu  et  Individ,  der  var  optaget  i 

1869  paa  180  Favnes  Dyb  mellem  Shetlands-Øerne  og  Færøerne 
af  Mr.  Couch;  dette  Individ  omtales  i  det  samme  Tidsskrift  for 

Februar  1874  (vol.  27). 

Til  mine  Undersøgelser  har  jeg  havt  4  Individer,  alle  optagne 

under  Skrabninger  paa  omtr.  60  Favnes  Dyb  Sommeren  1872  af 

Prof.  Sars  jun.  Af  disse  bleve  2  Hunner  og  1  Han  tagne  i  Ouse- 

vigen  ved  Stavanger,  1  Han  udenfor  Hvitingsø,  ligeledes  i  Indløbet 

til  Stavangerfjorden.    (59°  N.  B.) 

Alle  svare  temmelig  nøie  til  den  gtintherske  Diagnose;  dog  om- 

tales paa  dette  Sted  ikke  nøiere  Skjælbeklædningen,  uden  forsaa- 

vidt,  som  Laterallinien  opgives  at  have  30  Skjæl;  sandsynligvis 

er  dette  Antal  ansat  efter  ikke  fuldkommen  uskadte  Individer, 

da  denne  Art  har  særdeles  let  affaldende  Skjæl.  Intet  af  de  af 

mig  undersøgte  Individer  har  sin  ful  de  Skjælbeklædning ;  enkelte 

have  endog,  uagtet  den  omhyggeligste  Behandling  under  Opta- 
gelsen,  mistet  næsten  ethvert  Skjæl.    Alene  hos  et  enkelt  Individ 
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(en  Han)  kunde  Skjællene  langs  Legemets  Sidelinie  nogenlunde 

nøiagtigt  tælles,  og  disse  syntes  ikke  at  overskride  26  i  Antal. 

Strubens  Skjælbeklædning,  der  afgiver  et  ret  tharacteristisk  Mærke 

hos  denne  Slægt,  var  alene  hos  en  enkelt  Hun  tydelig,  men  mang- 
lede ganske  hos  de  øvrige. 

En  af  Hunnerne  var  fyldt  med  Rogn;  disse  vare  i  Midten  af 

Juli  neppe  fuldt  udviklede,  da  deres  Størrelse  var  forskjellig.  De 

største  maalte  omtr.  0,45mm.  i  Diameter. 

At  den  er  en  udpræget  Dybvandsform,  fremgaar  allerede  af 

de  overordentlig  store  Øine,  der  rage  ikke  ubetydeligt  op  over  Ho- 
vedets  Profillinie.  Flere  end  de  ovenfor  omtalte  Individer,  ialt  8, 

ere  ikke  hidtil  anmærkede  af  denne  Art. 

5.    Gobi  us  pictus,  Mal  m. 

G.  pictus,  Malm,  Forh.  9  Naturf.  Møte,  p.  410.  (1863). 

G.  pictus,  Malm,  Forh.  11  Naturf.  Møde.  p.  370.  (1873). 

Diagn.  Panden,  Nakken  og  Ryggen  indtil  Midten  af  Iste  Dorsal,  samt  Struben 
nøgen.  Legemets  Skjæl  ere  fortil  smaa,  ordnede  i  urcgelmæssigc  Rader,  bagtil  større, 
i  15  regelmæssige  Rækker;  Antallet  i  Sidelinien  omtrent  40,  i  Rækken  mellem  2den 

Dorsal  og  Analen  -9.  Dorsalerne  ubetydeligt  lavere  end  Legemet,  og  tætstaaende, 
hos  J  længere,  end  hos  2;  Underkjæven  ubetydeligt  længere,  end  Overkjæven.  Le- 

gemet trindt  og  kort;  Hovedet  indeholdes  4'/3  Gang  i  Legemets  Totall.  Øinene 
temmelig  store,  Orbitas  Længdediameter  3/io  af  Hovedcts  Længde.  Farven  hvid- 
gul  med  5,  oftest  skarpttegnede,  mørkbrune,  tvedelte  Pletter  langs  Sidelinien,  og 

3  —  4  hvidagtigc  Felter  tversover  Ryglinien.  Caudalen  næsten  uden  Tverbaand;  Dor- 
salerne have  2  Rækker  sorte  Pletter  i  Membranen.  Struben  er  tæt  og  fint  pigmentere^ 

Hovedets  Hudpapiller  smaa  og  utydelige,  Antallet  i  den  verticale  Række  paa  Oper- 
culum  omtr.  20.    Totall.  indtil  47mm. 

D.  6/10;  A.  10;  P.  18;  V.  6;  C.  n  +  15  +  n. 

G.  corpore  cylindrico,  postice  sensim  compresso;  oculis  sat 

magnis ,   diametro   longitudinali    orbitæ   3/io  longitudinis  capitis 

æquante.    Capite  et  gula  alepidotis ;  squamis  corporis  inter  aper-  • 

turam  branchialem  et  pinnam  dorsalem  2^  parvis  et  corpori  den- 

sius  et  irrigulariter  affixis,  in  parte  cauclali  ordinibus  regularibus 

11* 
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et  majoribus;  40  circiter  in  serie  longitudinali  numerandis.  Den- 

tibus  maxillaribus  pluriseriatis,  parvis,  acutis ;  appendice  anali  conica. 

Pinnis  dorsalibus  approximatis,  intervallo  distantiam  ab  apice  rostri 

ad  marginem  anteriorem  orbitæ  æquante,  inter  se  remotis.  Colore  cor- 

poris  viridescente  albo,  sæpe  in  rufum  vergente,  maculis  5  nigro- 

fuscis,  plus  minus  evidenter  geminls,  lineam  lateralem  sequentibus; 

interdum  illæ  deletæ,  et  tune  latera  corporis  supra  lineam  lateralem 

rufofusca,  interstitiis  pallidis.  Capite  cum  membrana  branchiostega  et 

gula  punctulis  nigricantibus  crebrissimis  gaudente;  sub  oculo  macula 

oblonga  fusca,  dimidiam  latitudinem  orbitæ  æquante,  conspicitur. 

Pinnis  dorsalibus  seriebus  duabus  transversis  macularum  nigrarum 

ornatis,his  maculis  inipsis  membranis  sitis;  pinnis  ceteris  immaculatis. 

Totallængden  indtil  47mm. ;  de  fleste  udvoxede  Individer  45mm. 

Fra  Snudespidsen  til  Roden  af  Caudalen  39mm„  Hovedets  Længde 

1072mm. ;  Orbitas  Længdediameter  3V4mm.   Legemets  største  Høide 
8mm. 

Legemet  temmelig  trindt;  Underkjæven  rager  omtr.  V^indse- 
diameter  frem  foran  Overkjæven. 

Øinene  temmelig  store;  Orbitas  Længdediameter  omtrent  3/io 
af  Hovedets  Totallængde.  Interorbitalrummet  yderst  lidet,  omtr. 

V2  Lindsediameter. 

Tænderne  stillede  i  flere  Rækker;  enkelte  Tænder  i  de  ydre 

Rækker  grovere,  end  de  andre. 

Hovedet  med  Struben,  samt  Ryggen  indtil  Midten  af  Iste  Dor- 

sal nøgen;  fra  3die  Straale  af  Iste  Dorsal  strækker  Skjælbeklæd- 
ningen  sig  fremover  i  skråa  Retning  hen  mod  Pectoralernes  Rod. 

Skjællene  ere  fastsiddende,  men  af  forskjellig  Størrelse  paa  Lege- 

mets forreste  Del  (der  omslutter  Bughulen),  og  den  bagre.  Fortil 

ere  de  smaa,  tætstillede  og  beliggende  i  uregelmæssig  Rader,  bagtil, 

fra  Begyndelsen  af  2den  Dorsal  og  Analen,  ere  de  større,  mere  spidst 

uddragne,  og  ordnede  i  15  regelmæssige  Tverrækker.  Skjællenes 

Antal  i  den  øverste  af  disse  Rækker  er  9;  Skjællenes  Antal  i  Le- 

gemets Sidelinie  er,  foruden  de  15  bagre,  omtrent  25  fortil,  tilsam- 
men  omtr.  40. 

Iludpapillerne  paa  Hovedet  smaa  og  tætstaaende,  men  ordnede 
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\  paa  en  fra  G.  microps  noget  afvigende  Maade.  Fra  Øiets  undre  Kant 

udgaa  6  verticale  Rækker,  der  tiltage  i  Læjjgde  bagover,  saaledes 
at  de  2  første  tælle  omtr.  4,  den  næstsidste  6,  og  den  sidste  omtrent 

9  Papiller;  desuden  er  deres  Stilling  ikke  fuldkommen  parallel,  og 

Papillernes  indbyrdes  Stilling  forskjellig  i  de  forskjellige  Kækker. 

Umiddelbart  under  Orbita  findes  en  med  dennes  undre  Rand  lige- 

j  løbende  Række.    Dog  er  Papillernes  Anordning  noget  varierende. 

Dorsalerne  af  middels  Længde,  Iste  Dorsal  har  6,  2den  Dorsal 

10  Straaler.  Hos  Hannen  ere  Straalerne  længere,  end  hos  Hunnen, 

idet  de  bagre  Straaler  af  2den  Dorsal  hos  Hunnen  ere  betydeligt 

*  kortere  end  de  forreste,  medens  hos  Hannen  alle  Straaler  ere  om- 

trent jevnthøie.  Indbyrdes  ere  Finnerne  lidet  adskilte;  Afstanden 

er  neppe  nogensinde  større,  men  ofte  mindre,  end  Afstanden  fra 

Snudespidsen  til  Orbitas  Fremkant. 

Analen  tæller  10  Straaler;  ligesom  hos  2den  Dorsal  ere  de 

sidste  Straaler  hos  Hannen  omtrent  af  samme  Længde,  som  de 

første,  medens  de  hos  Hunnen  aftage  i  Længde  bagtil. 

Pectoralerne  have  hver  18  Straaler  (hos  et  Indiv.  fandtes  18—19). 

Ventralerne  have  hver  6  Straaler,  hvoraf  de  inderste  (sidste) 

naa  omtrent  til  Anus.  Forbindelsesmembranen  fortil  er  liden,  men 

tydelig. 

Caudalen  bestaar  af  15  egentlige  (leddede)  Straaler,  foruden 

paa  hver  Side  et  større  Antal,  oftest  11,  sjeldnere  færre,  Støtte- 

straaler,  hvoraf  de  2  første  paa  hver  Side  ved  Grunden  ere  led- 

dede, de  øvrige  uleddede.  Af  Form  er  Caudalen  tvert  afskaaren 

med  afrundede  Hjørner. 

Legemet  er  svagt  gjennemskinnende,  dets  Bundfarve  er  hvid- 

gul  med  rødligt  Anstrøg,  og  overalt  bestrøet  med  mørkt  graa- 

brune  stjerneformige  Punkter.  Langs  Midtlinien  løbe  5  skarpt- 

tegnede  brunsorte  Pletter  (den  yderste  paa  Caudalens  Rod),  der 

alle  ere  mere  eller  mindre  tydeligt  dobbelte.  Over  hver  af  disse 

Pletter  findes  et  tilsvarende  Antal  temmelig  skarpt  markerede 

lysere  Felter,  det  første  og  sidste  ofte  mindre  tydeligt,  hvoraf 

hver  mødes  med  sit  tilsvarende  paa  den  anden  Side  i  Ryglinien. 

Hos  meget  gamle  Individer  ere  Mellemrummene  mellem  disse 
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Felter  mørkt  rødagtig  med  enkelte  sortkantede  Skjæl,  ligesoin  hos 

disse  Individer  Sidepletterne  ere  utydelige  eller  næsten  forsvinde. 

Legemets  Underside  er  uplettet  gulhvid. 

Hovedet  er  jevnt  bestrøet  med  brune  Pigmentpunkter.  Under 

Øiet  findes  et  nedad  tilspidset  mørkere  Baand,  der  altid  er  tem- 

melig tydeligt  fremtrædende,  og  har  en  Bredde,  der  idetmindste  er 

lig  Orbitas  halve  Længde.  Foran  dette  findes  et  lyst  Tverbaand, 

der  er  kortere  og  utydeligere.  Struben  er  ligesom  Gjællehuden  og 

hele  Hovedets  Underside  tæt  og  jevnt  puncteret,  hvorved  Arten 

i  Regelen  med  Lethed  lader  sig  skille  fra  G.  microps,  hvor  dette 

kun  undtagelsesvis  er  Tilfældet.    En  mørk  Plet  findes  paa  Operc. 

Af  Finnerne  have  begge  Dorsaler  2  Rækker  Tverbaand,  der 

opløse  sig  i  Pletter,  da  de  hovedsagelig  findes  paa  Membranen, 
medens  Straalerne  selv  ere  næsten  ufarvede.  Disse  Pletter  ere 

altid  skarpt  begrændsede,  og  af  en  dyb  sort  Farve.  Ovenfor  disse 

sees  oftest  et  rødbrunt  Tverbaand,  der  udfylder  Dorsalens  øvre 

Rand,  men  som  dog  undertiden  mangler.  Forresten  er  Membranen 

glasklar.  Analen  er  hos  Hunnen  ensfarvet  hvidagtig,  hos  Hannen 

mer  eller  mindre  tydelig  sortbrun,  især  sin  ydre  Halvdel,  hvilket 

ogsaa  er  Tilfældet  med  de  øvrige  Finner.  Caudalen  er  oftest  uden 

tydelige  Tverbaand;  forsaavidt  disse  findes,  ere  de  svage,  og  blot 
tilstede  ved  Grunden  af  Finnens  øvre  Halvdel.  Pectoralerne  have 

ofte  oventil  ved  Roden  en  brun  Plet. 

G.  pictus  blev  af  Malm  beskreven  i  1863  paa  ovenciterede 

Sted  efter  en  Del  Individer,  der  toges  i  Gullmarefjorden  i  Bohuslen 

i  Juli  1852  og  1861;  senere  er  den  gjentagne  Gange  fundet  af  Malm 
i  Bohuslen. 

I  September  1871  blev  jeg  første  Gang  opmærksom  paa  denne 

Art  i  Fjorden  udenfor  Christiania,  og  har  senere  her  fundet  den 

talrigt  ved  de  fleste  stenede  Strandbredder  af  Øerne  og  Fastlandet, 

og  kan  hele  Sommeren  insamle  den  i  Mængde.  Foruden  i  Chri- 
stianiafjorden  forekommer  den  sandsynligvis  paa  de  fleste  for  den 

passende  Localiteter  ved  de  sydlige  og  vestlige  Kyster;  i  Juli  1873 

blev  den  af  Prof.  G.  0.  Sars  tågen  ved  Bukn  udenfor  Stavanger,  hvor 

den  allerede  tidligere  var  fundet  af  Prof.  Lilljeborg  (ifølge  Medde- 
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lelse  i  Brev).  I  September  1873  optog  jeg  med  Bundskrabe  et  be- 

tydeligt  Antal  Individer  i  Lindaas  ovenfor  Bergen,  hvilket  endnu  el- 

dens nordligste  Grændse  (61°). 
G.  pictus  har  næsten  altid  sit  Tilhold  paa  stenet  eller  sandig 

Bund,  medens  dens  nærmeste  Slægtning,  Gr  microps,  helst  tindes 

paaLerbund;  og  medens  den  sidste  ofte  tindes  i  Selskab  med  den 

anden  paa  Stenbnnd,  sees  saagodtsom  aldrig  G.  pictus  paa  den 

bløde  Bund,  hvor  G.  microps  har  sit  Tilhold.  I  klart  og  stille  Yeir 

søger  den  umiddelbart  op  til  Bredden;  den  hviler,  som  de  fleste 

Gobier,  lige  paa  Bunden,  ofte  støttet  til  skråa  Flader,  hvorved 

de  skraat  tragtformige  Ventraler  yde  den  en  væsentlig  Tjeneste. 

Ganske  smaa  Unger  sees  sjelden  eller  aldrig  paa  det  grundeste 

Vand  blandt  de  Gamle;  de  i  Lindaas  fundne  Individer,  der  optoges 

paa  4  Favnes  Dyb  fra  en  med  Tangbuske  bevoxed  Sandbund,  be- 

stode derimod  for  en  væsentlig  Del  af  Yngel,  hvis  Totallængde  ikke 

oversteg  20mm. 

Det  er  et  ret  mærkeligt  Factum,  at  Hunnernes  Antal  i  det 

hele  overgaar  Hannernes.  Undertiden  har  jeg  dog  (om  Høsten) 
fundet  enkelte  Localiteter  besatte  med  næsten  udelukkende  Hanner. 

De  største  Individer,  som  af  mig  have  været  undersøgte,  have  altid 

været  Hanner,  med  Totallængden  indtil  47mm;  rognfyldte  Hunner 

have  havt  en  Totall.  af  45mm.  Æggene  ere  fuldmodne  i  Juli  og  for- 
holdsvis store. 

Ved  Kuldens  Indtrædelse  søger  den  ned  i  det  dybere  Vand, 

og  tilbringer  her  Vinteren;  undertiden  faaes  den  om  Høsten  tillige- 

med  G.  minutus  i  de  Garn,  hvori  fanges  Clupea  sprattus  og  Ynge- 
len af  Sild;  dog  hender  dette  forholdsvis  sjeldent.  I  Ventrikelen 

har  jeg  fundet  smaa  Crustaceer. 

Uagtet  den  store  Lighed,  der  tinder  Sted  i  Udseende  og  Be- 

vægelser  hos  G.  microps  og  pictus,  kunne  de  dog,  hvor  begge  op- 

holde  sig  sammen,  i  Regelen  adskilles,  idet  de  lyse  Tverpletter  over 

Ryggen  hos  G.  pictus  gjør  denne  let  kjendelig  fra  den  mere  ensfar- 
vede  G.  microps.  Ved  den  nøiere  Sammenligning  vil  G.  pictus 

fornemmelig  udmærke  sig  ved  sin  næsten  ensfarvede  Caudal,  den 

tætpigmenterede  Strube,  de  skarpttegnede  Dorsaler,  foruden  ved  de 
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større  Øine,  samt.  de  5  Pletter  langs  Sidelinien ;  fra  G.  minutus 

adskiller  den  sig  ved  den  nøgne  Strube,  ulige  Farvetegning,  kortere 

Legemsbygning,  samt  ved  Skjælklædningen. 

6.   Gobius  microps,  Krøyer. 

G.  microps,  Kr.  Danm.  Fiske  I.  p.  416.  (1840). 

G.  microps,  Kr.  Olsson,  Øfv.  Kgl.  Vet.  Ac.  Forh.  Årg.  25.  p. 

475  (1868). 

G.  microps,  Kr.,  Malm,  Øfv.  Kgl.  Vet.  Ac.  Forh.  Årg.  27  p.  844 

(1870). 

G.  microps,  Kr.  Malm,  Forh.  Naturf.  11  Mødep.  380  (1873). 

G.  microps,  Kr.  Winther,  Naturh.  Tidsskr.  3  R.  9  B.  p.  191 

(1874). 

Diagn.  Panden,  Nakken  og  Ryggen  omkring  Grunden  af  Iste  Dorsal,  samt 

Struben  nøgen.  Legemets  Skjæl  ere  fortil  smaa,  stillede  i  uregelmæssige  Rader,  bagtil 
større,  danne  15  regelmæssige  Rækker.  Antallet  af  Skjæl  i  Sidelinien  er  omtr.  40;  mellem 

2den  Dorsal  og  Analen  9.  Dorsalerne  tætstaaende,  hos  £  længere  end  hos  J ;  U*1- 

derkjæven  ubetydeligt  længere  end  Overkjæven.  Legemet  kort  og  undersætsigt,  Ho- 
vedet indeholdes  4  eller  4V3  Gang  i  Legemets  Totallængde.  Øinene  forholdsvis  mindre, 

Orbitas  Længdediameter  omtr.  %  af  Hovedets  Længde.  Farven  lyst  olivengrøn  med 
omkring  8  brunlige  Pletter  nedad  Sidelinien;  Caudalen  har  fine  brunlige  Tverstriber, 

Dorsalerne  brunlige  Tverbaand  over  Straalerne ;  Struben  oftest  hvidagtig  uden  Pig- 
mentpunkter.  Hovedets  Hudpapiller  smaa  og  tætstaaende;  Antallet  i  den  verticale 

Række  paa  Operculum  omtr.  20.    Totall.  45mm. 

D.  6/10;  A.  10;  V.  6;  P.  18;  C.  12  +  15  +  10. 

G.  corpore  cylindrico,  breviusculo,  postice  sensim  compresso; 

oculis  sat  parvis,  diametro  longitudinali  orbitæ  vix  V4  longitudinis 

capitis  attingente.  Capite  et  gula  alipidotis;  squamis  corporis  in- 

ter aperturam  branchialem  et  pinnam  dorsalem  2darn  parvis  et  cor- 

pori  densius  et  irregulariter  affixis,  in  parte  caudali  ordinibus  re- 
gularibus  et  majoribus;  40  circiter  in  serie  longitudinali  numerandis. 

Dentibus  maxillaribus  pluriseriatis,  parvis,  acutis,  curvatis;  appen- 

dice  anali  conica.    Pinnis  dorsalibus  approximatis,  intervallo  di- 
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stantiæ  ab  apice  rostri  ad  marginem  anteriorem  orbitæ  æquante 

inter  se  remotis.  Colore  corporis  viridesc^nte  albo,  maculis  7 — 8 

fuscis  indivisis,  lineam  lateralem  sequentibus;  capite  subtus  et 

gula  albida,  sæpissirae  punctulis  fuscis  carentibus.  Sub  oculo  macula 

oblonga  pallide  fusca,  vix  latitudinem  diametri  lentis  crystallinæ 

åttingens,  interdum  sed  non  semper  adest.  Pinnis  dorsalibus  lineis 

transversis,  pinna  caudali  lineolis  subtilibus  pallide-fuscis ;  pinnis 
ceteris  immaculatis. 

Totallængden  46mm.  (de  fleste  udvoxecle  Individer  45mm.) ;  et 

enkelt  Individ  har  en  Totall.  af  52mm.  Fra  Snudespidsen  til  Ko- 

den af  Caudalen  39mm.  Hovedets  Længde  1074mm.  Orbitas  Læng- 

dediameter  274mm.   Legemets  største  Høide  8mm. 

Legemet  temmelig  trindt  og  undersætsigt;  Underkjæven  rager 

omtrent  1/i  Lindsediameter  frem  foran  Overkjæven. 

Øinene  forholdsvis  smaa,  Orbitas  Længdediameter  omtr.  l/±  af 
Hovedets  Totallængde.  Interorbitalrummet  omtr.  1  Lindsediameter, 

altsaa  særdeles  lidet,  men  i  Regelen  større,  end  hos  G.  pictus. 

Tænderne  særdeles  smaa  og  fine,  stillede  i  flere  Rækker;  en- 

kelte Tænder  i  de  ydre  Rækker  rage  frem  over  de  øvrige.  Mund- 

spalten  temmelig  liden. 

Hovedet  og  Struben,  samt  Ryggen  indtil  den  bagre  Kant  af  Iste 

Dorsal  nøgen.  Skjælbeklædningen  strækker  sig  fra  Bagkanten  af 

Iste  Dorsal  fremover  i  skråa  Retning  hen  mod  Pectoralernes  Rod. 

Denne  Skjællenes  større  eller  mindre  Udbredelse  ved  Granden  af 

Iste  Dorsal  synes  at  være  constant  forskjellig  hos  de  2  nærbeslæg- 

tede  Arter  microps  og  pictus.  Skjællenes  Dannelse  omtrent  som 

hos  G.  pictus,  idet  de  Skjæl,  der  beklæde  den  forreste  Del  af 

Legemet,  ere  smaa,  tætstillede  og  beliggende  i  uregelmæssige  Rader, 

medens  de  bagre  Skjæl  (fra  Begyndelsen  af  2den  Dorsal  ogAnalen) 

ere  større,  mere  spidst  uddragne,  og  ordnede  i  15  regelmæssige 

Tverrækker;  Skjællenes  Antal  i  den  øverste  af  disse  Rækker  er  9. 

Skjællenes  Antal  i  Legemets  Sidelinie  er,  foruden  de  15  bagre,  omtr. 

25  fortil,  tilsammen  omtrent  40. 

Hudpapilleme  paa  Hovedet  smaa  og  utydelige.  Den  verticale 

Række  paa  Operculum  har  omtrent  20  Papiller.    Rækken  langs 
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Undersiden  af  Orbita  er  ogsaa  hos  denne  Art  tilstede.  Under  Øiet 

findes  paa  Præoperc.  5  korte,  verticale  Rækker,  alle  omtr.  i  lige  Af- 

stand  indbyrdes;  hver  af  de  første  4  Rækker  tælle  4  Papiller;  disse 

Rækker  ere  fuldkommen  parallele. 

Dorsalerne  ere  af  middels  Længde,  forholdsvis  ubetydeligt  lavere, 

end  hos  G.  pictus.  Iste  Dorsal  har  6  Straaler,  2den  Dorsal  10 

eller  11.  Ingen  af  Straalerne  forlænge  sig  udenfor  Membranen. 

Begge  Dorsaler  ere  temmelig  nærstaaende,  idet  Mellemrummet  om- 

trent er  ligt  Afstanden  fra  Snudespidsen  til  Orbitas  Fremkant.  Hos 

Hannen  ere  Straalerne  ikke  ubetydeligt  høiere,  end  hos  Hunnen; 

Spidsen  af  2den  Dorsal  er  fjernet  fra  Caudalens  Rod  med  et  Mel- 

lemrum,  der  hos  Hannen  er  omtrent  lig  Afstanden  fra  Snudespidsen 

til  Orbitas  Midte,  hos  Hunnen  ubetydeligt  længere,  eller  omtrent  fra 

Snudespidsen  til  den  bagre  Kant  af  Præoperculum. 

Analen  tæller  10  Straaler,  er  idethele  ligesom  Dorsalerne 

noget  lavere  end  hos  G.  pictus,  især  hos  Hunnen. 

Pectoralerne  ere  afrundede,  og  have  hver  18  Straaler. 

Ventralerne  have  hver  6  Straaler,  hvoraf  de  inderste  (sidste) 

naa  omtrent  til  Anus.  Forbindelsesmembranen  fortil  er  liden,  men 

tydelig. 

Caudalen  b.estaar  af  15  leddede  Straaler,  foruden  paa  hver  Side 

af  10—12  uleddede  (piggede)  Støttestraaler.  Der  er  forholdsvis 

længere  end  hos  G.  pictus,  men  af  Form  som  hos  denne  næsten 

ret  afskaaren  med  afrundede  Hjørner. 

Legemets  Farve  er  constant  forskjellig  fra  G.  pictus.  Bund- 

farven  er  olivengrøn,  sjeldnere  med  det  rødlige  Anstrøg,  som  hos 

den  anden,  men  overalt,  som  hos  denne,  bestrøet  med  mørkbrune, 

stjerneformige  Punkter.  Langs  Legemets  Sidelinie  findes  en  Række 

af  oftest  7  —8  større  eller  mindre  mørkere  Pletter,  der  alle  ere 

enkelte.  Paa  Ryggen  ere  Pigmentpletterne  jevnere  fordelte,  end  hos 

G.  pictus,  og  de  lysere  Felter,  der  ere  saa  skarpt  fremtrædende 

hos  den  sidste  Art,  ere  her  utydelige,  skjønt  de  undertiden  kunne 

paavises.    Legemets  Underside  er  gulbrun  uplettet. 

Hovedet  er  oventil  gjerne  bestrøet  med  brune  Pigmentpunkter; 

under  Øiet  findes  i  Regelen  et  mørkere  Tverbaand,  der  dog  ofte 
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er  utydeligt  eller  manglende,  og  er  altid  betydeligt  smalere,  end  hos 

G.  pictus,  idet  det  har  en  Lindsediameters  Bredde;  foran  dette 

findes  altid  et  temmeligt  tydeligt  lysere  Baand  (Bundfarven  her 

mindre  pigmenteret).  Hovedets  Underside,  Gjællehuden  og  Struben 

er  oftest  hvidgul  uden  Spor  af  Pigmentering,  og  kun  undtagelsesvis 

findes  Individer,  hvor  Pigmentpuncter  optræde  paa  disse  Steder, 

ligesom  hos  G.  pictus. 

Af  *Finnerne  have  begge  Dorsaler  2,  3  eller  undertiden  endog 
4—5  lyse,  brunlige  Tverbaand,  der  hos  denne  Art  ere  næsten  ude- 
lukkende  tilstede  paa  Straalerne,  hvorimod  Membranen  selv  er 

næsten  fuldkommen  farveløs.  Caudalen  har  4—5  fine  brunlige 

Tverbaand,  der  altid  ere  synlige,  og  ligeledes  alene  fremtrædende 

paa  Straalerne.  Ventralerne,  Analen  og  Pectoralerne  ere  hvidagtige, 

klare,  og  uden  Tverbaand;  hos  Hannerne  ere  de  dog  mer  eller 

mindre  tydeligt  pigmenterede.  Pectoralerne  have  oftest  oventil  ved 

Roden  den  hos  de  fleste  Gobier  forekommende  graabrun  Tverplet. 

Som  bekjenqlt  blev  G.  microps  beskreven  af  Krøyer  i  1840  efter 

et  enkelt  i  Juli  1836  ved  Hirtsholm  i  Danmark  fanget  Individ.  I 

1868  blev  den  af  Dr.  Olsson  fundet  i  Bohuslehn,  og  af  ham  for- 

modet at  være  den  krøyerske  Art.  Senere  har  Malm  fundet  den 

særdeles  hyppig  i  Bohuslehns  Skjærgaard  (hvor  han  allerede  i  1865 

havde  tåget  det  første  Individ),  og  det  er  fornemmelig  denne  For- 

fatter, der  har  Fortjenesten  af  at  have  paavist  Identiteten  og  paa 

en  Maade  gjenopdaget  Arten.  Hans  nøiagtige  Beskrivelse  (over 

Hannen)  findes  optaget  i  Øfv.  Kgl.  Vet.  Acad.  Forh.  1870  p.  844. 

I  Danmark  blev  Arten  gjenfunden-  af  Dr.  Winther  i  Øresund 
1870,  og  denne  Forf.  har  fundet  den  her  i  saa  stort  Antal,  at  han 

er  tilbøielig  til  at  anse  den  som  den  almindeligste  af  alle  Arter. 

Ligeledes  har  han  undersøgt  Individer  fra  forskjellige  andre  Punkter 

af  Danmark,  saavel  paa  Øerne,  som  i  Jylland.  En  detailleret  Be- 

skrivelse (af  Hunnen)  findes  paa  det  angivne  Sted  p.  200. 

I  Norge  fandt  jeg  den  talrig  mellem  Øerne  i  Christianiafjorden 

første  Gang  i  1870,  og  har  senere  hver  Sommer  fundet  den  her  over- 

alt i  tusindvis  paa  alle  flade  og  lerede  Strandbredder.  Udenfor 
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Christiani afj orden  har  jeg  tåget  den  i  1873  ved  Strandstedet  Sandnæs 

i  Stavangerfjorden,  paa  Norges  Vestkyst. 

Ligesom  foregaaende  Art,  i  hvis  Selskab  den  ofte  forekommer, 

har  den  Tilhold  om  Sommeren  paa  de  grundeste  Steder,  hvor  den 

i  klart  og  stille  Veir  søger  op  umiddelbart  i  Vandkanten.  Sammen- 

lignet med  Gouius  pictus  forekommer  den  i  Christiania!]  orden  i  det 

flerdobbelte  Antal  Individer,  idet  den  neppe  savnes  ved  nogen  flad 

Strandbred,  men  paa  de  fleste  Steder  findes  i  største  Mængde.  I  Ebbe- 

tiden  blive  de  ofte  tilbage  i  Strandsumpene,  og  trænge  ofte  op  i 

det  ferske  Vand;  saaledes  har  jeg  fundet  dem  i  Mundingen  af  alle 

Elve  og  Bække,  der  udmunde  i  Fjorden  udenfor  Christiania.  Om 

Høsten  trække  de  ned  til  det  dybere  Vand.  Ogsaa  hos  denne  Art 
er  Hunnernes  Antal  det  overveiende. 

7.   Gobius  orca,  Collett. 

(Pl.  III,  fig.  1-3.) 

G.  orca,  Coll  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  Ser.  4.  vol.  13.  p.  446  (1874). 

Diagn.  Panden  og  Struben  nøgen.  Skjællene  temmelig  store,  ordnede  i  regel- 
mæssige  Rækker;  Antallet  i  Sidelinien  omtr.  28.  Dorsalerne  særdeles  høie,  Iste  Dorsal 

betydeligt  længere  end  Legemets  Høide,  med  Straalerne  fri;  Underkjæven  ubetydeligt 

længere  end  Overkjæven.  Legemet  sammentrykt;  Hovedet  indeholdes  4  Gange  i  Lege- 
mets Totallængde  (med  Caudalen).  Øinene  store  uden  Interorbitalrum,  Orbitas  Længdc- 

diameter  over  3/s  af  Hovedets  Længde.  Bundfarven  overalt  ensfarvet  brun  pigmentcret, 
mørkere  mellem  2den  Dorsal  og  Analen.  Ventralerne  ere  fortil  ikke  sammcnvoxne. 1 
Anus  ligger  midt  mellem  Caudalens  Rod  og  den  bagre  Kant  af  Underkjæven. 

Hovedets  Hudpapiller  temmelig  store.    Totallængden  32mm. 

D.  G/11;  A.  9;  V.  6;  P.  17;  C.   3  4-  13  +  3.1 

G.  corpore  compresso,  capite  depresso;  oculis  magnis,  sub- 

horizontalibus,  diametro  longitudinali  orbitæ  3/s  longitudinis  ca- 

pitis  superante.    Capite  et  gula  alepidotis,  squamis  corporis  mag- 

1  Maaske  dette  finder  Sted  blot  hos  yngre  Individer. 
2  Straaleantallet  har  kun  vanskeligt  ladet  sig  observere  med  Sikkerhed  hos  det 

eneste  undcrsøgte  Individ.  Maaske  findes  der  en  Straale  færre  i  2den  Dorsal 

og  Analen,  ligesom  sandsynligvis  Støtte straalernes  Antal  i  Caudalen  varierer. 
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nis,  corpori  ordinibus  regularibus  affixis;  in  serie  longitudinali  28 

circiter  numerandis.  Dentibus  maxillaribus  pluriseriatis,  in  maxilla 

inferiori  sat  validis;  papilla  anali  parum  conspicua.  Pinnis  elon- 

gatis,  radiorum  apicibus  liberis;  pinnis  dorsalibus  approximatis,  in- 
tervallo  distantiæ  ab  apice  rostri  ad  lentem  crystallinam  æquante 

inter  se  remotis.  Apicibus  radiorum  pinnæ  dorsalis  reflexæ  a 

pinna  caudali  intervallo  diametrum  longitudinalem  orbitæ  non  at- 

tingente  remotis;  longitudine  radiorum  pinnæ  dorsalis  1™  altitudi- 
nem  corporis  multo  superante.  Pinnis  ventralibus,  ut  videtur,  ante 

non  coalescentibus.  Toto  corpore  immaculato,  pallide  fusco,  punc- 

tulis  obscurioribus  crebrissimis,  inter  pinnam  analein  et  dorsalem 

2^  in  aream  infuscatam  condensatis,  ornato.  Pinnis  phis  minus 

infuscatis,  pinna  dorsali  24?  ad  apicem  vitta  albida  notata. 

Totallængden  hos  det  beskrevne  Iudivid  32mm5  fra  Snudespidsen 

til  Roden  af  Caudalen  26mm.  Hovedets  Længde  7%mm;  Orbitas 

Længdediameter  3mm.    Legemets  største  Høide  4V4mm- 

Legemsbygningen  sammentrykt.  langstrakt,  tynd,  Hovedet  tem- 
melig fladtrykt;  Underkjæven  omtrent  74  Lindsediameter  længer, 

end  Overkjæven. 

Øinene  store,  stærkt  opadvendte;  Orbitas  Længdediameter  noget 

over  3/8  af  Hovedets  Totallængde.    Interorbitalrummet  =  0. 
Tænderne  forholdsvis  stærke,  især  Underkjævens;  Overkjævens 

ere  finere,  stillede  i  flere  Rækker.  Tungen  fortil  næsten  ret  af- 
skaaren. 

Struben  nøgen.  Legemets  Skjæl  temmelig  store  og  løstsiddende, 

ordnede  i  regelmæssige  Rækker;  Antallet  i  Sidelinien  omtrent  28, 

eller  maaskeetPar  færre.  Antallet  i  en  Tverrække  fra  Begyndelsen 

af  2den  Dorsal  ned  mod  Analen  kan  ikke  opgives,  da  Grunden  om- 

kring Dorsalerne  paa  det  undersøgte  Individ  synes  at  være  nøgen, 

uden  at  det  dog  med  Sikkerhed  kan  sees,  om  dette  er  naturligt, 

eller  bevirket  ved  Skjællenes  Affalden. 

Hudpapillerne  paa  Hovedet  store  og  tydelige  langs  Undersiden 

af  Præoperculum,  utydelige  paa  Operculum. 

Dorsalerne,  hvoraf  den  Iste  har  6,  den  2den  11  Straaler,  ud- 

springe  hos  det  eneste  hidtil  undersøgte  Individ,  der  synes  at  være 
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en  Han,  omtrent  en  Lindsediameter  bag  den  rette  Linie  mellem 

Pectoralerne,  og  ere  saaledes  forholdsvis  langt  fremrykkede.  Begge 

Dorsaler  ere  mdbyrdes  adskilte  ved  et  Mellemrum,  der  omtrent 

svarer  til  Afstanden  fra  Snudespidsen  til  Lindsen.  Iste  Dorsal  er 

særdeles  høi,  med  forlængede  Filamenter:  Iste  og  2den  Straale 

omtrent  jevnhøie,  have  en  Længde  til  Spidsen  af  Filamenterne  af 

8mm  (Legemets  Høide  er  her  5mm).  2den  Dorsal  har  5te  og  Gte 

Straale  længst,  Længden  omtrent  6mm;  (Legemets  Høide  her4V2mm). 

Alle  Straaler  ere  i  Spidsen  fri.  Spidsen  af  den  tilbagelagte  2den 

Dorsal  er  fjernet  fra  Caudalens  Rod  med  en  Afstand,  der  er  mindre, 

end  Orbitas  Længdediameter. 

Analen,  der  har  10  Straaler,  er  noget  forlænget;  4de  og  5te 

Straale  er  længst,  Længden  omtrent  4V2mra,  alle  i  Spidsen  fri. 

Pectoralerne,  hvoraf  hver  tæller  18  Straaler,  ere  temmelig  til- 

spidsede  og  lange;  de  fleste  Straaler  i  Spidsen  fri;  tilbageslaaede 
naa  de  omtrent  til  Anus. 

Ventralerne,  hvoraf  hver  har  6  Straaler,  synes  paa  det  under- 
søgte  Individ  at  mangle  den  forbindende  Membran  fortil,  hvorved 

disse  Finners  Tragtform  bliver  ufuldstændig ;  alle  Straaler  ere  i 

Spidsen  fri.    De  længste  Straaler  naa  omtrent  V2mm  bagenfor  Anus. 

Caudalen  har  13  .leddede  Straaler,  foruden  3  accessoriske  Straaler 

paa  hver  Side  af  Roden.  Af  Form  synes  den  at  være  temmelig 

bred  med  afrundede  Hjørner. 

Legemets  Bundfarve  har  ingen  tydelige  Baand  eller  Pletter. 

Overalt  ere  Skjællene  tæt  bestrøede  med  brune  Pigmentpunkter 

paa  mørk  gulgraa  Bund.  Ved  Roden  af  Caudalen,  samt  mellem 

2den  Dorsal  og  Analen  ere  Pigmentpunkterne  noget  mere  tæt- 
staaende,  end  paa  de  øvrige  Dele,  og  danne  her  mørkere  Skygger. 

Dette  er  ogsaa  Tilfældet  bag  Pectoralerne. 

Hovedet  har  Legemets  Farve ;  Pigmentpunkterne  ere  finere,  und- 
tagen  paa  Præoperculum,  hvor  de  ere  grovere  og  mere  tætstaaende. 

Hele  Hovedets  Underside  med  Struben  jevnt  og  tæt  pigmenteret. 

Af  Finnerne  synes  de  fleste  at  være  ensfarvede  uden  Pletter 

eller  Baand,  men  meget  tæt  og  jevnt  pigmenteredc,  hvorved  deres 

Farve  bliver  mørkere,  end  Legemets,  eller  næsten  brunsort.  Farven 
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ligger  væsentlig  hos  Straalerne.  2den  Dorsal  er  ved  Roden  mørk 

som  de  øvrige,  men  synes  at  have  et  hvid^Baand  nær  Spidsen. 

Det  eneste  hidtil  fundne  Individ  blev  optaget  med  Bundskrabe 

ved  Espevær,  i  Indløbet  til  Hardangerfjorden  (59°  35')  i  Juli  1873 

af  Prof.  G.  0.  Sars,  paa  80—100  Favnes  Dybde,  grov  Sandbund; 
det  findes  kortelig  beskreven  i  Annals  etc.  paa  ovenanførte  Sted 

(Juniheftet  1874).  Fra  de  øvrige  nordiske  Gobier  afviger  denne  ved 

sine  stærkt  forlængede  Finner,  hvad  der  især  udmærker  Iste  Dorsal? 

ligesom  ved  sin  eiendommelige  Farvetegning. 

Individet  er  tilsyneladende  en  Han,  som  uagtet  sin  ringe  Stør- 

relse (32mm)  maaske  er  udvoxet.  I  sin  Skjælbeklædning  har  den 

nogen  Lighed  med  G.  jeffreysii,  men  afviger  fra  denne  ved  sin 

fuldkommen  nøgne  Strube. 

Paa  det  beskrevne  Individ  fancltes  intet  Spor  af,  at  nogen 

Sammenvoxning  fortil  af  Ventralerne  havde  fundet  Sted;  alene  de 

indre  Straaler  vare  efter  sin  hele  Længde  sammenvoxne. 

Gjennem  Conservator  Dr.  Koren  har  jeg  modtaget  et  Individ  af 

en  Gobius,  tågen  paa  40  Favnes  Dyb  udenfor  Bergen,  som  sandsyn- 

ligvis  tilhører  denne  Art,  hvilket  dog  paa  Grund  af  Individets  mindre 

gode  Tilstand  er  umuligt  at  constatere.  Totallængden  er  31mm; 

ethvert  Skjæl  er  affaldent  og  ethvert  Spor  af  Farve  forsvundet,  men 

efter  Skjælposernes  Antal  langs  Sidelinien  have  Skjællene  været 

omtrent  28.  Iste  Dorsals  Høide  er  7mm}  2den  Dorsal  6mm)  Lege- 

mets største  Høide  4V2mm-  Ventralerne  ere  fortil  ikke  sammenvoxne. 

2den  Dorsal  har  blot  10,  Analen  9  Straaler,  ligesom  Caudalens  Støtte- 

straaler  paa  hver  Side  er  6;  dog  er  denne  Afvigelse  af  mindre  Vægt, 
da  Straaleantallet  hos  det  ovenfor  beskrevne  Individ  maaske  vil 

blive  corrigeret,  naar  et  større  Materiale  bliver  skaifet  tilveie. 

8.   Gobius  scorpioides,  Collett. 

(Pl.  III,  Fig.  4—6). 

G.  scorpioides,  Coll.  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  Ser.  4.  vol.  13. 

p.  44G  (1874). 



176 

Diagn.  Panden  og  Struben  nøgen.  Skj  sellene  temmelig  store,  ordnede  i  regel» 
mæssige  Rækker,  Antallet  i  Sidelinien  omtrent  28.  Dorsalerne  temmelig  høie,  Iste 
Dorsal  noget  længere  end  Legemets  Høide.  Underkjæven  ubetydeligt  længere  end 
Overkjæven.  Legemet  sammentrykt;  Hovedet  indeholdes  omtrent  4  Gange  i  Legemets 

Totallængde  (med  Caudalen).  Øinene  store,  Orbitas  Længdediameter  omtrent  4/10  a*" 
Hovedets  Længde.  Farven  hvidgul  med  4—5  sorte,  brede  Tverbaand.  Anus  ligger 
midt  mellem  Caudalens  Rod  og  den  bagre  Kant  af  Præoperculum.  Ventralerne  ere  fortil 
ikke  sammenvoxne.    Hovedets  Hudpapiller  temmelig  store.    Totall.  37mm. 

D.  6/9;  A.  8;  V.  6;  R  18-20;  C.  6  +  12  +  6. 

G.  corpore  sat  compresso,  oculis  magnis,  diametro  longitudinali 

orbitæ  4/io  longitudinis  capitis  fere  attingente.  Capite  et  gula  ale- 

pidotis,  squamis  corporis  magnis,  deciduis,  corpori  ordinibus  regu- 

laribus  affixis;  in  serie  longitudinali  28  circiter  numerandis.  Den- 

tibus  maxillaribus  pluriseriatis ,  parvis,  rictu  oris  angusta,  vix 

ad  marginem  anteriorem  orbitæ  porrigente;  labiis  sat  carnosis, 

papilla  anali  parva.  Pinnis  longiusculis,  apicibus  radiorum  liberis ; 

pinnis  dorsalibus  intervallo  distantiæ  ab  apice  rostri  ad  lentem 

crystallinam  æquante  inter  se  remotis;  apicibus  radiorum  pinnæ 

dorsalis  2d*  reflexæ  a  pinna  caudali  intervallo,  distantiæ  ab  apice 

rostri  ad  marginem  posteriorem  orbitæ  fere  æquante,  remotis ;  longi- 

tudine  radiorum  pinnæ  dorsalis  2d^  altitudinem  corporis  paullum 

superante.  Pinnis  ventralibus  in  speciminibus  scrutatis  ante  per- 

parum  aut  minime  coalescentibus.  Colore  corporis  albo-flavescente, 

vittis  transversis  4 — 5  nigrofuscis,  latis,  non  semper  bene  determi- 

natis  ornato;  lateribus  capitis  vittis  vel  maculis  quatuor  ejusdem 

coloris  transversis  notatis.  Pinna  dorsali  2dJi  pallide  fusco-striata, 
pinnis  ceteris,  ut  videtur,  immaculatis  infuscatis. 

Totallængden  hos  det  største  beskrevne  Individ  37mm;  fra  Snu- 

despidsen  til  Roden  af  Caudalen  30mm.  Hovedets  Længde  9mm, 

Orbitas  Længdediameter  3V4mm,  Legemets  største  Høide  5V2mm. 

Legemsbygningen  temmelig  sammentrykt,  Hovedet  dog  fladtrykt; 

Roden  af  Halen  forholdsvis  høi.  Underkjæven  neppe  V2  Lindse- 
diameter  længere,  end  Overkjæven. 

Øinene  temmelig  store,  halvt  opadvendte,  Orbitas  Længdedia- 
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meter  omtrent  4/io  a*  Hovedets  Totallængde.  Interorbitalrummet 

neppe  1/4  Lindsediameter.  ^ 
Tænderne  fine,  tilspidsede,  i  flere  Rækker;  Mundaabningen 

temmelig  trang,  Mundpalten  naaende  knapt  ret  under  Fremkanten 

af  Orbita.    Læberne  temmelig  kjødfulde. 

Struben  nøgen.  Legemets  Skjæl  ere  store,  let  affaldende,  ord- 

nede i  regelmæssige  Rækker;  Antallet  i  Sidelinien  omtrent  28.  Paa 

de  undersøgte  Individer  har  hele  Underlivet  været  nøgent,  maaske 

dog  blot  paa  Grund  af  Skjællenes  Affalden. 

Hovedets  Hudpapiller  ere  mindre  tydelige  paa  Undersiden  og 

paa  Præoperculum,  tydeligere  paa  Operculum,  hvor  en  kort  Række 

grove  Papiller  ere  synlige. 

Dorsalerne,  hvoraf  den  første  har  6,  den  anden  9  Straaler, 

udspringe  i  en  Afstand  fra  Pectoralernes  Rod,  der  omtrent  er  lig 

Orbitas  Længdediameter.  Afstanden  meil  em  begge  Dorsaler  er 

omtrent  lig  Afstanden  fra  Snudespidsen  til  Lindsen.  Iste  Dorsal 

er  forlænget,  Iste  Straale  længst,  med  Filament  7V2mm  (Legemets 

Høide  her  5V2mtri).  2den  Dorsal  er  lavere  end  første,  omtrent 

jevnhøi,  eller  5mm.  Spidserne  af  den  tilbagebøiede  2den  Dorsal  ere 

fjernede  fra  Caudalens  Rod  med  en  Afstand,  der  er  omtrent  lig 

Afstanden  fra  Snudespidsen  til  den  bagre  Kant  af  Orbita. 

Analen,  der  tæller  8  Straaler,  er  dannet  og  beliggende  omtrent 
som  2 den  Dorsal. 

Pectoralerne,  hvoraf  hver  indeholder  hos  et  Individ  18,  hos  et 

andet  20  Straaler,  ere  tilspidsede  og  forlængede,  og  naa  ubetyde- 

ligt  længere  tilbage,  end  Ventralerne.  Alle  Straaler  ere  i  Spid- 
serne fri. 

Ventralerne,  hvoraf  hver  har  6  Straaler,  synes  paa  de  2  hidtil 

funclne  Individer  ikke  at  have  været  fortil  sammenvoxede;  bagtil  ere 

de  tilspidsede,  med  fri  Spidser,  der  hos  det  ældre  Individ  naa  om- 

trent til,  hos  det  yngre  ubetydeligt  over  Anus. 

Caudalen  er  tilspidset,  og  tæller  12  Straaler,  foruden  6  Støtte- 
straaler  paa  hver  Side. 

Anus  er  rykket  langt  tilbage;  Afstanden  mellem  Snudespid- 

sen og  Anus  er  større,  end  mellem  Anus  og  Spidsen  af  Caudalen. 
Virtensk.-Selsk.  Forh.  1874.  12 
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Farvetegningen  er  eiendommelig,  og  fuldkommen  overensstem- 

mende hos  de  2  Individer,  skjønt  de  ere  af  betydelig  forskjellig  Stør- 

relse. Legemets Bundfarve  er  hvidgul  med  store  brunsorte,uregelmæs- 

sige  Tverbaand.  Rummet  under  Iste  Dorsal  udfyldes  af  2  brede,  verti- 

cale  Baand,  der  fortsætte  sig  omtrent  parallelt  ned  mod  Buglinien. 
Mellemrummet  mellem  disse  2  første  Baand  er  ovenfor  Midtlinien 

smalt,  medens  nedenfor  samme  begge  Baand  ere  noget  divergerende, 

og  indeslutte  et  hvidgult  Felt  af  Bundfarven.  hvori  findes  et  sort 

Punkt.  Under  2den  Dorsal  løber  et  lignende  brunsort  Tverbaand, 

hvis  Bredde  er  omtrent  lig  samme  Dorsals  halve  Grundlinie;  dette 

Baand  standser  allerede  ved  Midtlinien,  hvor  det  udsender  en  Gren 

til  det  foranliggende  og  det  etterfølgende.  Bagenfor  dette  Baand, 

og  hen  mod  Caudalen  findes  det  4de  Baand,  der  fortsættes  lige 

ned  mod  Analens  Slutning;  mellem  de  2  sidste  Baand  ere  ikke 

overalt  Grændserne  lige  skarpe.  Ved  Caudalens  Rod  findes  en 

langsgaaende  Plet,  der  kan  opfattes  som  det  5te  og  sidste  Tverbaand. 

Hovedet  er  oventil  jevnt  pigmenteret  med  brunt;  en  brunsort 

Plet  findes  paa  Baghovedet  umiddelbart  over  Pectoralernes  Rod. 

Paa  Gjællelaagene  findes  verticale  Baand  eller  Pletter,  hvoraf  det 

forreste  løber  fra  Forsiden  af  Orbita  tvers  over  begge  Maxiller, 

og  forene  sig  paa  Hovedets  Underside  foran  Roden  af  Tungebenet. 

De  øvrige  løbe  ned  ad  Gjellelaagene  uden  dog  at  støde  sammen 

paa  Hovedets  Underside;  seede  fra  Undersiden  vise  disse  sidste 

Baand  sig  som  3  sorte  Punkter  paa  hver  Side  af  Gjellelaagenes 

Kanter.    Struben  er  hvidgul  med  svag  Pigmentering. 

Af  Finnerne  er  2den  Dorsal  forsynet  med  2—3  mørkere  Tver- 
baand, medens  Iste  Dorsal  er  brunsort  med  mørkere  Skygninger, 

men  tilsyneladende  uden  Tverbaand.  Analen  er  ved  Grunden  hvid- 

agtig,  i  Spidsen  med  brunlige  Pigmentpunkter.  De  øvrige  Finner 

ere  ensfarvet  hvidagtige ;  Pectoralerne  vise  Antydning  til  den  brun- 
lige Tverplet  tvers  over  deres  Fæste. 

Til  Grund  for  min  Beskrivelse  have  ligget  2  Individer,  begge 

af  Prof.  (i.  0.  Sars  optagne  under  Dybvandsskrabninger  paa  Landets 

Sydvestkyst  ;  det  ene  er  et  ungt  Individ  med  en  Totallængde  af  28mm, 

og  toges  paa  20  Favnes  Dyb  ved  Hvitingsø  udenfor  Stavanger  i 
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Juli  1872;  det  andet,  der  tilsyneladende  er  fuldvoxent,  og  har  en 

Totallængde  af  37mm,  optoges  fra  et  Dyb^af  60  Favne  ved  Lyng- 

holmen  i  Indløbet  til  Hardangerfjord  Sommeren  1873. 

Skjællene  have  været  yderst  løst  fæstede,  hvorved  Antallet  i 

Laterallinien  maaske  vil  vise  sig  at  være  et  Par  Stykker  flere  eller 

færre,  end  ovenfor  er  opgivet.  Det  mindste  Individ  har  mistet 

saagodtsom  alle  Skjæl. 

Fra  vore  øvrige  Gobier  afviger  den  i  sit  Ydre  ved  sin  charac- 

teristiske  Tegning,  der  viser  nogen  Overensstemmelse  med  Farve- 

fordelingen  hos  enkelte  Cottus-Arter.  Ligesom  hos  G.  orca  ud- 

viste  Ventralerne  heller  ikke  hos  denne  Art  tydelige  Spor  af  Sam- 

menvoxing  fortil. 

9.   Gobius  ruthensparri,  Euphrasén. 

G.  ruthensparri,  Euphr.  Vet.  Akad.  Handl,  for  1786.  p.  64. 

(1786). 

G.  ruthensparri,  auctt. 

Diagn.  Iste  Dorsal  har  7  Straaler.  Fanden  ogStruben  nøgen.  Legemets  Skjæl 
af  middels  Størrelse,  ordnede  i  regelmæssige  Rækker;  Antallet  i  Sidelinien  omtrent 
36  (indtil  40),  i  Rækken  mcllem  2den  Dorsal  og  Analen  10.  Dorsalerne  lavere,  end 

Legemet,  temmelig  adskilte;  Spidseme  af  den  tilbageslaacde  2den  Dorsal  betydeligt 
fjernede  fra  Caudalens  Rod.  Hovedets  Bredde  omtrent  lig  dets  Høide;  Interorbital- 
rummet  bredt,  Øinene  fuldkommen  laterale.  Farven  olivenbrun  med  en  stor  sort  Plet 

ved  Caudalens  Rod,  samt  en,  ofte  manglende,  foran  Roden  af  Pectoralerne.  Hovedets 

Hudpapiller  sraaa  og  tætstaaende.    Totallængde  indtil  50™'". 

D.  7/11;  A.  11;  P.  18;  V.  6;  C.  7  +  15  +  7. 

Almindelig  udbredt  paa  stenet  og  tangbevoxet  Bund  fra  de 

sydligste  Kyster  op  til  Nordland.  Det  nordligste  Sted,  hvor  den 

er  funden,  er  i  Bindalen  i  Helgeland,  hvor  jeg  indsamlede  3  Individer 

i  Juli  1872  (65°);  ved  Hitteren  udenfor  Trondhjemsfjorden  er  den 
endnu  talrig.  Enkelte  Individer  have  en  Straale  flere  i  2den  Dorsal 

og  Analen,  end  ovenfor  opgivet. 

12* 



Profil  gjennem  Vest-Finmarken  fra  Sørø-Sund  mod 

Vest  til  Porsanger  mod  Øst. 

Af 

Karl  Pettersen. 

I  Kristiania  Videnskabs-Selskabs  Forhandlinger  for  1867  har 

Hr.  Tellef  Dahll  leveret  et  Profil  fra  Kvænangen  over  Alten  og  Pol- 

mak til  Vardø.  Det  Profil,  der  her  fremlægges,  er  trukket  læn- 

gere  mod  Nord  og  vil  saaledes  i  Forbindelse  med  Dahlls  Frem- 

stilling kunne  tjene  som  et  foreløbigt  Bidrag  til  Belysning  afBerg- 
bygningsforholdene  inden  Finmarken. 

Inden  jeg  gaar  over  til  en  nærmere  Discussion  af  det  vedlagte 

Profil,  skal  jeg  til  Orientering  forudskikke  følgende  Bemærkninger. 

Et  geologisk  Kart  over  Tromsø  og  Finmarkens  Amter  —  der 

har  et  samlet  Fladeindhold  af  omtrent  1200  geografiske  Kvadrat- 

mile  —  vil  i  Henhold  til  de  hidtil  anstillede  Undersøgelser,  der 

paa  det  Nærmeste  ere  udstrakte  over  hele  det  her  nævnte  Om- 

raade,  nedenfra  opad  vise  følgende  af  lagdelte  Bjergarter  hyggede 

Hovedgrupper: 

I.    Grundfj  eldet  (primitive  Dannelser), 

der  antagentlig  bør  blive  at  udsondre  i  tvende  Hovedafde- 
linger: 

a)  ældre  Gneisdannelser, 

b)  yngre  krystallinske  Skiferdannelser,  —  i  hvilke  Bjerg- 

arten  oftest  er  feltspathfri  eller  i  ethvert  Tilfælde  fattig 

paa  Feltspath. 

II.    Tromsø  Glimmerskifer-Gruppe 

med  Indlejninger  af  ældste  krystallinisk  kornig  Kalksten  som 

bestemmende  Led.    Antagentlig  ældre  takonisk  (kambrisk). 
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III.  Balsfj ordens  Skiferfelt  —  antagentlig  yngre  takonisk. 

IV.  Raipas-Systemet  (Dahll)  *~ 

med  Indlejninger  af  Magnesia-Kalksten  som  bestemmende 
Led.    Antagentlig  silurisk. 

V.  Gaisa-Systemet  (Dahll)  —  identisk  med  øvre  Golda  Gruppe 

(Pettersen).    Antagentlig  devonisk. 

Grupperne  IV  og  V,  der  ogsaa  optræde  inden  Tromsø  Amt, 

har  jeg  i  mine  Beskrivelser  herover  opført  som  en  ældre  og  en 

yngre  Hovedafdeling  under  Fællesnavnet  „Golda"  Gruppen.  Senere 

har  jeg  imidlertid  haft  Anledning  til  personlig  at  studere  Forhol- 

dene i  Alten.  Saaledes  som  disse  her  træde  frem  —  navnligen  i 

Lille-  og  Store-Raipas  Fjeld  —  kan  der  ikke  være  Tvi  vi  underka- 

stet, at  man  her  i  Virkeligheden  har  for  sig  to  af  hinanden  uafhæn- 

gige  Grupper.  Da  disse  som  saadanne  først  ere  paaviste  af  Dahll, 

bør  de  af  ham  for  samme  indførte  Navne  vel  blive  at  tildele  For- 
trinsret. 

Med  Hensyn  til  disse  Gruppers  absolute  Aldersforhold  saa  kan 

derom  for  Tiden  Intet  siges  med  afgj ørende  Sikkerhed.  De  have 

nemlig  hidtil  vist  sig  ganske  forsteningsfri.  At  Gruppen  II  er  kam- 

brisk,  er  der  -imidlertid  al  Sandsynlighed  for.  Mere  tvivlsomt  kunde 

Spørgsmaalet  i  saa  Henseende  stille  sig  med  Hensyn  til  Gruppen 

III.  Den  kan  være  kambrisk,  men  der  kunde  ogsaa  være  nogen 

Grund  til  at  sætte  den  som  silurisk.  For  Tiden  tror  jeg  dog,  det 

kan  være  rentest  at  holde  paa  den  første  Forudsætning. 

Gruppen  IV  ækvivalerer  antagentlig  Hekla-Hook  Formationen 

paa  Spitsbergen.  Hekla-Hook  er  ældre  end  Bergkalken,  men  da 
den  er  ganske  forsteningsfri,  kan  det  absolute  Aldersforhold  ikke 

nærmere  fastsættes.  Nordenskjold  betegner  den  som  silurisk  eller 

devonisk.  Ifald  Raipas-Gruppen  skulde  blive  at  sætte  som  devonisk, 

maatte  Gaisa  antagentlig  blive  at  indordne  under  Stenkulsforma- 

tionen,  —  hvortil  jeg  dog  ikke  finder,  at  der  for  Tiden  kan  være 

fuld  Føje.  Jeg  er  derfor  indtil  Videre  mest  tilbøjelig  til  at  ind- 

ordne Raipas  under  den  siluriske  og  Gaisa  under  den  devoniske 
Formation. 
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I  den  geologiske  Opmaalings  Tjeneste  undersøgte  jeg  i  sidste 

Sommer  en  Del  af  Vest-Finmarken.  Vedføjede  Profil rids  er  kon- 
strueret  i  Henhold  til  disse  Undersøgelser. 

Ved  den  vestlige  Begyndelse  af  Profilridset  vil  man  finde  Grund- 

fjeldets  Lagmasser  stikkende  med  stejlt  østligt  Fald  ind  under 

amfibolitiske  og  gabbroagtige  Partier,  der  i  mægtige  Masser  bryde 

frem  over  Seiland.  Disse  typiske  Gneisdannelser,  der  altsaa  ere 

at  indordne  under  Grundfjeldets  ældre  Afdeling,  optræde  langs 

den  vestlige  Side  af  Seiland  i  Strøget  søndenfor  Skrejfjord  alene 

i  smale  Baandstriber  langs  Strandløbet  —  paa  sine  Steder  knyt- 
tede til  eller  gjennemsatte  af  granitiske  Partier. 

Langs  den  sydostlige  Side  af  Seiland  optræder  i  de  laveste 

Partier  en  oftest  lagdelt  med  smaa  røde  Granater  rigt  indflettet 

gneisartet  Dannelse,  skydende  ind  under  de  ogsaa  her  frembrydende 

gabbroartede  Partier.  Denne  Bjergart,  der  nærmest  er  at  karak- 

terisere som  en  Granulit,  sees  ikke  i  det  her  omhandlede  Profil, 

men  er  af  Keilhau  —  Gæa  2.  B.  pag.  274  —  ogsaa  paavist  paa 
den  nordvestlige  Del  af  Seiland  ind  imod  Bunden  af  Skrejfjord, 

hvor  den  fandtes  liggende  over  den  typiske  Gneis. 

Den  østlige  Del  af  Seiland  mod  Vargsund  er  ligeledes  —  som 

det  vil  fremgaa  af  Profilet  —  bygget  af  Lagmasser,  der  maa  være 
at  indordne  under  Grundfjeldet.  Bjergarten  er  imidlertid  her  ikke 

gneisartet,  men  dannes  af  Hornblendeskifer,  feltspathfri  Glimmer- 

skifer  og  navnlig  kvartsitisk  Skifer.  Disse  Lagmasser  ere  derfor 

ogsaa  indordnede  under  Grundfjeldets  yngre  Afdeling. 

Tromsø  Glimmerskifergruppe,  der  i  det  Hele  kuns  er  lidet  ud- 

viklet  inden  Vest-Finmarken,  træder  frem  paa  den  sydvestlige 

Del  af  Seiland,  men  er  derimod  ikke  paavist  inden  de  Strøg,  hvor- 
over Profilet  er  trukket.  Jeg  skal  dog  i  saa  Henseende  tilføje,  at 

jeg  ved  fra  Gyfjordbunden  at  stige  op  til  de  Gletscher-Baand.  der 

fra  Høifjeldspartierne  om  det  3400'  høje  Ledki  skyde  sig  ned  mod 
Gyfjorddalen,  stødte  paa  hyppige  Blokke  af  en  hvid  krystallinisk 

kornig  Kalksten,  der  utvivlsomt  maatte  tilhøre  en  i  Nærheden,  men 

højere  liggende  Afdeling  af  Glimmerskifergruppen.     Antallet  af 
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Blokkene  tiltog  i  et  stærkt  Forhold  opover  mod  Isbaandene,  hvis 

nederste  Bræm  steg  ned  til  ca.  1300'  ove^  Havfladen. 

Raipas-Gruppens  stærkt  pressede  og  foldede  Lagmasser  op- 

træde  i  Profilets  Retningslinje  paa  Fastlandet  langs  Vargsundets 

østlige  Side  og  udbrede  sig  herfra  indover  mod  Øst  langs  Ripper- 

fjordens  ytre  (sydvestlige)  Side  indtil  lidt  indenfor  dennes  Bund. 

Raipas-Gruppen  bygges  her  af  dels  grønne,  dels  sorte  Skiferlag 

(Lerskifer)  —  mellern  de  sidste  paa  sine  Steder  ogsaa  Alunskifer. 

De  for  Gruppen  saa  betegnende  Indlejninger  af  en  finkornig  graalig 

eller  gulagtig-hvid  Magnesia-Kalksten  ere  ogsaa  hyppig  at  paavise 

inden  dette  Strøg.  Navnlig  optræder  den  rigt  udviklet  langs  Kval- 

sund,1 hvor  den  kan  optræde  i  Lejer  af  henimod  100.  Fods  Mæg- 

tighed.  Mod  den  indre  Del  af  Ripperfjord  optræder  i  de  øvre  Par- 
tier en  sandstenagtig  Dannelse,  som  maaske  er  at  indordne  under 

denne  Gruppe.  I  modsat  Tilfælde  maatte  den  blive  at  knytte  til 

den  følgende  Gruppe.  Den  svage  Faldvinkel  eller  svævende  Lag- 

stilling, hvorunder  disse  sandstenagtige  Skiferdannelser  her  optræde, 

antagentlig  i  Overlejningsforhold  til  Raipasafdelingens  mere  stejlt 

staaende  Lag,  kunde  nok  pege  hen  til,  at  den  sidste  Forudsætning 

var  ligesaa  rimelig,  trods  det  at  disse  Partier  her  ligge  udskilte 

fra  Gaisa-Gruppens  egentlige  Omraade.  Paa  Profilet  have  disse  i 

det  Hele  underordnede  Partier  ikke  erholdt  nogen  særskilt  Beteg- 

nelse og  ere  ogsaa  helt  og  holdent  slaaede  ind  under  Raipas. 

Det  sk  J  forøvrigt  tilføjes,  at  Raipas-Gruppen  mod  Nord  afslut- 

tes  her  ved  Ripp  erfj  orden.  I  Strækningen  fra  Ripperfjorden  nord- 

over til  Magerø-Sundet  vil  der  —  efter  hvad  der  er  iagttaget  — 

ikke  være  at  paavise  Lagrækker,  der  ere  at  indordne  under  Raipas. 

Raipas-Gruppens  stærkt  foldede  Lagmasser  afløses  lidt  inden- 

for Ripperfjordbunden  af  Gaisa-Gruppen.  Denne  bygges  af  vex- 
lende  Lagrækker  af  en  graaligsort  til  sort  i  Dagfladen  ofte  stærkt 

rustfarvet  Lerskifer,  sandstenagtig  Kvartsit  og  en  i  Regelen  tem- 

melig mild  Glimmerskifer.  I  Regelen  vil  dog  Lerskiferen  findes 

underst,  Glimmerskiferen,  som  her  danner  Afdelingens  mest  frem- 

trædende  Led,  derimod  øverst.  Lagstillingen  er  i  Regelen  svævende. 

1  Det  skal  bemærkes,  at  Kvalsund   og  Samraelsund  paa  Haffners  Kart  over  Fin- 
marken ere  forvexlede. 
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Gaisa-Systemet  inddeles  af  Dahll  i  en  ældre  og  en  yngre  Afde- 

ling.    De  her  omhandlede  Lagrækker  tilhøre  den  ældre  Afdeling. 

Fra  Profilets  Retningslinje  udbreder  Gaisa-Gruppen  sig  over 

Porsanger-Halvøen  nordover  forbi  Refsbotten,  hvor  den  vil  findes 

afløst  af  Lagrækker,  tilhørende  Grundfj  eldets  tvende  Afdelinger. 

Herfra  op  over  til  Havøsundet  er  Grundfjeldet  eneraadende. 

Efter  Profilet  vil  følgende  Massiver  findes  brydende  frem: 

1)  Granit  bryder  langs  Vestsiden  af  Seiland  paa  sine  Steder  frem 

mellemGneislagene.  Den  findes  imidlertid  ikke  opført  paa  Ridset. 

2)  Mægtige  Partier  af  en  snart  ren  gabbroartet  Dannelse,  snart 

en  mer  eller  mindre  dioritisk  udviklet  Amfibolit  bryder  frem 

over  Seiland  og  taarner  sig  her  gjennem  udbredte  sammen- 

hængende  Strøg  op  i  en  Række  af  saadanne  vilde,  ofte  forun- 
derligt  formede  Fjeldtinder,  der  ere  saa  karakteristiske  for 

Gabbroen  i  Lyngen  og  Kvænangen.  Seilands  gabbroartede 

Bjergart  bryder,  foruden  gjennem  Grundfjeldet,  antagentlig  og- 

saa  frem  gjennem  Glimmerskifergruppen  —  i  Henhold  til  hvad 

der  før  er  paapeget  fra  Gyfjorddalen  —  og  er  saaledes  tako- 

nisk  eller  post-takonisk.  I  Aldersforhold  er  den  saaledes  at 
sammenstille  med  Gabbroen  inden  Tromsø  Amt.  Da  Led,  der 

ere  at  sideordne  med  Seilands  massive  Bjergart,  ikke  vil  fin- 

des brydende  frem  gjennem  Raipas-Gruppen,  er  der  foreløbig 

al  Grund  til  at  sætte  dens  Frembrud  tidligere  end  Raipas,  — 
Seilands  Amfibolit  findes  oftere  indfældt  med  Apatit. 

3)  Raipas-Gruppens  Lagrækker  vil  hyppig  findes  gjennembrudt  af 

en  oftest  finkornig  Grønstensdannelse  af  en  berggrøn  Farve  — 

paa  sine  Steder  trædende  frem  i  ret  anseelige  Masser.  Da 

den  yngre  Gaisa  aldrig  er  fundet  gjennemsat  af  disse  Grøn- 

stensdannelser,  vil  Aldersforholdet  for  disse  altsaa  herved  finde 
sin  Grændsebestemmelse. 

4)  Henimod  Raipas-Gruppens  Afslutning  mod  Øst  vil  paa  Profilet 

findes  tegnet  en  Serpentindannelse.  Denne  stikker  her  frem 

gjennem  et  Aasdrag  af  temmelig  anseelig  Udstrækning.  Ser- 
pentinen er  her  ofte  asbestartet  (Chrysotil). 



Om  en  gammel  Strandlinje  i  fast  Klippe. 

Af 

S.  A.  Sexe. 

Paa  Klippevæggene  langs  vore  Fjorde  sees,  som  bekjendt, 

iblandt  paa  Frastand  horizontale  Linier  i  større  og  mindre  Høider 

over  Havet.  Disse  Linier,  hvorunder  man  vel  egentlig  tænker  sig 

mere  eller  mindre  dybe  og  brede  Furer  i  Klippevæggene,  har  man 

givet  Navn  af  gamle  Strandlinjer,  fordi  man  antog,  at  de  vare  ud- 
hulede  af  Havet  i  dettes  engang  værende  Niveau.  Man  sætter  disse 

Linier  i  Forbindelse  med  lange  Pauser  i  Landets  Stigning  efter 
Jstiden. 

At  Havet  skulde  have  udhulet  disse  Linier,  har  jeg  altid  havt 

vanskelig  for  at  tro,  og  Grunden  til  min  Vantro  har  jeg  fremsat  i 

et  for  nylig  udgivet  Universitetsprogram.  Under  Udarbeidelsen  af 

dette  Program. kom  jeg  til  at  tænke  paa,  at  der  findes  Skurings- 
mærker  fra  Istiden  fast  overalt  paa  vore  Klippeflader,  saaledes 

muligens  ogsaa  i  disse  Strandlinier;  og  for  at  komme  paa  det  Rene 

hermed  gjorde  jeg  paa  en  videnskabelig  Reise  i  Løbet  af  Somme- 
ren en  Afstikker  til  den  Strandlinie,  hvorom  Prof.  Keilhau  i  sin 

Afhandling  om  Landjordens  Stigning,  i  NytMagazin  for  Naturviden- 
skaberne,  Iste  Bind,  udtaler  sig  saaledes: 

„I  Bergen  gjorde  man  os  opmærksom  paa  et  Sted  i  Nord- 

Østerfjorden,  hvor  Bjergsiden  paa  en  lang  Strækning  viser  en  alde- 
les horizontal  Linie,  som  ikke  kan  tænkes  at  være  Andet  end  en 

fordums  Contactlinie  mellem  Havet  og  Landet;  den  ligger  over  den 

nordvestlige  Fjordbred,  men  sees  bedst  fra.  den  modsatte  Side, 

saasom  ved  Hammer  Prestegaard,  og  fremtræder  især  tydelig  om 

Ettermiddagen,  naar  Skyggerne  falde  østlig.  Efterat  vi  fra  Ham- 
merlandet  havde  overseet  denne  Linie  i  dens  Heelhed  —  den  viste 

sig  virkelig  som  en  næsten  uafbrudt  fortsat,  særdeles  markeret 
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Skyggeland  —  og  mærket  os  et  bestemt  Punkt  deri  til  Maaling, 
roede  vi  tilbage  over  Fjorden  og  begav  os  op  til  Stedet.  Her  var 

nu,  som  vi  havde  formodet,  kun  lidet  at  finde,  der  kunde  forraade 

en  forhenværende  Strandbred;  thi  Bjergsiden  var,  idetmindste  paa 

dette  Stykke  a  f  sin  Strækning,  for  steil  til.  at  Strandstene  eller 

andet  af  Havet  levnet,  løst  Materiel  der  kunde  være  blevet  lig- 

gende. Bjergarten  er  Gneis,  som  falder  40°  og  derover  mod  NO, 

en  Retning,  som  netop  er  den,  hvori  Fjorden  er  indskaaret;  Skik- 

terne  afskjæres  altsaa  i  den  til  Fjorden  nedgaaende  Overflade  af 

Bjerget,  hvilken  vel  er  steil,  men  dog  langtfra  vertikal;  ikkun  i  den 

gamle  Strandlinies  Niveau  blive  de  i  5-7  Fods  Høide  afbrudte 

temmelig  lodret,  saa  at  deres  Udgaaender  her  have  ligesom  et 

Skaar,  der  naturligvis  frembringer  et  Hul  i  Bjergsiden.  Dette  Hul 

er  dog  ingenlunde  saa  sammenhængende  fortsat,  som  man  af  det  i 

Afstand  erholdte  Overblik  skulde  formode:  det  er  kun  tilstede,  hvor 

Klipperne  springe  skarpt  frem,  medens  Bjerget  paa  de  mellemlig- 
gende  Stykker,  idetmindste  hvor  det  af  os  undersøgtes,  viste  et 

almindeligt  Forhold  og  var  bedækket  deels  med  løse  Stene,  deels 

med  Grønsvær  og  Kratskov.  Havde  vi  imidlertid  kunnet  opgaa 

den  hele  Linie  —  der  vel  mindst  er  en  halvMiil  lang — saa  skulde 

det  maaskee  have  lykkedes  at  finde  Punkter,  hvor  Alluvialmasser 

med  Sølevninger  turde  være  forhaanden,  eller  hvor  endog  Balaner 

endnu  turde  være  fastsiddende  paa  Klippen." 
Den  saaledes  beskrevne  Strandlinie,  som  efter  Keilhaus  og  C. 

Boecks  Maalinger  ligger  138  Fod  over  Havet,  befor  jeg,  hvor  den 

viste  sig  mest  udpræget,  nemlig  paa  Klippepartiet  tvers  over  for 

Hammerlandet  —  mellem  Dybdal  og  Gaarden  Mundal,  der  ligger 
henimod  Vs  Miil  fra  hinanden. 

Værende  paa  Stedet,  befindende  sig  i  selve  Linien,  vilde  man 

neppe  falde  paa  at  søge  nogen  Linie  eller  Fure  der,  naar  man  ikke 

havde  hørt  fortælle,  eller  paa  Afstand  havde  faaet  Indtrykket  af, 

at  en  saadan  fandtes  der.  Medens  man  paa  Frastand,  naar  Solen 

paa  en  klar  Dag  befinder  sig  i  en  vis  Høide  paa  den  vestlige  Him- 
mel, maa  indrømme,  at  det  paa  bemeldte  Klippeparti  virkelig  ser 

ud  til  at  være  en  horizontal  Fure,  som  forudsætter  en  speciel  Aar- 
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sag,  saa  kan  man  paa  selve  Stedet  lettelig  komme  til  at  erklære 

Linien,  Furen  for  en  Vilclfarelse  og  Frastandsfænomenet,  den  mar- 

kerede  Skyggerand,  for  en  Tilfældighed,  hidrørende  fra  en  ved  al- 
mindelig  Forvittring  fremkaldt  Ujævnhed  paa  Klippefladen.  Men 

hermed  forholde  det  sig,  som  det  vil;  vist  er  det,  at  der  paa  det 

omkring  300  Fod  høie  Klippeparti  mellein  Dybdal  og  Mundal  fandtes 

Skuringsmærker  fra  Istiden  baade  der,  hvor  Linien  siges  at  ligge, 

og  ovenfor  og  nedenfor  samme,  med  andre  Ord:  der  fandtes  Sku- 

ringsmærker  paa  Klippepartiet  fra  Fjordtladen  op  til  dets  øverste 

Brink.  Skuringsmærkerne  vare  friskest  nede  i  Flodmaalet  og  an- 

tog  et  mere  og  mere  aldrende  Udseende,  jo  høiere  op  fra  Søen. 

Skuringsstriberne  vare  ikke  horizontale,  men  skraanede  noget  ned 

fra  inden  udad.  Nede  ved  Søen  optraadte  dog  to  Sæt  Skurings- 

mærker,  det  ene  med  de  skraanende,  det  andet  med  de  horizon- 
tale Striber. 

Paa  Grund  af  disse  Skuringsmærker  kan  den  omhandlede 

Strandlinie  ikke  være  frembragt  efter  Istiden.  Thi  Havet  kan  jo 

dog  ikke  paa  en  Klippeflade  udhule  en  Fure,  hvori  der  lægger  sig 

en  markeret  Skyggerand,  uden  at  udslette  bemeldte  Skuringsmærker, 

som  ikke  stikke  synderlig  dybt.  Strandlinien  i  Nord-Østerfjorden 
kan  saaledes  ikke  tåges  for  god  som  Mindesmærke  efter  en  Stands 

i  Landets  Stigning  efter  Istiden. 

Angaaende  Jættegrydernes  Opkomst. 

(Uddrag  af  en  utrykt  Afhandling  af  Hr.  Capitaine  L.  Adlerstam). 

Meddelt  af 

S.  A.  Sexe. 

Den  mest  gjængse  Forestilling  om  Jættegrydernes  Opkomst  er: 

En  Sten  traf  paa  et  Hul  i  en  Klippeflade,  blev  drevet  rundt  deri 

af  en  Yandhvirvel  og  udsvarvede  derunder  en  Huln  ing,  som  kaldes 
Jættegryde. 
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Rimeligvis  have  de,  som  finde  sig  tilfredsstilede  ved  denne 

Theori,  kun  seet  et  ringe  Antal  af  de  mest  normale  Jættegryder. 

Theorien  passer  i  al  Fald  kun  daarligt  for  en  stor  Del  af  de  paa 

den  skandinaviske  Halvø  i  Tusendvis  forekommende  Jættegryder, 

og  der  lader  sig  gjøre  mange  Anmærkninger  ved  den,  saasom: 

1)  Til  Dannelsen  af  Jættegryder  hører  en  Komplex  af  Betingelser : 

a)  et  Hul  i  Klippen,  hvori  Udsvarvningen  kan  tage  sinBegyn- 
delse,  b)  en  Sten,  kaldet  Løberen,  som  lader  sig  drive  rundt, 

c)  en  vedholdende,  stærk  Vandhvirvel.  At  en  saadan  Komplex 

skulde  gjentage  sig  saa  hyppig,  at  Jættegryderne  lade  sig  tælle  i 

Tusender,  synes  at  være  mindre  rimeligt,  især  synes  det  lidet  ri- 

meligt,  at  det,  Udsvarvningen  indledende,  Hul  saa  hyppig  skulde 

have  ladet  sigfinde  paa  skraanende  eller  endog  steile  Klippeflader. 

2)  En  Strøm,  som  maatte  drive  rundt  med  en  Sten,  en  Løber,  i 

et  Klippehul,  maa  blive  svagere  og  svagere,  jo  dybere  ned  i 

Hullet.  Heraf  følger,  at  Løberens  Angreb  eller  Slid  paa  Hul- 

lets Vægge  maa  blive  svagere,  jo  dybere  ned  paa  samme,  hvoraf 

igjen  maatte  følge,  at  Jættegryderne  fik  en  konisk  Form.  Det 

samme  synes  at  maatte  blive  Følgen  deraf,  at  Løberens  Dimen- 
sioner  aftage  paa  Grund  af  Slid  under  Udsvarvningen.  Men 

Jættegryderne  ere  ikke  koniske,  de  ere  almindeligvis  cy- 
lindriske. 

3)  Løberen  maa  ifølge  Tyngdens  Lov  udsvarve  Jættegryder,  som 

staa  ret  op  og  ned,  Men  der  forekommer  hyppig  Jættegryder, 

som  staa  paa  Skråa,  som  ligge  horizontalt,  og  som  endog  ere 

udsvarvede  opad  eller  vende  Bunden  i  Veiret. 

4)  Der  findes  Jættegryder  med  Spiral  rifler  paa  Væggene.  Saa- 

danne  Rifler  kan  Løberen  ikke  fremkalde;  den  maatte  tvert- 

imod  arbeide  paa  at  udslette  dem,  hvor  den  forefandt  dem. 

5)  Der  findes  ikke  sjelden  paa  steile,  vertikale  Bergvægge  halv- 
cylindriske  Rudimenter  til  Jættegryder.  Hvorledes  skulde  en 

Vandstrøm  ved  Hjælp  af  en  Løber  kunne  udhule  disse? 



Om  Advokat  Sandons  Affære. 

Af 

0.  Sandberg. 

(Foredraget  den  20de  Februar  1874.) 

Denne  Sag  blev,  som  Selskabets  ældre  Medlemmer  ville  erindre, 

i  1865  (se  nævnte  Aars  Forhandlinger  Pag.  296)  af  Prof.  Faye  gjort 

til  Gjenstand  for  Forhandling  her. 

Jeg  var  ikke  tilstede,  da  denne  Sag  bragtes  paa  Bane,  og  kj endte 

ikke  saa  nøie  til  den,  at  jeg  under  dens  fortsatte  Forhandling  kunde 

meddele  saadanne  Oplysninger,  at  DHrr.  bleve  istand  til  at  fælde 

nogen  selvstændig  Dom. 

Nu  er  denne  Sag  ved  Sandons  Død  endelig  afsluttet  og  i  Juli- 

heftet  for  1873  af  Annales  medico-psyehologiques  af  Brierre  de  Bois- 

mont  gjort  til  Gjenstand  for  fornyet  Meddelelse,  hvoraf  jeg  antager, 

at  det  vil  interessere  Selskabet  at  faa  et  kortfattet  Uddrag. 

Sagen  vakte  i  sin  Tid  saa  meget  større  Opsigt,  som  Advokat 

Sandon,  der  efter  samstemmigt  Vidnesbyrd  af  flere  blandt  Frank- 

rigs  mest  fremragende  Sindssygelæger  led  af  Sindssygdom  og 

paa  Grund  af  verbale  og  reale  Injurier  maatte  indespærres,  i 

sine  hyppige  og  ivrige  mundtlige  og  skriftlige  Fremstillinger 

søgte  at  paavise,  at  Indespærringen  var  en  Hævngjærning  af  Ad- 
vokat, senere  Minister  Billault,  med  hvem  han  angaaende  en 

Retssag  i  1849  havde  haft  en  Conflikt.  Den  Interesse,  som  Sagen 

ved  den  nævnte  høitstaaende  Persons  Indblanden  vandt,  vedlige- 

holdtes  senere  derved,  at  Sandon  efter  Billaults  Død  overførte  Be- 

skyldningerne  paa  Rouher 

At  disse  berømte  Mænds  Navne  i  høi  Grad  bidrog  til  at  gjøre 

Sagen  til  en  cause  celebre,  er  en  Selvfølge;  men  forøvrigt  ligner 
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Affæren  til  Punkt  og  Prikke  de  mange  mere  og  mindre  bekjendte 

Retssager,  i  Civil-  som  Criminalretten,  hvor  Spørgsmaalet  dreier 

sig  om  Angjældendes  Sindssygdom. 

Hvor  denne  er  aabenbar,  saa  at  enhver  forstandig  Mand  eller 

Qvinde  kan  se,  at  Angjældende  er  rasende,  forvirret,  lider  af  Slag- 

tilfælde  med  Raseri,  Krampe  med  Bevidstløshed,  Lamhed  med  Sløv- 

hed  o.  s.  v.,  opstaar  der  sjelden  Spørgsmaal  om  at  indhente  Læge- 

erklæring.  Og  indhentes  den,  opnaaes  gjerne  strax  eller  senere 

Enighed  mellem  alle  Vedkommende. 

Anderledes  stiller  Sagen  sig,  naar  det,  som  i  nærværende  Til- 

fælde,  gjælder  det  Slags  tvivlsom  mental  Tilstand,  som  af  Sinds- 

sygelægerne  benævnes :  mania  sine  delirio,  folie  raissonante,  mania 

lucida,  folie  des  acls,  moralsk  Galskab  o.  s.  v.  Disse  Sygdomsformer, 

hvor  Forstanden  til  en  vis  Grad  er  eller  synes  at  være  uskadt, 

medens  Gemytet  og  Handlingerne,  ofte  ogsaa  Sansningen  for  den 

opmærksomme  Iagttager  vise  sig  abnorme,  give  baade  i  civile  og 

criminelle  Sager  i  Regelen  Anledning  til,  at  der  danner  sig  to,  ofte 

meget  ivrige  Partier,  af  hvilke  det  ene  antager  og  søger  at  bevise, 

at  Sindssygdom  er  tilstede,  medens  denne  af  det  andet  Parti  be- 

negtes. 

Jo  vigtigere  Sagens  Gjenstand  er,  og  jo  mere  høitstaaende 

eller  berømte  Personer  der  indblandes  i  Sagen,  des  større  Iver 

udfoldes  der.  Og  jeg  har  under  min  snart  20aarige  Sysselsættelse 

med  Sindssygeanliggender  selv  i  vort  fredelige  Norge,  i  vore  jevne 

Landsbygder  ikke  sjelden  haft  Anledning  til  at  se  Familier,  Græn- 

der,  ja  Bygden  delt  i  Partier,  af  hvilke  det  ene  med  ligesaa  stor 

Iver  paastaar,  som  det  andet  benegter  Sindssygdom. 

Blandt  Sindssygelægerne  har  det  allerede  længe  været  anseet 

som  en  over  al  Tvivl  hævet  Kjendsgjærning,  at  Sindssygdom  kan 

yttre  sig  alene  eller  hovedsagelig  som  Gemytssygdom.  Men  naar 

denne  Sætning  skulde  anvendes  i  det  konkrete  Tilfælde,  opstod 

der  ofte  Dissents  ikke  alene  mellem  Lægerne  og  Psychiaterne, 

men  ogsaa  mellem  Sindssygelægerne  indbyrdes.  Og  jo  mere  Psy- 
chiatrien  ønskede  at  træde  i  den  almindelige  Medicins  Spor  og  at 

tilegne  sig  den  exaktc  Forsknings  Methode,  des  mere  fremstilledc 
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det  sig  som  et  Desiderat  at  finde  et  positivt  Grundlag  for  den 

Paastand,  at  der  existerer  Sindssygdom.  ^ 

Derfor  dannede  det  et  Fremskridt  i  den  retsmedicinske  Psy- 

chiatri,  da  Prof.  Griesinger  i  1870  fremhævede  Nødvendigheden  af 

at  efterforske  og  om  muligt  eftervise  den  „ organiske  Belas  tigung," 
som  dannede  Grundlaget  for  Diagnosen:  Sindssygdom. 

Den  Sandonske  Affære  forekommer  mig,  især  ved  Obductions- 

resultatet,  saa  interessant  og  overbevisende,  at  jeg  vover  at  regne 

paa  Overbærelse,  om  end  Meddelelsen  bliver  noget  vidløftig. 

Sandon  fik  i  1849  som  Advokat  i  Limoges  at  gjøre  med  en 

Retssag  af  Betydning,  hvorom  han  satte  sig  i  Forbindelse  med  den 

berømte  Advokat  Billault  i  Paris,  til  hvem  Sagen  efter  Domstolens 

Kjendelse  senere  definitivt  overdroges. 

Billault  vandt  Sagen  og  erholdt,  efter  Sandons  Opgave,  et  Ho- 
norar af  12,000  frks.,  hvilke  han,  som  Sandon  med  Bitterhecl  i  sine 

Brochurer  bemærker,  ikke  delte  med  Sandon.  Sandons  hele  Udbytte  af 

Sagen  var,  at  han  paa  Grund  af  sit  Forhold  til  Billault  og  Sagen  blev 

udstrøgen  af  Advokaternes  Række,  idømt  3  Maaneders  Tab  af  Bor- 

gerrettigheder  og  Sagsomkostninger.  I  Dommen  bemærkedes  udtryk- 

kelig,  at  Straffen  blev  formildet  paa  Grund  af  hans  mentale  Tilstand. 

Fra  denne  Tid  af  begyndte  Sandon  at  underholde  Publikum  og 

plage  Magistratspersoner,  Dommere,  Retslærde  og  Læger  med  Be- 

sværinger  over  uretfærdig  Behandling,  Krænkelser  o.  s.  v.  Og  at 

han  ikke  altid  var  uheldig  i  sine  ihærdige  Bestræbelser  fremgaar 

blandt  andet  af  et  Brev  fra  Persigny  af  Marts  1866,  der  blev  fun- 

det  i  Tuillerierne  og  atter  vakte  nogen  Interesse  for  den  næsten 

hendøde  Skandale.  Persignys  til  Conti  stilede  Brev  lød  saaledes: 

„Se  der  en  Sag,  sonr  det  er  af  Vigtighed  at  neddysse.  Billaults 

„Opførsel  har  været  uhørt.  Den  Mand,  som  har  været  Off  er  derfor, 

„kan  blive  et  Vaaben  i  Partiernes  Hænder;  der  kan  blive  en  fryg- 

„telig  Skandale.  Det  ser  ud,  som  20 — 30,000  frks.,  som  Cormeau 

„kan  tage  af  de  hemmelige  Fonds,  vil  ordne  det  Hele.  Sagen  er 

„begyndt  med  en  frygtelig  Ubillighed,  som  det  er  af  Vigtighed  at 

„faa  redresseret." 
Da  denne  Skrivelse  kom  for  Dagen,  var  det  intet  Under,  at 
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den  Sandonske  Sag  atter  dukkede  op  og  gav  Anledning  til  skarpe 

Udtalelser  mod  Ministrene,  Dommerne,  Lægerne  og  Sindssygeloven. 

Sandon,  som  i  20  Aar  havde  haft  travelt  med  at  fremstille 

sig  som  Offer  for  skammelig  Forfølgelse  og  Indespærring,  blev  atter 

Dagens  Helt;  og  Journalisterne  benyttede  lians  Sag  som  et  vel- 

komment Agitationsmiddel  mod  den  Franske  Sindssygelov  af  1838, 

der  ikke  som  vor  Sindssygelov  af  1848  har  indsat  en  speciel  Con- 

trolcommission  for  hvert  Asyl.  Dette  foranledigede  Brierre  de  Bois- 

mont  til  at  gjenoptage  den  Sandonske  Sag,  hvoraf  følgende  er  et 

Uddrag: 

3  Aar  efter  Proc  essen  i  Limoges  blev  Billault  valgt  til  For- 

mand  i  Nationalforsamlingen;  saavel  ved  denne  Leilighed  som  se- 

nere, da  han  blev  Førsteminister,  henvendte  Sandon  sig  forgjæves 

til  ham  om  Embedsansættelse.  Og  da  dette  mislykkedes,  udskjeldte 

og  forfulgte  Sandon  Ministeren  uafladelig  og  med  stor  Heftighed,  saa 

det  blev  nødvendigt  at  arrestere  ham.  I  Arresten  observeredes 

ved  Siden  af  hans  Yndlingsideer  og  dermed  i  Forbindelse  staaende 

Handlinger  forvirret  Tale,  saa  det  fandtes  nødvendigt  fra  Prof. 

Laségue  og  Dr.  Blanche  at  indhente  Legalbetænkning,  der  under 

28de  April  og  8de  August  1861  afgaves  og  lød  paa,  at  Sandon  led 

af  folie  raisonnante,  med  det  Tillæg,  at  hans  Delirium  tydeligen 

var  progressivt,  og  at  det  sent  eller  tidlig  vilde  blive  nødvendigt 

at  anvende  de  i  Lov  af  1838  hjemlede  Midler  til  at  sikre  sig 
mod  ham. 

Minister  Billault  anvendte  imidlertid  sin  Indflydelse,  saa  han 

fik  Sandon,  der  holdtes  fængslet  i  Mazas,  sat  paa  fri  Fod.  I  1862 

forværredes  Tilstanden,  saa  han  atter  maatte  indsættes  i  Mazas, 

hvor  det  overdroges  Professoren  i  Retsinedicin  Tardieu  og  Sinds- 
sygelægerne  Foville  denÆldre  og  Blanche  at  anstille  Undersøgelse 

og  afgive  Erklæring  angaaende  hans  mentale  Tilstand. 

I  den  af  disse  Mænd  afgivne  Erklæring  paavises  en  Mængde 

Tegn  af  hans  mange  Skrifters  Form  og  Indhold,  af  hans  forkerte 

Ideer  og  Handlinger  samt  af  hans  egne  Yttringer,  blandt  hvilke 

den  mest  charakteristiske,  at  han  føler  som  en  Indsoven  og  Para? 

lyse  i  den  ene  Side  <if  Legemet,  og  at  han  fornæmmer,  hvorledes 
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Rotterne  gnave  paa  lians  Hjerne,  der  gjøre  det  tydeligt,  at  han  er 

sindssyg,  og  at  lian  paa  Grund  af  Excitatioli  og  Forivren  (empor- 

tement)  let  kan  blive  farlig  og  voldsom. 

Deres  Conclusion  gik  derfor  ud  paa,  at  Sandon  som  Sindssyg 

burde  indlægges  i  et  Sindssygeasyl.  Og  som  Følge  heraf  overflyt- 
tedes han  fra  Mazas  til  Charenton. 

Mellem  Domstolene,  den  administrative  Myndighed  og  Sinds- 

sygelægerne  herskede  nu  Samstemmighed;  men  Sandon  havde  en 

anden  Mening,  og  han  J&k  Sagen  indbragt  for  Senatet,  hvor  den 
discuteredes  19de  Februar  1863. 

Den  Comité,  der  af  Senatet  var  nedsat,  gav  gjennem  sin  Ord- 

fører Tourangin  en  nøiagtig  historisk  Fremstilling,  der  oplyste,  hvad 

ovenfor  i  Korthed  er  meddelt,  og  derhos  tilføiede  nogle  Enkelthe- 

der, som  ere  saa  charakteristiske,  at  de  bør  anføres  som  Tegn  paa 

den  Sluhed,  hvormed  det  Slags  Syge  handle. 

I  1852,  da  Sandon  forgjæves  havde  søgt  om  Billaults  Protec- 

tion,  optraadte  han  med  Trudsler  om  at  offentliggjøre  compromit- 
terende  Breve,  hvoraf  han  skulde  være  i  Besiddelse;  men  da  han 

kaldtes  til  Regnskab  herfor,  kastede  han  Brevene  paa  Ilden  og 

yttrede  Anger.   Dette  var  i  1852. 

Men  i  1860,  da  Billault  var  bleven  Indenrigsminister  og  San- 

don forgjæves  bestormede  ham  med  sine  Bønner,  begyndte  han 

atter  at  udstøde  Trudsler  og  at  sige,  at  de  brændte  Breve  kun 

vare  Copier,  medens  han  fremdeles  besad  Originalerne,  som  han 

skulde  vide  at  benytte,  hvis  Ministeren  ikke  affandt  sig  med  ham. 

Ligeledes  oplystes,  at  Sandon  havde  udfærdiget  et  Gjældsbrev 

paa  125,000  frs.  under  Montalemberts  Navn,  hvilket  han  maatte  er- 

kjende  at  være  falskt,  ligesaavel  som  de  foregivne  Billaultske  Breve. 

Senatets  Comité  kom  efter  nøiagtig  Undersøgeise  af  alle  Kjends- 

gjærninger  enstemmig  til  det  af  Senatet  billigede  Resultat,  at  der 

Intet  ved  Sagen  var  at  gjøre.    Dette  var  20  Februar  1863. 

Da  nu  Minister  Billault  var  død,  besluttede  man  sig  for  at 

stoppe  Munden  paa  Bladskriverne  til  at  aabne  Asylets  Porte  for 

Sandon,  som  der  havde  opholdt  sig  V/2  Aar. 

Sandon  var  imidlertid  fremdeles  sindssyg,  og  hans  Udskrivning 
Vid.-Selsk.  Forh.  1874.  13 
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røbede  kun  en  dadelværdig  Svaghed,  hvis  Følger  med  Lethed 

kunde  forudsees  af  enhver,  som  kjender  det  Slags  Syge.  Sandon 

kunde  ikke  forandre  sin  Opførsel,  men  i  Mangel  af  Billault  kastede 

han  sig  over  Rouher. 

Efter  de  af  Laségue,  Blanche,  Tardieu,  Foville,  Parchappe, 

Aug.  Voisin  og  Behier  afgivne  Erklæringer,  hvilke  sidste  afgaves 

7  Aar  senere  end  de  af  Laségue  m.  FL,  paa  Grund  af  de  mod 

Rouher  udstødte  Trusler,  skulde  man  troet,  at  denne  Sag  var  hen- 

døet;  men  nei!  Sandon  vedblev  at  skrive  Pamphleter,  i  hvilke 

han  gjenoptog  Beskyldningen  mod  Billault,  at  han  havde  bedraget 

ham  for  Andel  i  det  for  Retssagen  faldne  Honorar  af  12,000  fr.; 

beskyldte  Charentons  Overlæge  Dr.  Calmeil  for  at  have  sagt,  at 

Sandon  maatte  vogte  sig  for  at  klage,  da  Calmeil  havde  hans  Liv 

i  sin  Haand;  angav  at  Prof.  Tardieu  havde  budet  ham  store  Sum- 

mer i  Bestikkelse;  paastod,  at  han  inden  etRetsmøde  for  lukkede 

Døre  havde  udskjeldt  Billault  paa  det  frygteligste  under  Dommernes 
Bifaldssmil  o.  s.  v. 

Enten  det  nu  var  en  Følge  af  Sandons  Frækhed  eller  af  det 

Franske  Samfunds  Decadence,  vist  er  det,  at  han  ikke  blev  be- 

handlet og  indespærret  som  en  farlig  Sindssyg,  men  protegeret  af 

Pressen  og  betragtet  som  et  Offer  for  Forfølgelse:  han  ikke  alene 

levede  i  Frihed,  men  understøttedes  af  de  hemmelige  Fonds,  modtog 

10,000  fr.  af  Prins  Napoleon,  ja,  hvis  man  tør  tro  Rygtet,  var  han 

endog  paa  en  Maade  ansat  hos  Keiseren. 

Snart  skulde  dog  Lægernes  Dom  om  Sygdommens  sandsynlige 

Uhelbredelighed  og  stadige  Fremskridt  finde  sin  Bekræftelse.  Han 

indkom  nemlig  i  Dr.  Besniers  Privatsygehus  (maison  de  santé)  24de 

August  1870  under  en  Tilstand  af  Congestioner  til  Hjernen  og 

Fordøielsesbesvær  med  tydelige  Tegn  paa  den  Sindssygdomsform, 

som  Lægerne  kjende  under  Navn  af  Paralysis  generalis:  Han  var 

saa  sløv,  at  han  ikke  kunde  angive  sin  Alder  og  ikke  bringes  til 

at  indsc  Uoverensstemmelsen  i  hans  Opgave  af  Alder  50  Aar  og 

Fødselsaar  1823.  Hans  Tunge  og  Læber  skjalv;  hans  Tale  var 

besværet,  Gangen  vaklende  o.  s.  v.,  medens  Ideerne  vare  usainmen- 
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hængende.  Han  fastholdt  dog  endnu  tildels  sine  Yndlingspaastande 

og  bevægede  sig  i  store  Tal  og  al  Slags  Kenomisteri. 

Hos  Besnier  blev  han  kun,  indtil  Cerebralcongestionen  ogFor- 

døielsesbesværet  havde  givet  sig  og  udgik  6te  September. 

26de  Oktober  1872  faldt  Sandon  bevidstløs  om  nærved  Justits- 

paladset  og  indbragtes  til  Herards  Afdeling  i  Hotel-Dieu,  hvor  han 
samme  Dag  døde. 

I  Selskabet  for  Legalmedicin  meddelte  dettes  Formand  Béhier 

under  lite  November  1872  følgende  i  1'union  medicale  publicerede 
Sectionsfund.  Obductionen  foretoges  af  Reservelæge  Liouville  og 

Candidat  Percheron  og  viste: 

1.  I  Brysthulen:  Hjertet  var  voluminøst,  Muskelmassen  saavelsom 

venstre  Hjertekammers  Rumfang  forøget  Paa  venstre  Kam- 

mers indvendige  Flade  saaes  Tegn  til  gammel  Endocardit,  især 

paa  Mitral-  og  Aortaklappen.  Paa  Aortas  indvendige  Flade 

saaes  haarde  atheromatøse  Flækker.  Lungerne  vare  meget 

congestionerede,  og  ved  Indsnit  i  samme  udflød  en  Mængde 

mørkt  Blod. 

2.  Underlivet  viste  ikke  andet  Abnormt  end  en  noget  fremskreden 

Cirrhoze  af  Leveren  og  en  vis  Grad  Scleroze  af  Nyrerne. 

3.  Hjemehiden  viste  en  Gruppe  ældre  og  nyere  Læsioner: 

a)  Arterierne  vare  tykke  og  voluminøse,  især  Casilaris; 

b)  Meningerne  vare  tykke,  uigjennemsigtige,  graahvide;  aflø- 
stes  uden  at  gaa  istykker;  disse  Egenskaber  fremtraadte 

især  i  Indsnittene  og  langs  Karrene.  Paa  de  fleste  Steder 

løsnedes  Hinderne,  uden  at  Substantsen  angrebes;  men  midt 

paa  venstre  Hjernelap  nærved  den  store  Incisur  frembragte 

deres  Løsning  overfladiske  Excoriationer  med  en  noget  ro- 

senfarvet  og  grynet  Bund.  Paa  høire  Hemisphære  fandtes 

samme  Forhold,  men  mindre  fremtrædende.  Mellem  Pe- 

dunklerne  fandtes  Meningerne  meget  fortykkede. 

De  her  beskrevne  Forandringer  paaviste  tydelig  chronisk 

Meningit  paa  flere  Steder. 

c)  Hjemesuo  stants  en  viste  allerede  ved  den  ydre  Besigtelse  som 

Tegn  paa  gamle  hæmorrhagiske  Phoci  Ujevnheder  i  Massen 

13* 
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og  i  Vindingernes  Configuration.  Ved  Snit  bemærkedes 

foci  efter  gamle  Apoplexier,  charakteriserede  ved  henfal- 

dende Hjernemasse  af  gul  Okerfarve  og  Blodrester,  som  i 

Tidens  Løb  havde  undergaaet  den  sædvanlige  Forandring 

til  Krystaller  og  Tavler;  paa  enkelte  Steder  saaes  virkelige 
Ardannelser. 

Af  de  forskjellige  Forandringer,  som  Apoplexierne  havde 

undergaaet,  lod  sig  slutte  til  de  forskjellige  Tidsrum,  hvori  de 

vare  opstaaede;  og  ligesom  de  vare  af  forskjellig  Tidsoprin- 

delse,  saa  vare  de  ogsaa  af  forskjellig  Størrelse  fra  3— 4  Milli- 

meter til  2 — 3  Centimeter.  De  fandtes  saavel  i  den  graa  som 
den  hvide  Substants,  og  de  største  naaede  Vindingerne,  hvor  da 

den  graa  Substants  var  rynket  og  tjente  som  Capsel  om  focus. 

En  af  disse  foci,  der  tidligere  maa  have  været  voluminøs, 

fandtes  i  venstre  corpus  striatum,  hvor  der  saaes  betydeligt  Sub- 
stantstab  i  forreste  Parti.  Ved  gjentagne  Indsnit  kunde  man 

constatere  4  slige  foci  i  venstre  og  3  i  høire  Hemisphære,  alle 

omgivne  af  Haardhed  (encéphalite  scléreusé).  Saadanne  vare  de 

væsentligste  Læsioner  fra  denne  Periode,  som  paaviste  gamle 

Hjernesygdomme  af  forskjellig  Dato. 

Hvad  nu  angaar  de  nyere  Læsioner,  da  var  den  væsentligste 

en  betydelig  Apoplexi  i  pons  Varoli  med  Udløbere  til  Pedunk- 
lerne.  Derhos  iagttoges  blodfarvet  Serum  i  Hj erne ventrikl erne 

og  Blodudgydninger  mellem  Meningerne  samt  forøget  Volum 

af  Karrene,  som  vare  overfyldte  af  sort  Blod.  Disse  Læsioner 

vare  forøvrigt  i  fuld  Overensstemmelse  med  de  i  levende  Live 

iagttagne  Phænomener. 

Den  af  forskjellige  Sindssygelæger  tidligere  forudsagte  og  af 

Besnier  i  August  1870  diagnosticerede  Sindssygdom  —  paraltjsis 

gener  alis  —  var  synlig  i  de  forskjellige  Hjernelæsioner  af  ældre 

og  nyere  Dato.  Og  ved  Siden  af  sin  retsmedicinske  Interesse 

frembyder  derfor  nærværende  Sag  et  sjeldent  lærerigt  Billede  af 

den  Nøiagtighed,  hvormed  Sygdommens  forskjellige  Phaser  og  Yt- 

tringer  afspeile  sig  i  Hjernen,  hvor  disse  ligesom  kunne  ah1  æses. 
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Herom  tør  jeg  for  denne  ærede  Forsamling  ikke  tillade  mig  no- 

gen  vidtløftig  Udvikling. 

Men  angaaende  det  Spørgsmaal,  til  hvis  Oplysning  nærværende 

Sag  i  1865  søgtes  anvendt,  forekommer  den  mig  nu  langt  bedre 

end  den  Gang  at  give  Opklaring. 

Den  viser  nu  i  sin  Afslutning  formentlig  med  usædvanlig  Ty- 

delighed  og  Bestemthed  hen  til  det  bestaaende  Sammenhæng  mellem 

Hjernesygdom  og  Sindssygdom;  den  paaviser  Forholdet  mellem  de 

sygelige  Forivringer  —  emportements  —  og  de  organiske  Foran- 

dringer; og  den  forekommer  mig  derfor  at  tale  et  taust,  men  kraf- 

tigt  Sprog  om  de  Sindssyges  Utilregnelighed. 

Denne  Sag  danner  efter  min  Opfatning  et  smukt  Belæg  til 

Griesingers  Lære  om  det  organiske  Tryk. 

Og  jeg  nærer  det  Haab,  at  Dissentsen,  i  alt  Fald  mellem  Læ- 

gerne  og  Psychiaterne,  om  Sindssygdoms  Tilstedeværelse  og  Sinds- 

syges Utilregnelighed  vil  formindskes,  naar  Sindssygelægerne  stræbe 

at  se  Sindssygdommen  i  Forbindelse  med  andre  Nervesygdomme 

og  Forstyrrelser  i  Hjernens  øvrige  Funktioner  og  Lægerne  ikke 

overse  de  psychiatriske  Erfaringer,  om  disse  end  fremtræde  under 

saa  curiøse  Benævnelser  som  moralsk  Galskab,  mania  sine  delirio, 

folie  raisonnante  o.  s.  v.  I  nærværende  Sag  er  det  aabenbart,  at 

Sindssygelægerne  fra  først  til  sidst  have  haftRet;  men  denne  have 

de  ikke  saaledes  kunnet  objectivere,  at  den  fandtlndgang  hos  det 

store  Publicum,  ikke  en  Gang  hos  en  Mand  som  Persigny. 

Den  indeholder  derfor  en  stærk  Opfordring  for  Sindssygelæ- 

gerne til  at  søge  at  finde  objective  Tegn  for  de  til  Grund  for  Sinds- 

sygdommen liggende  Forstyrrelser  i  Hjernelivet  og  Nervevirksom- 

heden.  At  herved  store  Vanskeligheder  møde,  er  sikkert:  men 

ligesaa  sikkert  er  det,  at  ingen  Klarhed  vindes  i  disse  dunkle 

Regioner  uden  Kamp  og  Møie. 



Allgemeine  Theorie  partieller  Differential- 

Gleichungen  I.  O.1 
(Vorgelegt  im  Novbr.  1874). 

von 

Sophus  Lie. 

Die  Theorie  der  partiellen  Differential-Gleichungen  1.  0.  zwi- 

schen  drei  Variabeln  wurde  von  Lagrange  (und  Monge)  begriindet, 

von  Pfaff  auf  beliebig  viele  Variabeln  ausgedehnt,  und  endlich  von 

Cauchy  und  Jacobi  wesentlich  vervollkomnet  und  entwickelt.  Neuere 

Forschungen,  die  indess  bei  dieser  Gelegenheit  nicht  nåher  bespro- 

chen  werden  sollen,  haben  noch  weitere  Fortschritte  begriindet. 

In  1872  richtete  ich2  die  Aufmerksamkeit  darauf,  dass  es  na- 

turgemåss  war  die  Fundamentai-Begriffe  und  Probleme  dieser  Di- 

sciplin  zu  erweitern.  Hierdurch  gewinnt  in  der  That  die  ganze 

Theorie  eine  friiher  ungekannte  Einfachkeit  und  Allgemeinheit, 

deren  Werth  hoch  zu  schåtzen  ist.  Merkwiirdigerweise  steht  diese 

Verallgemeinerung  in  genauem  Zusammenhange  mit  der  ursprting- 

lichen  Pfaffschen  Formulirung  des  Integrations-Problems,  die  von 
Cauchy  und  Jacobi  verlassen  wurde.  Niemand  scheint  bemerkt  zu 

haben,  dass  die  Pfaffsche  Fragestellung,  die  im  Uebrigen  keinesweg 

von  Pfaff  con  se  quent  durchgefiihrt  wurde,  wesentlicheVortheile  bietet. 

1  Ich  dcnke  zur  Zeit  daran,  eine  ausgefuhvte  Darstellung  meiner  Arbeiten  von 
1872  zu  versuchen.  Meine  jetzige  Avbeit  ist  als  ein  Capitel  dieser  projectirten 
Abhandlung  zu  betrachten.  Ich  habe  versucht,  theilweise  meine  urspriingliche  i 

synthetische  Form  beizubehalten.  Es  wiirde  mich  intercssiren  zu  erfahren,  ob 

auch  solche  Leser,  die  nicht  mit  Mannigfaltigkeits-Bctraclitungen  ganz  besonders 
vertraut  sind,  mich  verstehen  kunnen. 

2  Gottinger  Nachrichten,  30  October  1872,  No.  25. 
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Ich  werde  versuchen  diese  erweiterte  Theorie,  die  ich  frtther 

nur  skizzirt  habe,  etwas  ausfiihrlicher  dar^ustellen.  Gleiclizeitig 

entwickele  ich  die  von  mir  herriihrende  Erweiterung  der  Cauchy- 

schen  Methode,  die  schon  Mayer 1  zu  Gegenstand  einer  verdienst- 

vollen  Arbeit  gemacht  hat.  Hoffentlich  werde  ich  bald  eine  ausge- 

fiihrte  Darstellung  meiner  neuen  Integrations-Methode  folgen  lassen 

konnen. 

§  I- 
Erledigung  eines  Hulf-Problems. 

1.  Ich  erledige  zuerst  ein  Hiilf-Problem,  welches  in  genaustem 

Zusammenhange  mit  dem  sogenannten  Pfaffschen  Probleme  fur  eine 

ungerade  Zahl  der  Variabeln  steht.  Dasselbe  ist  ohne  Zweifel 

fruher  von  Ånderen  gelost  worden.  Nichtsdestoweniger  halte  ich 

es  fiir  richtig,  dasselbe  selbstståndig  und  ausfiihrlich  zu  behandeln. 

Problem.    Man  soll  alle  Gleiclmngs-Systeme  der  Form 

fk  (X0  \  .   .   .  Xn  7T0  1ZX  .  .  .  7Un)  =  0       (k  =  0  1   .  .  .  «) 

bestimmen,  vermdge  deren  die  Differential-Belation 

:u0  dx0  +  tcx  dXj  +  .  .  .  +  7r„  dxn  =  0  =  2tc  dx 

identisch  stattfindet. 

Die  gesuchten  Gleichungs-Systeme  ordnen  sich  naturgemass  in 
zwei  Categorien,  solche  namlich,  die  keine  Kelationen  zwischen  den 

x  allein  bestimmen,  und  solche,  die  dies  machen,  zwischen  deren 

Gleichungen  sich  also  alle  iz  eliminiren  lassen.  Ein  System  der 

ersten  Art  bestimmt  offenbar  auch  keine  Eelation  zwischen  den 

Difterentialen  dx.  Soll  aber  der  Ausdruck  2irdx  verschwinden, 

ohne  dass  zwischen  den  dx  Kelationen  bestehen,  so  mussen  alle  tu 

gleich  Null  sein.  Jedes  System  der  ersten  Art  enthålt  daner  die 

Gleichungen 

^0  =  0  7Tn  =  0, 

und  andererseits  ist  auch  klar,  dass  es  keine  weitere  Gleichungen 

enthalten  darf;  denn  sonst  Hessen  sich  die  tt  eliminiren.  Im  Fol- 

genden  fassen  wir  nun  die  Grossen  k  als  Verhåltnissgrossen  auf; 

darum  mussen  wir  das  gefundene  System  als  ein  uneigentliches 
betrachten. 

1  Gottinger  Nachrichten  1873. 
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Also  brauchen  wir  uns  nur  mit  dem  Falle  zu  beschåftigen, 

dass  zwischen  den  Gleichungen  unseres  Systems  sich  die  tu  eliminiren 

lassen.  Die  in  dieser  Weise  erhaltenen  q  +  1  Relationen  zwischen 

x0  xt  .  .  .  xn  konnen  immer  binsichtlich  q  -f-  1  unter  den  x,  etwa 

x0x1  .  .  .  xq  aufgelost  werden;  hierdurch  nelimen  sie  die  Form 

(1)  xk  =  fk(xq  +1  .  .  .  xn)       (k  =  0  1  .  .  .  q). 
Durch  Differentiation  findet  man  also  q  +  1  Relationen  zwischen 
den  dx 

dx*  -itrK'  (k  =  01.-.q) 
a  =  q  + i  a 

welche  den  Ausdruck  27rdx  auf  die  Form 

a_2n  (xfl^  \-*l-¥L-  +   •  •   •  +  7Xq +  7T J  dx, 
v  0    dx       1     1    dx       1  q   dx       •     a/  a 

a  =  q  +  i  a  a  a 

reduciren.  Hier  sind  nun  alle  zuriickgebliebenen  dx  von  einander 

vollig  unabhångig,  und  daher  mussen  folgende  Relationen  bestehen 

df0  df,  dfq 

(2)  ^0  +  -1  "dx~  +  •  •  •  +  TTq  +  -a  =  0. 

Also  enthålt  jedes  Gleichungs-System,  welches  2::dx  =  0  identisch 

befriedigt,  n  +  1  Gleichungen  der  Form  (1)  und  (2).  Umgekehrt 

ist  einleuchtend,  dass  diese  Gleichungen  an  und  flir  sich  den  Aus- 

druck 2-dx  identisch  verschwinden  lassen.  Enthålt  daher  unser 

System  noch  weitere  Gleichungen,  so  sind  dieselben  nur  noch  der 

Beschrånckung  unterworfen,  mit  dem  Systeme  (1,  2)  algebraisch 
vereinbar  zu  sein. 

Die  gefundene  Resultat  kann  eine  elegante  Form  erhalten.  Setzen 
wir  nåmlich 

7T0  f0  +  .  .   .  +  7Tq  fq  ==  W, 

so  nehmen  die  Gleichungen  (1)  und  (2)  die  Form 

dW  dW 

k  ~~  d::k   '  ~cl  —        dxa  » 
wo  k  succeissiv  die  Werthe  0  1  q,  und  a  die  Werthe  q  +  1 . . .  n 
annimmt. 

Es  ist  ubrigens  leicht  ein  anschcinend  noch  allgemeineres 

(n  +  1)  gliedriges  Gleichungs-System  anzugeben,  velches  27tdx  iden- 
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tisch  verschwinden  låsst.   Dies  ist  in  derThat  der  Fall  mit  jedem 

Systeme  der  Form  ^ 

Xk=   ™,  *   =-   ™_     A  =  01...q 
 v 

d^k      *  dxa       Va  =  q  -f-  1  ....  ny 

vorausgesetzt,  dass  W  irgend  eine  hinsichtlich  tc0  %  .  .  .  rcq  homo- 

gene Funktion  erster  Ordnung  von  tt0  .  .  .  :rq  xq+1  .  .  xn  bezeich- 
net.    Unsere  Gleichungen  geben  nåmlich 

Sicdx=   2  ickd.^— j  -2      —  dxa. 

Nun  ist  W  homogen  von  erster  Ordnung;  also  ist 

k  ̂q      dW  w 
2   rck-  W==0, 

k  =  o  d^ woraus  durch  totale  Differentiation 

k  1 V  f -w  \     k  =       .  d   _  dW  =  a k  =  o      V  d'k  /      k  =  o  d7:k 
Mit  Benutzung  dieser  Gleichung  ånden  wir 

2*<fe  =  -k  I         d*k  -T  dxa  +  dW, k  =  o  d^  a  =  q+1dxa  a oder 

27:dx  =  —  dW  +  dW  =  0, 

womit  meine  Behauptung  erwiesen  ist.    Zugefiigt  soll  nur  sein, 

dass  die  Gleichungen  unseres  System  nach  dem  Theoreme  der  ho- 

mogenen  Funktionen  die  folgende  charakteristische  Gleichung  nach 
sich  ziehen 

x0      +  •  ■  •  +  xq  xq  =  W. 
Wir  fassen  das  Vorangehende  folgendermaasen  zusammen: 

TJieorem  I.  Fasst  man  tt0  nx  .  .  .  7un  als  Verhåltnissgrossen 

auf  so  enthålt  jedes  System  Gleichungen  zwischen  tt0  . . .  xn  x0  . .  .  xn, 
welches  die  Biffer  ent  ial-Belation 

tc0  dx0  +  r.r  dxx  +  . . . .  -f  :rn  clxn  =  0 

identisch  hefriedigt,  n  -f- 1  Gleichungen  von  der  Form 

xk  =  J??L  -jz   =        dW     /k  =  
a  b  1\ 

dXk  '  TCa  dxa  '  \<x  =  ni  n  ty 
welche  an  und  fur  sich  den  Ausdruch  27tdx  verschivinden  lassen. 
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Rier  bczeichnen  a  b  ...  I  m  n  ...  t  die  Zahlen  0  1  ...  n  in 

einer  beliebigen  Ordnung  genommen,  und  W  ist  irgend  eine  Funktion 

von  7ua  .  .  .  .  7Uj  xm  .  .  .  .  xt,  die  hinsichtlich  der  tc  homogen  von  erster 

Ordnung  ist.  Unsere  n  -\-  1  Gleichungen  Jcdnnen  im  Allgemeinen 

auf  mehrere  Weisen  die  aufgestéllte  canonische  Form  erhalten.  Ins- 

besondere  hemn  man  immer  erreichen,  dass  W  hinsichtlich  der  tc 
linear  ist. 

2.  Um  die  Sprache  zu  erleichtern  werden  wir  die  Terminologie 

der  Mannigfaltigkeitslehre  anwenden  und  gleichzeitig  ein  neues 

Symbol,  welches  wir  sogleich  definiren,  einfuhren. 

Wir  betrachten  zwei  Werth-Systeme  x0  .  .  .  xn  tc0  .  .  .  tc„  und 

x'0  .  .  .  x'n  tc'0  .  .  .  tc'„  als  aequivalent,  wenn 

—  *  Il  5l 

2    ±  j  2    I  ■  2 
und  mussen  daher  sagen,  dass  esoonT  und  nicht  oo  n  Werth- 
Systeme  (x  tc)  giebt.  Eine  Zahl  q  Gleichungen  zwischen  den  x  und  tc 

bestimmen  im  Allgemeinen  oo2n+  1  ~qsolche  Werth-Systeme.  Ben 
Inbegriff  derselben  bezeichnen  wir,  wenn  die  betreffenden  Gleichun- 

gen J5rcdx  =  0  identisch  befriedigen,  mit  dem  Symbole 

ivo  1c  die  Zahl  2n  -f-  1  —  q  ist.  Nach  dem  Vorangehenden  kann  k 
hoehstens  gleich  n  sein. 

Wir  gehen  dazu  iiber  die  Betrachtungen  der  vorangehenden 

Nummer  zu  interpretiren.  Dabei  wird  es  bequem  sein  sich  vorlaufig 

auf  den  Fall  n  =  2  zu  beschråncken. 

Fassen  wir  Xq  xt  x2  als  Cartesische  Punkt-Coordinaten  auf  und 

tc0  Tc!  tc2  als  Verhåltniss-Grossen,  welche  die  Lage  einer  durch  den 

Punkt  x0  xx  x2  hindurchgehenden  Ebene 

TC0  (X'0  —  X0)  +  TCj  (X\—  Xj)  +  TC2  (x2'  -  X2)  =  0 

bestimmen,  so  konnen  wir  x0  xx  x2  tc0  7c4  tc2  als  Coordinaten  eines 

Flåchenelements  betrachten.  Bei  dieser  Interpretation  sagt  die 
Gleichung 
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7T0  dx0  +  7Tj  +  7T2  dx2  =  0, 

dass  die  Ebene  des  Flåchenelements  (x0  .  ̂ .  .  tu2)  den  Punkt  des 

benachbarten  Element  (x0  +  clx0  . . .  iz2  +  d^)  enthalt.  Findet  diese 

Relation  stått,  sagen  wir  der  Kiirze  wegen,  dass  unsere  beiden 

Elemente  vereinigt  Hegen.  Mit  Anwendung  dieses  Ausdrucks  kon- 

nen  wir  unser  allgemeine  Problem  fur  den  Fall  n  =  2  folgender- 

maasen  aussprechen:  Man  soll  die  Flåchenelemente  des  Baumes 

in  allen  moglichen  Weisen  in  zweifaeh  unendliche  Schaaren  zerle- 

gen,  derart  dass  jedes  Mement  mit  allen  benachbarten  Elementen 

derselben  Schaar  vereinigt  liegt. 

Um  die  erbaltene  Losung  dieses  Problems  interpretiren  zu 

konnen,  bemerken  wir  Folgendes.  Nehmen  wir  irgend  eine  Flache, 

so  béstimmt  die  Gleichung  derselben 

x0  =  f  (xt  x2) 

zusammen  mit  den  beiden  Relationen 

alle  Flåchenelemente,  welche  die  Flache  bedecken.  Nehmen  wir  an- 
dererseits  eine  Curve,  so  ist  auch  nicht  schwer  zu  erkennen,  dass 

die  Gleichungen  derselben 

x0  =  f0(x2),  xi  =fifx2) 
zusammen  mit 

i         df0    ,        df,  r> 

alle  Flåchenelemente  bestimmen,  welche  die  Curve  umhullen.  End- 

lich  kann  man  die  Gleichungen  eines  Punkts 

xo  =  a05  xi  =  ai?  x2  —  a2 

auch  als  analytische  Definition  aller  durch  denselben  hindurchge- 
henden  Elemente  auffassen. 

Vergleichen  wir  nun  dies  mit  Theorem  I,  sehen  wir,  dass  die 

Elemente,  welche  eine  Flache  bedecken,  eine  Curve  umhullen  oder 

durch  einen  Punkt  gehen,  Schaaren  der  verlangten  Eigenschaft 

bilden,  und  dass  es  keine  anclere  solche  Schaaren  giebt. 

Um  die  allgemeine  Theorie  in  entsprechender  Weise  interpre- 

tiren zu  konnen,  fassen  wir  x0x1  ,  .  .  xB  als  Punkt-Coordinaten 

eines  (n  +  l)-fach  ausgedehnten  Raumes  auf,  ferner  tz0  7tt  .  .  .  rcn 
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als  Verhåltnissgrossen,  welche  die  Lage  einer  durch  den  Punkt 

x0  .  .  .  xn  hindurchgehenden  ebenen  Mannigfaltigkeit 

*o  (x'o  -  xo)  +  TCi  (x'i  —      +  .  .  .  +  7Un  (x'„  -  x„)  =  0 
bestimmen.    Bezeichnen  wir  den  Elementartheil  dieser  Mannigfal- 

tigkeit, der  dem  Punkte  x0  .  .  .  xn  benachbart  ist,  kurzweg  als  ein 

Element,  so  konnen  wir  die  Grossen  x0  .  .  .  xn  7r0 . . .  7rn  als  Coor- 

dinaten  eines  Elements  betrachten.    Die  Gleichung 

tu0  dx0  +  rc1dx1+  .  .  .    +  Kn  dxn  =  0 
sagt,  dass  die  Ebene  des  Elements  (x0  .  .  .  tc„)  den  Punkt  des 

benachbarten  Elements  (x0  +  dx0  .  .  .  )   enthålt,  oder  wie  ich 

der  Kiirze  wegen  mich  ausdriicke,  dass  diese  beiden  Elemente 

vereinigt  Hegen.    Also  kommt  unser  allgemeine  Problem  darauf 

hinaus :  die  oo2n  +  1  Elemente  x0  .  .  .  nn  auf  alle  mogliche  Weisen  in 
n-fach  unendliche  Schaaren  m  zerlegen  derart,  dass  jedes  Element 

mit  allen  benachbarten  Elementen  derselben  Scliaar  vereinigt  liegt. 

Um  die  schon  gegebene  Losung  interpretiren  zu  konnen,  be- 

merken  wir,  dass  die  Elemente,  die  sich  an  einer  (n— q)-fach  aus- 

gedehnten  Punkt-Mannigfaltigkeit 

Xk^fkCXq  +  i  .  .  .  .xn)     (k  =  0  1  .  .  .  q) 
anschliessen,  durch  die  eben  geschriebenen  Gleichungen  zusammen 

mit  den  n  —  q  folgenden 

°  =  -o^+-ldt+--.+-1^+^  (k  =  q  +  l...n) 
bestimmt  sind. 

Es  ist  also  moglich  die  oo2n  1  Elemente  eines  (w  -f-  l)-facli 
ausgedehnten  Baumes  in  n-fach  unendliche  Schaaren  zusammcnzu- 

fassen,  derart  dass  jedes  Element  mit  allen  benachbarten  Elementen 

derselben  Schaar  vereinigt  liegt.  Solche  Schaaren  bilden  alle  Ele- 

mente, die  sich  an  irgend  einer  q-fach  ausgedehnten  Punkt-Mannig- 

faltigkeit anschliessen ;  uud  andere  dcrartige  Schaaren  giebt  es  nicht. 

Die  Element-Mannigfaltigkeiten  M„  ordnen  sich  hiernach  in  n  -f-  1 

Categorien  nach  der  Dimension  der  zugehorigen  Punkt-Mannigfal- 
tigkeit (d.  h.  nach  der  Zahl  der  Kelationen  zwischen  den  x,  die 

aus  den  Gleichungen  unserer  Mn  nach  der  Elimination  der  tc  her- 

vorgehen).    Zuweilen  brauche  ich  das  Symbol 
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um  eine  Element-Mannigfaltigkeit  Mn  zu  bezeiclinen,  deren  zuge- 

horige  Punkt-Mannigfaltigkeit  von  k,er  Dimeasion  ist.  Dementspre- 
chend  konnte  ich  mit 

M 
? 

den  Inbegriff  vonoo?  vereinigt  liegenden  Elementen  bezeiclinen,  die 

sicb  an  einer  k-fach  ausgedehnten  Punkt-Mannigfaltigkeit  anschliessen. 

§  2. 
Formulirung  eines  aMgemeinen  Problems. 

3.    Nun  konnen  wir  unser  allgemeine  Problem  formuliren. 

Dasselbe  umfasst  als  speciellen  Fall  das  allgemeinste  Problem, 

welches  man  frtiher  in  der  Theorie  partieller  Differential-Gleichungen 
i.  0.  bebandelt  hat. 

•   Problem.    Vorgelegt  seien  q  Gleichungen  der  Form 

Fk  (x0  .  .  .  xn  tt0  .  .  .  -n)  =0, 
die  hinsichtlich  der  k  von  nullter  Ordnung  sind.    Man  soll  in  allge- 

meinster  W  eise  n  -f-  1  —  q  tveiter  e  Gleichungen  finden,  ivelche  zusam- 

men  mit  den  gegebenen  die  Differenticd-jRelation 

tt0  dx0  -f-  tuj  dxj  +  .  .  .  +  7rn  dxn  =  0 
identisch  befriedigen. 

Unser  Problem  kommt  darauf  hinaus,  alle  Mn  zu  finden,  deren 

Elemente  q  gegebenen  Relationen  zwisclien  den  Element-Coordi- 

naten  befriedigen.  Nennen  wir  solcbe  Mannigfaltigkeiten  Integral- 

Mn  der  betreffenden  Gleichungen,  konnen  wir  unser  Problem  folgen- 
dermaasen  ausdriicken : 

Man  soll  alle  Integral- M.n  von  q  gegebenen  Gleichungen  ziuischen 

x0  .  .  .  xn  tc0  .  .  .  7Tn  bestimmen. 

Frtiher  steilte  man  die  Forderung,  dass  die  gesuchten  Mannig- 

faltigkeiten auchalsPunktgebilde  n-fach  ausgedehnt  seien;  man  suchte 

alle  Integral  -M(n)  von  den  betreffenden  Gleichungen. 
Es  giebt  ein  ausgezeichneter  Fall,  in  dem  unser  allgemeine 

Problem  sich  durch  ausftihrbare  Operationen  d.  h.  Differentiationen 

und  Eliminationcn  erledigen  låsst.  Enthalten  namlich  unsere  Glei- 
chungen nur  die  x 

fk  (x0  xx  .  .  .  xB)  =  0,    k-0  1  ...  q 
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so  findet  man  nach  den  Entwickelungen  der  ersten  Nummer  die 

allgemeinste  Integral-M„  dieses  Gleichungs-Systems,  indem  man  m 

weitere  Gleichungen  zwischen  den  x  zufiigt,  und  das  erhaltene  Sy- 

stem hinsiehtlich  q  +  m  unter  den  x,  etwa  x0  .  .  .  xq  +  m  _  ,  aufiost 

xk  =  9k  (xq4.  m  .....  xn)    (k  =  0  1  .  .  .  .  q  +  m  —  1) 
und  endlich  die  bekannten  Gleichungen 

7Ca+  HS-*^0    («  =  <l  +  m  .  .  .  n) 

zufiigt.  Die  gefundenen  n  +  1  Gleichungen  bestimmen  die  gesuchte 

allgemeinste  Integral-M„  der  q  vorgelegten  Gleichungen. 

4.  Im  Allgemeinen  verlangt  die  Erledigung  unseres  Problems 

(jedenfalls  nach  dem  jetzigen  Standpunkte  der  Wissenschaft)  gewisse 

Integrations-Operationen.  Ehe  wir  dasselbe  angreifen,  werden  wir 

ein  Hiilf-Problem,  welches  nur  ausfuhrbare  Operationen  verlangt, 
erledigen.    Wir  betrachten  zunåchst  einen  einfachen  Fall  desselben. 

Vorgelegt  ist  eine  Gleichung  F  —  0  zwischen  x0  .  .  .  nn.  Man 

suclit  alle  Integral-Mn-i  derselben. 

Man  nehme  irgend  eine  M„.  Genugt  dieselbe  zufålligerweise 

F  =  0,  so  unterwerfe  man  die  Elemente  derselben  irgend  eine  neue 

Eelation.  Die  in  dieser  Weise  gefundenen  oon~l  Elemente  bilden 
offenbar  eine  Integral-M„_i.  Befriedigt  dagegen  die  gewåhlte  M„ 

nicht  der  Gleichung  F  =  0,  so  nehme  man  unter  ihren  Elementen 

alle,  welche  F  =  0  geniigen.  Dieselben  bilden  wiederum  eine  In- 

tegral-Mn_i.  Es  ist  selbstverståndlich,  dass  in  dieser  Weise  alle 

Integral-M„_i  von  F  =  0  erhalten  werden  konnen. 

Hiilf-Problem  2.  Vorgelegt  sind  q  Gleichungen  zwischen  x0  . . .  nn ; 

man  soll  alle  Integral- Jfn_q  derselben  bestimmen. 
Um  dieses  Problem,  auf  welches  wir  spater  das  allgemeine 

Problem  zuriickfuhren,  zu  erledigen,  nehmen  wir  wiederum  irgend 

eine  Mn.  Unter  den  Elementen  derselben  giebt  es  jedenfalls.cx)',-i, 

und  unter  Umstiinde  oon_ti+k,  welche  den  vorgelegten  Gleichun- 
gen geniigen.  Wiihlen  wir  unter  denselben  nach  irgend  einem 

Gesetze  oo"-i,  so  bilden  die  so  erhaltenen  Elemente  immer  eine 

Integral-M„_q.  Und  es  ist  klar,  dass  alle  Integral-Mn_(,  in  dieser 
Weise  erhalten  werden  konnen. 
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§  3. 
Zwei  Fundamental-SåtZe. 

Die  Theorie  dieser  Abhandlung  beruht  auf  zwei  fundamentale 

Såtze,  die  in  diesem  Paragraphe  bewiesen  werden  sollen. 

5.  Der  erste  beziebt  sich  auf  alle  Integral-M„  einer  Gleichung  F=0. 

Doch  ist  es  naturgemåss  oder  jedenfalls  bequem,  sicb  zunachst  auf  sol- 

che  Integral-Mn  zu  beschråncken,  deren  Gleichungen  eine  bestimmte 

xk  etwa  x0  enthalten.  Setzen  wir  nun,  um  uns  moglichst  viel  der 

gewohnlichen  analytisclien  Darstellung  anzuscbliessen 

X0  =  Z,    Xk  =  Xk ,     TCk  =  —  5T0  pk , 
so  nimmt  die  vorgelegte  Gleichung  die  Form 

F(zx!  .  .  .  x„  —  Pi  .  .  .  —  pn)  =  0, 

und  die  betreffenden  Integral-M„  driicken  sich  folgendermaasen  aus 

(A)  |z  — plXl— — pq  xq  =  W, xk  =  —  -7lp—  ,  7ua==  -^-t- 

k  =  1  .  .  .  q,  a  =  q,  +  1  .  .  .  n. 

Es  sind  also  alle  Gleichungs-Systeme  dieser  Form,  die  mit 

F  =  0  algebraisch  vereinbar  sind,  welche  zunachst  den  Gegenstand 

unserer  Betrachtung  bilden.  Hier  ftihren  wir  die  Discussion  in 

verschiedener  Weise,  jenachdem  q  gleich  Null  oder  von  Null  ver- 
schieden  ist. 

Ist  q  =  0,  so  heisst  dies,  dass  wir  alle  Gleichungs-Systeme dW 

(B)  z  =  W  (xt  .  .  .  xn),  pk  =  -fe— 

betrachten,  die  mit  F  =  0  algebraisch  vereinbar  sind.  Ein  solches 

Gleichungs-System  bestimmt  z  und  die  Grossen  p  als  Funktionen 

von  den  x,  die  selbst  vollstandig  unabhangig  bleiben.  Darum  ist 

unser  System  mit  den  n  Relationen 

dF  -  , 

in  denen  s  irgend  eine  infinitesimale  Grosse  bezeichnet,  zusam- 

men  mit  der  aus  ihnen  hervorgehenden  Gleichung 

dz=_s(Pl^+...+p„s 
vereinbar.   Es  handelt  sich  darum  die  entsprechenden  Incremente 
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dpk  zu  berechnen;  es  wird  sich  zeigen,  dass  sie  nur  von  Fs  und 

nicht  von  Ws  Form  abhången. 

Durch  Differeutiation  finden  wir 

«  _1_  i?  D„  +  dF  dp„  _ 
dXk  ~    dz    ̂k    ̂   dp,     dxk    T     ■    *     *    •  ̂dpn    dXk  * Nun  ist 

dpj_  =  d2w  =  dpk  dx  =  _  g  _dF 
dxk        dxi  dxk       dxi  '      i(  dpk  * 

also  kommt 

f dF     .   dF    \       t  . 

£  Uk  +di-p;-dPk=o. 
In  dieser  Weise  erkennen  wir,  dass  unser  Gleichungs-System  (B)  mit 

dem  bekannten  simultanen  Systeme 
dF 

dxt : . .  . :  dxn :  dz  :  dpt : . . .  dpn  =  —  — - :  

dPi 

vereinbar  ist.  Sind  also  F,  ft  .  .  .  .  f2n_i  ein  zugehoriges  System 

Integrale,  so  ist  es  im  Allgemeinen  mbglich,  die  Gleichimgen  z  =  W, 

Pk  =      durch  n  +  1  JRelationen  der  Form x  dxk 

$k  (Ffx  f2n-l)  =  0 
zu  ersetzen. 

Um  die  Sprache  zu  erleichtern,  nennen  wir  den  Inbegriff  von 

Elementen  (z  x  p),  die  durch  die  2n  Gleichungen 

F  =  0,  fx  =  an  .  .  .  f2n_i  ==  a2n_i 

bestimmt  werden,  eine  charaMeristische  Streife,  oder  eine  charaMe- 

ristische Mx.  Geben  wir  den  Parametern  ak  successiv  alle  mogliche 

Werthe,  so  erhalten  wir  oo2"-1  charakteristische  Streifen.  Mit  An- 
wendung  dieser  Terminologie  konnen  wir  nacli  dem  Vorangehenden 

folgenden  Satz  aufstellen : 

Die  Integral-Mn  einer  Gleichung 

F(Z  Xj   .   .  Xy  )  =  0, 
ivelchc  durch  Gleichungen  der  Form 

w  /  i  dW 
z  =  W(xt  .  .  .  .  xn),  plt  =  , 

definirt  werden,  sind  im  Allgemeinen  von  charakteristischcn  Streifet 

erzeugt. 

Dieser  Satz  deckt  sich  dem  Wesen  der  Sache  nach  mit  dem 



209 

analytischen  Kern  in  der  Cauchyschen  Integrations-Methode.  Ich 

werde  denselben  jetzt  ausdehnen  und  darnach  in  dem  folgenden 

Paragraphe  die  Grenzen  fur  seine  Gultigkeit  feststellen. 

Es  handelt  sich  also  darum  diesen  Satz  auf  Mannigfaltigkeiten 

der  Gleichungsform 

(z  — —      — p,xq  =  W(-px      — pqxq+1  ...xn) 

|    Xk  —  *      dPk  '       1  a        dxa '       a  =  q  +  1  .  . .  n 

welche  der  Gleichung 

F(z  xt  .  .  .  —  pn)  0 

geniigen,  auszudehnen.    Zu  diesen  Zwecke  fuhren  wir  neue  Varia- 

beln  ein  vermoge  der  Substitution 

z'  =  z  —  pt  xx —  .  .    -  pq  xq,  xk'  =  —  pk,  pk'  =  xk 
xa/==xa'  Pa=Pa 

oder  der  aequivalenten 

z  =  z'  —  p\  x\  —  ..  —  p'q  x'q,    xk  =  p'k,    pk  =  —  x'k 

xa  =  x'a>  Pa-PV 

Hierbei  nehmen  das  System  (A)  und  die  Gleichung  F  =  0  bez. 
die  Form 

Z'  =  Vf(x\  ....  *?n>,     P'k  = 
dx  k 

und 

F(z'  -p^x',-  ...-p'qx'q  )  =  F'  =  0 

an.  Sind  also  F' f\  .  .  .  f'2„-i  ein  System  Integrale  des  simultanen 
Systems 

(C)  dx'1:..dx'„:dz':dp'1..:dp„'=-|:;<  g  +  P',^) 
so  konnen  die  Gleichungen  (A)  durch  n  +  1  Relationen  der  Form 

*k#V  f)  =  o 

ersetzt  werden.  Nun  ist  es  aber  leicht  zu  sehen,  dass  unsere  Sub- 

stitution aueh  das  simultane  System 

,m     t  ,  dF  /    dF      .        dF  \ 

(D)   dx dp„  =  -  -  :  +  p„  - -  j 

in  das  simultane  System  (C)  uberfiihrt.     Gleichzeitig  gehen  Inte- 
Vid.-Selsk.  Forh.  1874.  14 
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gråle  ft  .  .  .  f 2„ — i  von  (D)  in  ein  System  Integral e  von  (C)  iiber. 

In  dieser  Weise  erkennen  wir,  dass  ein  GJeichungs-System 

z-plXl  -      —  pqxq  =  W,    x„=  —  -d-h-,  pa= 

welches  mit 

F(z  Xl  .  .  .  -  pn)  =  0 

algebraisch  vereinbar  ist,  im  Allgemeinen  durch  n  -f-  1  Gleich- 

ungen  der  Form 

*k  (Ff1....f2n_1)  =  0 

ersetzt  werden  kann.    Die  betreffenden  Integral-M,,  sind  also  von 

charakteristischen  IV^  erzeugt. 

Unser  Satz  hat  noch  nicht  seine  allgemeinste  Form  erhalten. 

Um  die  noch  zuriickgebliebene  Beschrånckung  zu  entfernen,  fuhren 

wir  die  urspriinglichen  Variabeln 

X0X1   .  .   .  .  XnJIøJIj  IJn 

wieder  ein.  Hierdurch  nimmt  das  simultane  System,  welches  die 

charakteristischen  Streifen  bestimmt,  die  Form 

i  i         irr  irr  <1F  (1F 
«lx0:  ....  :dx„:  <UT0  :  ....  (UT.  =  m 

Dieses  System  ist  nun  vollstandig  symmetrisch,  sowohl  hinsichtlich 

x0  .  .  .  xn,  wie  hinsichtlich  7T0  .  .  .  Hn.  Also  gilt  unser  Satz  auch 

fur  solche  Integral-Mannigfaltigkeiten,  deren  Gleichungen  die  Variable 

x0  nicht  enthalten.  Also 

Theorem  II.    Die  Integral-Mannigfaltigkeiten  einer  Gleiehung 

F(x0  ZI„)  =  0 

sind  im  Allgemeinen  von  charakteristischen  Streifen  erzeugt.  Sind 

insbesondere  såmmtliche  Elemente  der  Gleiehung  in  eine  irreductible 

Schaar  Integral-Mn  zusammengefasst,  so  sind  alle  diese  Mannigfal- 
tigkeiten  von  charakteristischen  Streifen  erzeugt. 

Ich  behalte  mich  vor  diesen  wichtigen  Satz  in  dem  folgenden 

Paragraphe  zu  pracisiren. 

(I.  Zur  Erledigung  unseres  Haupt-Problems  brauchen  wir  noch 

einen  fundamentalen  Satz,  den  wir  jetzt  aufstellen. 

Theorem  III.  Unter  den  Elementen  einer  Gleiehung  F  —  0 

wcthlen  wir  zwei  vereinigt  liegende  und  legen  durch  sie  die  beid&jfc 
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zugehorigen  char  akter  istischen  Streif  en.  Alsdann  liegt  jedes  Element 

der  einen  Charakteristik  mit  einem  (und  also  'mit  allen)  benachbarten 
Elementen  der  zweiten  vereinigt. 

Bewcis.  Ist  x0  .  .  .  xn  1T0 .  .  .  7In  ein  Element  der  Gleichung 

F  =  0,  so  wird  ein  benachbartes  Element  x'0  .  .  .  x'n  .  .  .  JTn' 
der  hindurchgehenden  charakteristischen  Streife  durcli  die  Gleich- 

definirt,  wo  s  eine  infinitesimale  Grosse  ist.  Bezeichnen  wir  nun 

den  Uebergang  von  dieser  Charakteristik  zu  einer  benachbarten 

mit  dem  Symbole  5,  konnen  wir  setzen 

5x'u  =  5xk  +  •  ».  ~ 

<iJTk 

Also  finden  wir 

Nach  unserer  Voraussetzung  ist  aber 

2JIk  Sxk  =  0. 

Werfen  wir  daher  infinitesimale  Grossen,  die  hinsichtlich  s  von 

zweiter  Ordnung  sind,  weg,  so  kommt 

Nun  ist  F  von  nullter  Ordnung  hinsichtlich  der  fl,  d.  h. 

■k  d//k  ~0' also  kommt  durch  Variation 

und  durch  Einsetzung 

woraus,  da  F  gleich  Null  ist, 

3Uk<  8Xk'  =  0. 

Hiermit  ist  bewiesen,  dass  wenn  zwei  Elemente  einer  Gleichung 
vereinigt  Hegen,  dass  dann  dasselbe  mit  zwei  benachbarten  Ele- 

14* 
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toenten  der  beiden  hindurchgehenden  charakteristischen  Streifen 

der  Fall  ist.    Also  ist  unser  Satz  richtig.1 

Eine  unraittelbare  Consequenz  dieses  Satzes  ist  folgende: 
Corollar.  Wdhlt  man  irgend  eine  Integral- Mn  _h  die  nicht  von 

charakteristischen  Streifen  erzeugt  ist,  und  construirt  alle  durch 

die  Elemenle  derselben  hindurchgehenden  Charakteristiken,  so  erzeugen 

dieselben  immer  eine  Integral-Mn. 

Frtiher  haben  wir  aber  gelehrt,  beliebig  viele  Integral-M^ 

aufzufinden.  Ferner  karm  man  immer  entscheiden,  ob  eine  solche 

von  Charakteristiken  erzeugt  ist.  Also  konnen  wir  beliebig  viele 

Integral-Mn  construiren;  und  andererseits  giebt  diese  Construction 

alle  Integral-Mn,  die  von  charakteristischen  Streifen  erzeugt  sind. 

Wlinscht  man  insbesondere  Integral-M„  zu  erhalten,  welche 

auch  als  Punktgebilde  n-fach  ausgedehnt  sind,  d.  h.  Integral  MJ,  so 

ist  zunåchst  klar,  dass  die  charakteristischen  M1  einfach  ausgedehnte 

Punkt-Mannigfaltigkeiten  sein  mussen.  Diese  Forderung  ist  immer 

erfullt,  ausgenommen  wenn  die  vorgelegte  Gleichung  F  =  0  nur  die 

Grossen  x  enthålt.  Wir  setzen  daher  voraus,  dass  F  =  0  jedenfalls 

eine  (und  demzufolge  zwei)  Grossen  TI  enthålt.  Wåhlt  man  nun 

irgend  eine  Mannigfaltigkeit  MJ,  so  ist  dieselbe  entweder  eine  Inte- 

gral-Mannigfaltigkeit,  oder  auch  bilden  solche  Elemente  derselben, 

welche  F  =  0  befriedigen,  eine  Integral-M,"!,1  vonF  =  0.  Im  letzen 

Falle,  den  wir  allein  zu  beriicksichtigen  haben,  sind  noch  zwei  Mog- 

lichkeiten  vorhanden,  jenachdem  die  erhaltene  Ul'l\  von  charak- 
teristischen Streifen  erzeugt  ist,  oder  nicht.  Im  ersten  Falle  giebt 

es  unbegrenzt  viele  Integral-Mannigfaltigkeiten,  welche  dieselbe 
enthalten;  auf  ihre  Construction  gehen  wir  indess  nicht  ein.  Im 

letzten  Falle  erzeugen  die  durch  die  Elemente  der  gefundenen 

M"ll  hindurchgehenden  charakteristischen  Streifen  eine  Integral-Mn, 

die  offenbar  eine  M"  sein  muss. 

1  Der  hier  ̂ c^ebeno  Bcweis  ist,  wcnn  ich  ni*ht  irre,  dem  Wcsen  der  Saehe  nach 
correkt.  Ucbri^ens  komite  man  finch  ohne  grossc  analytisehe  Schwierigkeit  die 

Rcihen-Kntwickelung  des  Ausdrucks  SUtf  h*k  nach  den  Potenzen  von  g  auf- 
stellen. 
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§  4. 
Theorie  der  vollstandigen  Lastingen. 

In  dem  vorangehenden  Paragraphe  hebten  wir  wiederholt  her- 

vor,  dass  wir  keinesweg  bewiesen  hatten,  dass  saromtliche  Integral- 
Mn  einer  Gleichung  F  =  0  von  charakteristischen  Streifen  erzeugt 

sind.  sondern  nur,  dass  so  im  Allgemeinen  der  Fall  ist.  Unsere 

Betrachtungen  gestatten  in  derThat  noch  die  Moglichkeit,  dass  es 

unbegrenzt  viele  Integral-Mn  giebt,  die  allerdings  ausser  der  vor- 

gelegten  Gleichung  F  =  0  noch  eine  zweite  Gleichung  zwischen 

den  x  und  IT  befriedigen  miissen,  welche  keine  solche  Erzeugung 

gestatten.  Es  hat,  scheint  es  mir.  ein  bedeutendes  Interesse,  die 

wahre  Begrenzung  unsere  Satzes  1  aus  einem  eingehenden  Studium 
des  simultanen  Systems 

zu  ziehen;  ich  habe  mich  indess  darauf  beschråncken  mussen  wie 

bei  meinen  urspriinglichen  Untersuchungen  uber  diesen  Gegenstand 

einen  indirekten  Weg  zu  geben,  dies  umsomehr  wie  ich  gleichzeitig 

die  Theorie  der  vollstandigen  Losungen  erweitere. 

7.  Ich  nenne  den  Inbegriff  von  oo11  Integral- Mn 

x0  +  •  •  •  +  xq  n,  =  W(i2o  .  .  .  7Tq  xq  +  i  .  .  .  x„  a,  .  .  .  .  aj 

einer  vorgel.egten  Gleichung  F  =  0  eine  vollstdndige  Losung  von 

F—  0,  ivenn  jedes  Element  di  eser  Gleichung  in  einer  Mn  der  hc- 
treffenden  Schaar  enthalten  ist.  Hiermit  ist  die  Moglichkeit  nicht 

ausgeschlossen ,  dass  jedes  Element  in  mehreren  Mn  der  Schaar  ent- 
halten ist. 

Es  handelt  sich  zunåchst  darum  die  allgemeine  Existenz  der 

vollstandigen  Losungen  nachzuweisen.  Hierzu  brauchen  wir  nur 

den  letzten  Satz  des  vorangehenden  Paragraphes  (Theorem  III). 

Wahlen  wir  irgend  eine  Relation  zwischen  den  x 

f(x0  .  .  .  xn)  =  0, 
so  lasst  sich  immer  entscheiden,  ob  die  durch  diese  Gleichung 

zusammen  mit  der  vorgelegten 

1  In  diesem  Paragraphe  geben  wir  eine  vollståndig  neue  und  scharfere  Begriinduug 
des  Theorems  2. 
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F(x0  .   .  xn  n0  .  .  .  nn)  =  o 
bestimmten  Elemente  sich  zu  charakteristischen  Streifen  zusammen- 

fassen  lassen,  oder  nicht.  Da  es  nun  nur  oo-"-'  charakteristische 

Streifen  giebt,  so  ist  es  selbstverstandlich,  dass  es  solche  Funk- 

tionen  f  giebt,  dass  die  betreffenden  Elemente  sich  nicht  in  Streifen 

gruppiren  lassen.  Wir  betrachten  eine  solche  Funktion  f,  indem 

wir  es  unentschieden  lassen,  wie  man  in  einem  gegebenen  Falle 

derartige  Funktionen  bestimmt.  Nehmen  wir  nun  alle  Elemente 

unserer  Gleichung  F  —  0,  die  clurch  einen  Punkt  der  Mannigfaltig- 
keit  f  =  0  hindurchgehen,  so  bildet  der  Inbegriff  derselben  eine 

Integral-Mn-i,  dabei  vorausgesetzt,  dass  die  Lage  des  betreffenden 

Punktes  als  arbitrår  betrachtet  wird.  Also  erzeugen  die  durch 

einen  solchen  Punkt  hindurchgehenden  charakteristischen  Streifen 

eine  Integral-Mn.  Und  es  ist  klar,  dass  jede  charakteristische  Streife 

einer  solchen  Mn  angehort;  denn  jede  Charakteristik  geht  jeden- 

falls  durch  einen  Punkt  der  Mannigfaltigkeit  f  =  0.  Es  wird  sogar 

im  Allgemeinen  eintreffen,  dass  jede  Charakteristik  mehreren  Mn 

angehort.  Jedenfalls  seigen  die  obenstehenden  EntivicJcehingen,  dass 

jede  Gleichung  F=0  vollståndige  Losungen  besitzt. 
Sei  dann 

x0  TI0  +  .  .  .  +  xq  JIq  =  W(770  .  .  .  7Zq  xq  +  !  .  .  .  x„  at  .  .  .  an) 

die  allgemeine  Gleichung  einer  vollståndigen  Losung  mit  den  n 

Parametern  ax  .  .  .  an.  Unter  den  Mannigfaltigkeiten  N  dieser 

vollståndigen  Losung  wahlen  wir  irgend  eine  Schaar,  die  durch 

eine  oder  mehrere  Gleichungen  zwischen  den  a  definirt  wird.  Wir 

zeigen,  dass  eine  solche  Schaar  zur  Construction  einer  neuen  In- 

tegral-Mannigfaltigkeit  Anlass  geben  kann. 
Wir  betrachten  zuerst  den  Fall  einer  Gleichung 

$(at  .  .  .  an)  =  0. 
Der  Bequemlichkeit  wegen  bezeichnen  wir  alle  Mannigfaltigkeiten 

der  hiermit  defiiiirten  Schaar  mit  dem  Symbole  N0,  eine  bestimmte 

solche  mit  N0°  und  endlich  eine  beliebige  zu  N0°  benachbarte  mit 

N'0.  Wir  suchen  die  auf  N°0  gelegenen  Elemente,  die  mit  N'0's 
benachbarten  Elementen  vereinigt  liegen.  Eine  einfache  Ueberle- 

gung  giebt  die  Bedingungs-Gleichung 
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in  welcher  dax  .  .  .  da„  Incremente  der  Parameter  sind,  welche  den 

Uebergang  von  N°0  zu  N'0  entsprechen.  Schreiben  wir  nun  die  n 
Gleichungen 

T     +  A  —  =  0, dak  dak 

so  bestimmen  die  durch  Elimination  von  a  hervorgehenden  n— 1 

Gleichungen  alle  auf  N0°  gelegenen  Elemente,  die  mit  den  benach- 

harten  Elementen  aller  N'Q  vereinigt  Hegen.  Ben  Inbegriff  dieser 

Elemente  bezeichnen  wir  mit  dem  Symbole  P°;  durch  entsprechende 
Construction  bestimmen  wir  auf  jede  N0  eine  Mannigfaltigkeit  P. 

Ich  behaupte  nun,  dass  der  Inbegriff  aller  P  eine  Integral-Mannig- 

faltigkeit  bilden.  Sind  in  der  That  P°  und  P'  die  beiden  P,  velche 

bez.  N°0  und  N'0  entsprechen,  so  muss  jedes  Element  von  P°,  wel- 

ches  ja  mit  den  benachbarten  Elementen  von  N0*  vereinigt  liegt, 
insbesondere  auch  zu  P"s  benachbarten  Elementen  in  dieser  Be- 

ziehung  stehen.  Da  nun  alle  P  nur  vereinigt  liegende  Elemente 

enthalten,  welche  F  =  0  befriedigen,  so  ist  hiermit  nachgewiesen, 

dass  alle  P  eine  Integral-Mannigfaltigkeit  bilden;  freilich  ist  die 

Dimension  dieser  Mannigfaltigkeit,  wie  auch  P"s  noch  unbe- 

stimmt.  —  Zu  bemerken  ist,  dass  die  Gleichungen,  welche  P 

bestimmen,  nur  1)  von  der  Form  der  Funktion  W,  d.  h.  der  gege- 

benen  vollståndigen  Losung,  2)  von  den  Differentialquotienten  von 

^  hinsichtlich  der  a,  3)  von  den  Werthen  der  Parameter  a  abhån- 

gen.  Giebt  man  also  nachdem  man  eine  bestimmte  vollstiindige 

Losung  genommen  hat,  den  Grossen 

bestimmte  Werthe.  so  erhålt  man  eine  ganz  bestimmte  Mannigfal- 

tigkeitP.  Nun  sind  die  Ditferentialquotienten  —Verhåltnissgrossen; 

dak 

also  giebt  es  nicht  mehr  als  oo-"-1  Mannigfaltigkeiten  P.  Freilich 
ist  es  denkbar,  dass  unter  denselben  sich  identische  finden. 

Wir  betrachten  jetzt  eine  Schaar  Mannigfaltigkeiten  N,  die 

durch  zwei  Gleichungen  zwischen  den  a 
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$lS=0,  <P2=0 

definirt  wird.  Dabei  brauchen  wir  die  Symbole  N0,  N0°,  N'0  in 

derselben  Bedeutung  wie  eben.  Nun  sind  die  auf  N°0  gelegenen 

Elementen,  die  mit  den  benachbarten  auf  allen  N'0  vereinigt  liegen, 
durch  die  n  Gleichungen 

oder  eigentlich  durch  die  nach  der  Elimination  von  \  und  X2  zurtick- 

gebliebenen  n— 2  Gleichungen  bestimmt.  Wir  bezeichnen  den  In- 

begriff  dieser  Elemente  mit  Q  und  bemerken  dabei,  dass  jede  Q, 

wie  eine  einfache  Ueberlezung  zeigt,  von  Mannigfaltigkeiten  P 

erzeugt  sind.  Es  låsst  sich  nun  ganz  wie  im  vorigen  Falle  einsehen, 

dass  alle  Q  eine  Integral-Mannigfaltigkeit  bestimmen,  und  zwar 

eine,  die  von  Mannigfaltigkeiten  P  erzeugt  ist. 

In  entsprechender  Weise  konnte  man  den  Fall  dreier  oder 

mehrerer  Gleichungen  zwischen  den  a  erledigen.  Man  erhalt  immer 

Integral-M,  die  von  Mannigfaltigkeiten  P  erzeugt  sind. 

8.  Wir  beweisen  jetzt,  dass  alle  Integral-Mn  unserer  Gleichung, 

ausgenommen  moglicherweise  eine  einzige  durch  die  besprochene 

Construction  aus  der  vorgelegten  vollståndigen  Losung  hergeleitet 

werden  konnen.  Man  nehme  in  der  That  eine  beliebige  Integral- 

Mannigfaltigkeit  Mn.  Jedes  Element  derselben  gehort  einer  (oder 

mehreren)  Mannigfaltigkeiten  N  an.  Setzen  wir  nun  vorlatifig  vor- 
aus,  dass  Mn  nicht  mit  såmmtlichen  N  ein  Element  gemein  hat, 

so  mussen  diejenigen  N,  die  zu  Mn  in  dieser  Beziehung  stehen, 

eine  Schaar  bilden,  die  durch  q  Gleichungen  zwischen  den  a  be- 
stimmt wird 

•  •  .  au)  =  0    k=  1  .  .  .  q 

Man  wiihle  nun  zwei  benachbarte  N  dieser  Schaar  und  bezeichne 

dieselben  mit  X°  und  N';  es  seien  ferner  £°  und  z'  zwei  benach- 

barte Elemente,  welche  bez.  N°  und  N'  mit  M„  gemein  haben;  diese 
beiden  Elemente  liegen  olfenbar  als  angehorig  M„  vereinigt;  d.  h. 

sie  befriedigen  die  Gleichungen 

da.  1     da,  1     da.  1     1  daL 
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Also  ist  Mp  entweder  mit  der  von  unserer  Schaar  bestimmten  Inte- 

gral-Mannigfaltigkeit  identisch  oder  in  de^selben  als  reductibler 

Theil  enthalten.  Jedenfalls  ist  Mn  von  Mannigfaltigkeiten  P  (oder 

reductiblen  Theilen  solcher)  erzeugt. 

Es  liegt  hier  im  hochsten  Maase  nah  zu  vermuthen,  dass  die 

P  eben  die  charakteristischen  Streifen  sind.  Icli  werde  angeben, 

wie  man  synthetisch  sehen  komite,  dass  so  der  Fall  ist.  Dabei 

haben  wir  zwei  Moglichkeiten  zu  beriicksichtigen,  dass  nehmlich 

die  P,  welche  von  a,er  Dimension  sein  mogen,  von  Charakteristiken 
erzeugt  sind,  und  dass  sie  es  nicht  sind.  Im  ersten  Falle  ist  klar, 

dass  Iutegral-Mn,  welche  to  passend  gewåhlte,  einandern  benach- 
barte  Charakteristiken  enthalten,  eine  gewisse  P  in  ihrer  ganzen 

Ausdehnung  enthalten  mussen.  Der  Umstand  also  dass  eine  Inte- 

gral-Mn  gewisse  benachbarte  Charakteristiken  enthielt,  wiirde  be- 

wirken,  dass  Charakteristiken,  welche  zu  diesen  nicht  benach- 

bart  waren,  ebenso  derselben  angehorten.  Dieses  steht  aber  im 

Wiederspruche  mit  den  Ergebnissen  des  vorangehenclen  Paragraphes 

(Schluss);  also  muss  a  gleich  1  sein.  In  ganz  åhnlicher  Weise 

wtirde  man  beweisen,  dass  die  Voraussetzung,  dass  die  P  nicht 

von  Charakteristiken  erzeugt  sind,  absurd  ist.  Hiermit  ist  also 

bewiesen,  dass  die  P  Charakteristiken  sind  (oder  von  discreten  Cha- 

rakteristiken bestehen).    Spåter  beweise  ich  dies  analytisch. 

Wir  sehen  also,  dass  såmmtliche  Integral-Mn  von  Charakteri- 

stiken erzeugl  sind.  Eine  Ausnahme  bildet  hochstens  die  einzige 

Integral-Mn,  welche  mit  allen  N  ein  Element  gemein  hat,  welche 

also  durch  die  Gleichungen 

aw  =  0        (»v  =  0 

dermirt  wird.  Die  hiermit  bestimmte  ausgezeichnete  Integral-Mn 

nenne  ich,  wenn  sie  iiberhaupt  existirt,  die  singulåre.  Integral-M„. 

Es  ist  zu  vermuthen,  dass  eine  Gleichung  F  =  0  im  Allgemeinen 

keine  singulåre  Integral-Mn  besitzt.  Auf  diese  Frage  gehe  ich 
indess  nicht  ein.1 

1  Es  liesse  sich  nun  nachweisen .  dass  Integral-Mannigfaltigkeiten.  die  durch  die 
in  der  vorangehenden  Nummer  angegebene  Construction  erhalten  werden,  Mn  sind, 

Das  werde  ich  bei  einer  ausfiihrlicheren  Redaction  zeigen. 
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Theorem  11.  Alle  Integral~Ma  einer  Gleickung  F=  0,ausge~ 
nommen  Jidchstens  eine  einziye,  sind  von  CharaMeristiken  erzeugt. 

Hiermit  haben  die  Entwickelungen  des  vorangehenden  Para- 

graphes  ihre  wahre  Begrenzung  erlialten.1 

Ehe  ich  diesen  Paragraph  schliesse,  werde  ich  einen  ånderen 

Beweis  des  Satzes,  dass  jede  Gleichung  F0  =  a0  eine  vollståndige 

Losung  besitzt,  andenten.    Hieriiber  ausfiihrlicher  spater. 

Seien  n  +  1  Gleichungen  zwischen  x0  . .  .  xn  II0  . . .  JIB  vorgelegt 

F0  =  a0,  .  .  .  .  Fn  =  an 
welche  den  Ausdruck  27Idx  identisch  verschwinden  lassen.  Sind 

nun  alle  ak  arbitråre  Constanten,  so  gilt  eine  Gleichung  der  Form 

(A)  JiTdx  =  rAkdFk; 
dann  aber  bestehen  zwischen  den  F  die  charakteristischen  Relationen 

(B)  (Fs  Fk)  =  0. 
Ist  nun  F()  irgend  eine  vorgelegte  Funktion,  so  existiren  immer  n 

weitere  von  einandern  unabhångige  Funktionen  Fk,  welche  (F,  Fk)  =  0 

geben.    Dann  aber  definiren  die  Gleichungen 

Fi  =  at  .  .  .  .  F„  =  an 

eine  vollståndige  Losung  von  F0  =  a0.    Wiinscht  man  endlich  die- 
selbe  auf  die  canonische  Form 

x0  n0  +  .  .  .  xq  J7q  =  W(170  .  .  .  JIq  xq  +  ,  .  .  .  xn  ax  .  .  .  a„) 

zu  bringen,  so  muss  man  wie  im  ersten  Paragraphe  verfahren. 

Diese  Beweis-Methode  ist  vielleicht  als  einfacher  als  die  obenge- 

gebene  zu  betrachten.  Freilich  muss  man  dann  den  Satz,  dass  B 

eine  Consequenz  von  A  ist,  nicht  wie  ich,  sondern  wie  Mayer  es 

gemacht  hat,  beweisen.2 

1  Die  Entwickelungen  dieses  Paragraphes  zeigen,  dass  die  charakteristischen  Streifes 
einer  Gleichung  F  =  0  sich  gewissei  maasen  als  die  Eleinente  eines  n-fach  aus- 
gedehnten  Kaurnes  abbilden  lassen.  Diese  Bemerkung.  die  sich  auf  Involutions- 
Systenie  ausdehnt.  hat  hei  meinen  synthetrchen  Untersuchungen  eine  wichtige 
Kolle  gespielt. 

?  Lass  mich  hei  dieser  Golcgenheit  hervorhehen,  dass  eine  Translormation  zwischen 

den  Variahclsystcmen  x„  .  .  xn  //0  .  .  .  JJn  und  x  0  .  .  .  x'n  A7'0  •   •  fn, 
wclcher  die  Gleichung 

2JXd*    211' å*! 
btattfindet,  die  Eigenschaft  besitzt,  Elemejit-Mannigfaltigkeiteo  Mn  in  solchc  ftbcr- 
zufuhren. 
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§  5. 
Involutions-Systeme.   Ihre  Infegration. 

ln  diesem  Paragraphe  betrachten  wir  Gleichungs-Systeme  der 
Form 

nk—n0  fk  =  o  k  =  i  . . .  .  q 

xa  —  9a  =  0  a  =  q  +  1  .  .  .  o 

wo  die  Grossen  JTj  .  ..  .  JTq  xq  +  i .  .  .  j  x()  nicht  in  den  Funktionen 

f  und  9  vorkommen.  Bestehen  hier  die  Relationen 

(Hi-JTt.Ji;  — X5)=*.0,  (iTk-JTfk,xi^9i)  =  0J  (xk-^x-^)  =  0 

so  nennen  wir  das  Gleichungs-System  ein  Involutions-Syatevn.  Wir 

sagen  auch  haufig,  dass  die  betreffenden  Funktionen  in  Involutions- 

Beziehung  stehen. 

9.  Zuerst  erledigen  wir  den  Fall,  q  =  2,  o  =  0,  d.  h.  wir  be- 

trachten Involutions-Systeme  der  Form 

ni  —  nk  =  o,  n2  —  nu  =  o ; 

wir  zeigen,  dass  zwei  solche  Gleichungen  gemeinsame  Integral-Mn 
besitzen  und  geben  eine  allgemeine  Methode  zu  ihrer  Bestimmung. 

Satz  I.  Stehen  die  helden  Funktionen  JTj  —  nit  und  TI2  —  J7f2 

in  Involutions-Beziehung,  so  bilden  die  linear  en  Gleichungen 

(u,  -  mv  V)  =  o,  (rir, — nf2,  V)  =  o,  3fi  g = o, 

ivelche  V  als  Funktion  von  x0  .  .  .  xnII0  .  .  .  TIn  bestimmen,  ein 

vollstcindiges  System. 
Setzen  wir  nehmlich 

(JT-TTf,, V)  =  A^V),  (iT2-r/f2,  V)  =  A2(V),  ̂ /I^  =  A3  (V), 

so  finden  wir  durch  Ausfuhrung 

A,  (A2  (V))  -  A2  (At  (V))  =  0,  A,  (A,  (V))  -  A3  (At  (V))  =  2aA 

MA3  (V))-A3  (A2  (V))«*A 

Nun  steht  nur  zurtick  nachzuweisen,  dass  zwischen  Al  (V),  A2  (V) 
und  A3  (V)  keine  lineare  Relation  stattfindet.    Dies  folgt  aber  daraus, 

dass  ~  sich  nur  in  At  (V)  und  -~~  nur  in  A2  (V)  findet.  Hiermit 

ist  unser  Satz  bewiesen.  Sind  nun  .  .  .  tøri-s  ein  System  L6- 

sungen  unseres  vollståndigen  Systems,  so  bestimmen  die  Gleichungen 
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+i'=  %  .  .  .  a.>u_.:j 

mit  den  Paranietern  aoo2"-'3  Manuigfaltigkeiten  M2,  deren  jedeoo' 

charakteristische  Mt   der  Gleichung  nx  — 11^=0  imd  ebenso  oo' 

charakteristische  M1  der  Gleichung  /72— 7/f2  =  0  enthålt,  Also 

Satz  2.    Die  Elemente  eines  Invdlutions- Systems 

77,-/74  =  0  nU  =  0  X 

ordnen  sich  in  3f2  zusammen,  die  såmmtlich  von  char  akter  istischen 

Streifen  jeder  Gleichung  des  lnvolations-Systems  erzeugt  sind.  Diese 

M2  sollen  charakteristische  M2  des  Involut ions- Systems  heissen. 

Die  Theorie  unseres  Involutions-Systems  beruht  auf  zwei  wich- 

tige  Såtze,  die  wir  jetzt  beweisen. 

Theorem  IV.  lntegral-Mn  eines  zweigliedrigen  Involutions- 

Systems 

n^—  mx==o,  n2-m2  =  o 

die  durch  ein  gegebenes  Element  gehen,  enthalten  die  diesem  Ele- 

mente zugehorige  charakteristische  M2. 

Legen  wir  nehmlich  durch  e  die  zugehorige  Charakteristik  der 

Gleichung  77x — 17^=0,  .so  muss  jedes  Element  i  derselben  der 

besprochenen  Integral-Mn  angehoren.  Legen  wir  in  entsprechender 
Weise  eine  Charakteristik  der  zweiten  Gleichung  durch  e;  so  muss 

auch  jedes  Element  E  derselben  unserer  Integral-Mn  angehoren. 
Aber  der  Inbegriff  aller  Elemente  E  bildet  eben  die  dem  Elemente 

e  zugehorige  charakteristische  M2.    Hiermit  ist  unser  Satz  bewiesen. 

Satz  3.  Durch  ztvei  vereinigt  liegende  Elemente  e  tind  c4  des 
Involu  tions- Systems 

i^-nfi  =  o,  7^-774  =  0 
legen  wir  die  beklen  zugehbrigen  char  alder  istischen  M%.  Alsdann 

liegt  jedes  Element  E  der  einen  M2  mit  jedem  benachbarten  Elemente 

E4  der  zweiten  M2  vereinigt. 
Zuni  Beweis  legen  wir  eine  Charakteristik  der  Gleichung 

llx  /ffj  =  0  durch  e  und  eine  Charakteristik  der  zweiten  Gleich- 
ung durch  E  Diese  beiden  Streifen  sind  in  der  einen  M2  enthalten 

und  haben  also  ein  Element  s  gemein.  Durch  eine  entsprechende 

Construction  huden  wir  ein  Element  z'  in  der  zweiten  M2,  An- 
wenden  wir  nun  Theorem  III  auf  die  beiden  durch  die  vereinigt 



liegenden  Element  e  and  e'  gehenden  Streifen,  so  erkennen  wir, 

dass  auch  s  und  V  vereinigt  liegen.  Also  "konnen  wir  denselben 
Satz  auf  die  duren  s  und  e1  gehenden  Streifen  der  zweiten  Gleich- 

ung  anwenden;  hiermit  ist  bewiesen,  dass  E  und  E'  vereinigt 
liegen. 

Satz  4.    Bie  diar akter "istisehen  M2  des  Involutions- Systems 

nx  /if^o,  n2~m2  =  o 

die  durch  die  Elemente  einer  Integral- Mn_*hinclurchgehen,  er  sengen 

eine  Integral- Mannig f Altigkeit^  die  im  Allgemeinen  eine  Mn  ist.  ln 

dieser  Weise  konnen  alle  Integral-Mn  erhalten  tverden. 

Dass  man  durch  die  besprochene  Construction  immer  eine 

Integral-Mannigfaltigkeit  erhålt,  ist  eine  Consequenz  des  vorange- 

henden  Satzes.  Ist  nun  die  betreffende  Integral-Mn_2  ganz  arbitrår 

genommen,  so  geht  im  Allgemeinen  durch  jedes  Element  derselben 

eine  distinkte  M2;  nur  ausnahmsweise  kann  es  eintreten,  dass  diese 

M2  oo'  Elemente  mit  der  Mn_o  gemein  haben,  oder  sogar  in  ihr 

enthalten  sind.  Giebt  es  aber  oon-'J  distinkte  M2.  so  mussen  die- 
selben  eine  Mu  erzeugen;  denn  durch  jedes  Element  geht  im  Allge- 

meinen nur  eine  M2,  und  also  konnen  unsere  M2  nicht  etwa  unend- 

lich  mal  eine  Mn_i  erzeugen.  In  derselben  Weise  erkennen  wir, 

dass  unsere  M2  eine  Integral-Mn_i  erzeugen,  wenn  sie  jedesmaloo' 

Elemente  mit  der  gewåhlten  Mn_2  gemein  haben.  —  Dass  endlich 

alle  Integral-Mn  durch  die  gegebene  Construction  erhalten  werden 

konnen,  folgt  aus  der  evidenten  Bemerkung,  dass  jede  MneineMn_2 
enthålt. 

Die  eben  entwickelte  Theorie  des  Involutions-Systems 

n—  71^  =  0  n2— m2  =  o 

ist  nicht  absolut  befriedigend.  Dies  liegt  theilweise  darin,  dass  es 

a  priori  denkbar  ist,  dass  einige  unter  den  charakteristischen  M2 

in  einfach  ausgedehnte  Mannigfaltigkeiten  ausarten.  Es  ist  eigent- 

lich  nur  bewiesen,  dass  die  vorangehenden  Satze  im  Allgemeinen 

richtig  sind.  Darum  ist  es  zweckmassig,  die  Theorie  der  vollstån- 

digen  Losungen  auf  Involutions-Systeme  auszudehnen.  Das  Voran- 

gehende  zeigt  in  der  That,  dass  die  oo2"-1  Elemente  des  Involu- 

tions-Systems sich  in  oo"-1  M„  zerlegen  lassen,  derart  dass  jedes* 
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Element  einer  oder  einigen  M„  angehort.  Eine  solche  Schaar  Mn, 

die  durch  eine  Gleichung  der  Form 

x0U0-j-  .  .  .  +  xq  JTq  =  W(/£  .  .  .  7Tqxq  +  1  .  .  .  x„al  .  .  .  an_,) 

definirt  wird,  nenne  ich  eine  vollståndige  Losung  des  Involutions- 

Systems.  Ich  beweise  nun  ganz  wie  im  Paragraph  4,  dass  man  bei 

Variation  der  Constanten  neue  Integral-Mn  erhalten  kann,  dass 

ferner  alle  Integral-Mn  durch  eine  solche  Construction  aus  unserer 

vollståndigen  Losung  erhalten  werden  konnen.  Hieraus  geht  in 

voller  Stringenz  hervor,  dass  alle  Integral-M„  des  Involutions-Sy- 

stems,  ausgenommen  hochstens  eine  einzige,  die  singular  e  Integral- 

M„  des  Involutions-Systems,  von  charakteristischen  M2  erzeugt  sind. 
10.  Diese  Theorie  dehnt  sich  nun  mit  grosster  Leichtigkeit 

auf  Involutions-Systeme  der  Form 

n—  rn,  =  o,  jt2— nt2  =  o  .  .  .  .  n—  mq  =  o 
aus;  wir  konnen  uns  darauf  beschrancken  die  betreffenden  Satze 

aufzustellen  und  dies  sogar  nur  fur  den  Fall  q  =  3. 

Satz  5,  Stehen  die  Funktionen  7^— TT^ ,  7T2 — JTf2,  iT3 — /2f3  in 

Involutions-Beziehung,  so  bilden  die  linearen  Gleichungen 

(n-m,, v)  =  o  (^-^3 ,  V)  =  o,         =  o 

welche  V  als  Funktion  von  x0  .  .  .  xn  II0  .  .  .  Tln  bestimmen,  ein 

vollståndiges  System. 

Satz  6.  Die  Elemente  unseres  dreigliedrigen  Involutions-Sy- 

stems lassen  sich  in  M3  ordnen,  deren  jede  oo'  charakteristische 
M2  je  zweier  Gleichungen 

nk—mk  =  o,  ii— /jf  =  o 

enthalten.  Diese  M3  sollen  charakteristische  M3  des  Involutions- 

Systems  heissen. 

Satz  7.  Unter  den  Elementen  unseres  Involutions-Systems 

wahlen  wir  zwei  vereinigt  liegende  und  legen  durch  sie  die 

zugehorigen  charakteristischen  M3.  Alsdann  liegt  jedes  Element 

der  einen  M3  mit  allen  benachbarten  Elementen  der  zweiten  M3 

vereinigt. 

Satz  8.  Alle  charakteristische  M3,  die  durch  die  Elemente 

irgend  einer  integral-Mn_3  hindurchgehen,  erzeugen  immer  eine 
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Integral-Mannigfaltigkeit,  die  im  Allgemeinen  eine  Mn,  ausnahms- 

weise  aber  eine  Mn_,  oder  eine  M„_2  oder^sogar  eie  Mn_3  ist.  In 

dieser  Weise  konnen  alle  Integral-Mn  ausgenommen  die  singulåre, 

wenn  iiberhaupt  "eine  solche  existirt,  construirt  werden. 

Auch  hier  ist  es  eigentlich,  um  eine  absolut  befriedigende  Be- 

griindung  der  Theorie  zn  erreichen,  nothwendig  oder  jedenfalls 

zweckmåssig  die  Theorie  der  vollståndigen  Losungen  anf  dreiglied- 

rige  Involutions-Systeme  auszudehnen.  Wie  dies  gesehieht,  ist  nach 
dem  Vorangehenden  leicht  zu  sehen. 

Fur  die  allgemeine  Involutions-Systeme 

TIk-mk  =  Q,    xa-9a  =  0 

gilt  eine  entsprechende  Theorie.  Wir  gehen  indess  bei  dieser  vor- 

laiifigen  und  auch  in  ånderen  Richtungen  unvollstiindigen  Redaction 

nicht  auf  den  einfachen  Beweis  nåher  ein.  Derselbe  griindet  sich 

darauf,  dass  Involutions-Systeme  dieser  allgemeinen  Form  durch 

eine  Eulersche  Transformation  auf  die  in  der  vorangehenden  Num- 

mer erledigte  Form  gebracht  werden  konnen. 

Hier  moge  nur  noch  folgender  Satz  seinen  Platz  tinden. 

Theorem  V.  Sind  die  char 'akter istischen  eines  q-gliedrigen 

Involutions- Systems  auch  als  Punktgebilde  q-fach  ausgedehnt,  dann 

und  auch  nur  dann  hoben  unsere  Gleichungen  gemeinsame  Integral- 

Mn.  Um  alle  solche  zu  finden,  nehme  man  ir gend  eine  Integral- M"n  ̂  
und  lege  durch  die  Elemente  derselben  die  sugehdrigen  charakteri- 

stische  Mr  Integral- Mn,  die  in  dieser  Weise  erhalten  werden,  sind 

immer  Integral  -  Jfcf" . 

§  6. 
Reduction  des  allgemeinen  Problems  auf  das  eben  erledigte.1 

Jetzt  soll  gezeigt  werden,  dass  unser  allgemeine  Problem  sich 

auf  die  Integration  eines  Involutions-Systems  zunickfuhren  lasst. 
Hierzu  brauchen  wir  zwei  Såtze. 

Herr  Mayer  hat  zuerst  stringent  nachgewiesen,  dass  die  Bcstimmung  der  geinein- 

sanien  Integral-M"  mehrerer  gcgebenen  Gleichungen  sich  auf  die  Integration  eines 
Jacobischen  Systems  zuriickfuhren  lasst. 
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Satz  9.  Die1  gemeinsamen  Integral- M„  zweier  Gleichungen 

Fx  —  0,  F2  =  0  geniigen  auch  der  Gleichung  (Ft  I2)  =  0. 

Denn  die  Integral-Mn  von  ¥1  =  0  geniigen  dem  simultanen 

Systeme 

und  die  Integral  Mn  von  F2  =  0  befriedigen  der  Gleichung 

Also  geniigen  die  gemeinsamen  Integral-M„  von  Ft  =  0,  F2=  0  derjeni- 
gen  Relation,  die  hervorgeht,  wenn  man  in  der  letzten  Gleichuug  stått 

dxk  und  dllk  bez.    ̂   und  —  ?F  setzt,  d.  h.  der  Relation dJZk  dxk 

(F,  F2)  =  0. Satz  10.  Haben  q- Gleichung  en  zwischen  den  x  und  TL  gemein- 

same  Integral-Mn,  so  ist  es  immer  moglich  q  solche  unter  den  Zahlen 

0  1  .  .  .  n,  etwa  a .  .  .  .lm .  .  .  .  s  zu  finden,  dass  unsere  Gleich- 
ungen  sich  hinsichtlich  der  Grossen 

xa  .  .  .  x,  nm  .  .  .  7TS 

auflosen  lassen. 

Sind  in  der  That,  F,  =  0  .  .  .  Fq  =  0  die  vorgelegten  Gleich- 
ungen  und 

F1==0  .  .  .  Fa^0,  V,=  .  .  .  Vn_(I+1  =  0 

die  analytische  Definition  einer  gemeinsamen  Integral-M,,,  so  ist  es 

bekanntlich  immer  moglich  eine  solche  Permutation  der  Zahlen 

0  1  .  .  .  n  zu  wahlen,  etwa 

a  ...  X  (j.  ...  p 

dass  unsere  n  +  1  Gleichungen  sich  hinsichtlich 

JIa  .  .  .  TTxx^  .  .  .  xp 

auflosen  lassen.    Hieraus  folgt  unser  Satz  als  Corallar. 

Theorcm  VI.  Die  Bestimmung  der  gemeinsamen  Integral-Mn  von 

<j  gegébenen  Gleichungen  lasst  sich  immer  au  f  die  Integration  eines 

Inpolutions- Systems  mruckfuhren* 

1  Auet]  rtieser  Satz  muss  modiiirirt  worden,  wenn  man  auf  singuliire  Integral-Mn 
Jlucksicht  nclinicn  wird. 
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Wir  bringen  die  vorgelegten  Gleichungen  auf  die  Form 

(A)  Hi— Jlf,  =  0  .  .  .  .  JTa- JTfa  -  0  fcxJjr,  9a+i  =  0  .  .  .  xq-9q  =  0 

wo  die  Funktionen  f  und  9  nicht  die  Grossen  ITj  .  .  iTa  xa+i  . . .  xq 
enthalten.    Wir  bilden  die  Gleichungen 

(B)  (J7k-Ufk!  n  -ni)  =  0,  (iTk-7Tfk,  Xi— <p0  =  0,  (x,— 9k,Xi-9i)  =  0, 
welche  offenbar  auch  nicht  JTX  .  .  .  77ax  a+1 ...  xq  enthalten.  Hier 

sind  nun  zwei  Falle  denkbar;  entweder  sind  diese  neue  Gleichun- 

gen algebraische  Consequenzen  der  vorgelegten  q;  und  dieskommt 

nach  dem  Obenstehenden  darauf  hinaus,  dass  die  Gleichungen  A 

schon  ein  Involutions-System  bilden.  Oder  auch  sind  die  Gleich- 

ungen (B)  keine  algebraische  Consequenzen  der  Gleichungen  (A); 

dann  ist  unser  Problem  darauf  zurtickgefiihrt  die  gemeinsamen  In- 

tegral-MM  von  q  -f-  q'  Gleichungen  zu  bestimmen.  Dieses  Gleichungs- 
System  behandeln  wir  wie  das  vorgelegte.  Entweder  kann  es  sogleich 

auf  die  Form  eines  Involutions-Systems  gebracht  werden,  oder  auch 

findet  man  wieder  neue  Gleichungen,  welche  hinzuzufiigen  sind. 

Indem  man  nun  weiter  geht,  darf  man  nach  der  Natur  des  Problems 

nie  mehr  als  n  +  1  Gleichungen  finden ;  also  erhalt  man,  wenn  iiber- 

haupt  die  vorgelegten  Gleichungen  gemeinsame  Integral-M,,  besitzen, 

zuletzt  ein  Involutions-System,  deren  Integral-MM  eben  die  Inte- 

gral-Mn  der  gegebenen  q  Gleichungen  sind. 

Indem  ich  schliesse,  muss  ich  einige  Mangel  der  vorangehenden 

Abhandlung  andeuten.  Was  einerseits  der  Form  betrifft,  so  bin  ich, 

um  moglichst  viel  meine  ursprungliche,  wesentlich  synthetische 

Form  zu  bewahren,  zu  wenig  auf  analytische  Entwickelungen  einge- 

gangen.  Noch  wichtiger  ist  die  folgende  Bemerkung,  die  ich  tibri- 

gens  nur  fur  den  Fall  n  =  3  formulire.  Die  alte  Theorie  partieller 

Differential-Gleichungen  1.  0.  beriicksichtigt  nicht  den  Fall,  dass 
die  Integralflachen  in  Curven  und  Punkte  ausarten.  .Darum  komite 

man  sich  friiher  bei  der  analytischen  Begrlindung  mit  den  drei 

Cartesischen  Coordinaten  begniigen;  es  schadete  ja  nichts,  dass  die 
Vid.-Selsk.  Forh.  1874.  15 
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unendlich  entfernte  Gebilde  sich  der  Betrachtung  entzogen.  Nach- 

dem  ich  aber  die  Ausnehmsgebikle,  Curven  und  Puncte  mitgenom 

men  habe,  ist  das  alte  analytische  Apparat  (Gottinger  Nachr.  30 

October  1872)  nicht  mehr  befriedigend.  Hieraus  resultirt  insbe- 

sondere  einige  Ungenauigkeiten  in  der  vorangeheriden  Abbandlung, 

die  sich  freilich  leicht  bei  Anwendung  der  Eulerschen  Transforma- 

tionen  entfernen  Hessen.  Seine  entgtiltige  Erledigung  findet  diese 

Mangel,  wie  Klein  hervorgehoben  hat,  in  der  Einfiihrung  der  Cleh- 

séheschen  homogenen  Connex-Coordinaten. 



Om  „B  I  aah  val  e  n" 

(Balænoptera  Sibbaldii,  Gray) 

med  Beraærkninger  om  no  gle  andre  ved  Finmarkens  Kyster  forekommende  Havdyr. 

Af 

G.  0.  Sars. 

(Hertil  en  lithographeret  Planche) 

Som  bekjendt  har  der  i  de  senere  Aar  ved  Finmarkens  Kyster 

udviklet  sig  en  Næringsgren  af  en  ganske  eiendommelig  og  stor- 
artet Charakter,  om  hvis  Mulighed  man  tidligere  ikke  havde  nogen 

Anelse.  Ved  sine  ihærdige  Bestræbelser  har  det  nemlig  lykkets 

den  bekjendte  Tønsberger,  Capitain  Sv.  Foyn,  her  at  etablere  en 

ligesaa  indbringende  Hvalfangst  som  den,  der  allerede  længe  med 

store  Bekostninger  har  været  drevet  i  det  yderste  Norden  mellem 

Polarhavets  Is.  Man  vil  af  sidste  Aars  Udbytte,  som  gaar  op  til 

ikke  mindre  end  50  Hvaler,  kunne  slutte  sig  til,  i  hvilken  Udstræk- 
ning  denne  Fangst  allerede  drives  af  Hr.  Foyn. 

Da  jeg  denne  Sommer  netop  vilde  komme  til  at  besøge  disse 

nordlige  Egne  for  at  anstille  Undersøgelser  dels  over  vore  Fiskerier 

dels  over  vor  arktiske  Invertebratfauna,  kunde  jeg  naturligvis  ikke 

forsømme  at  benytte  denne  sjeldne  Anledning  til  at  gjøre  mig  nær- 
.  mere  bekjendt  med  Foyns  Bedrift.  Jeg  besluttede  derfor  for  nogen 

Tid  at  tage  Ophold  paa  Vadsø,  hvor  Foyn  har  sit  Etablissement, 

og  hvor  netop  da  Hvalfangsten  var  i  fuld  Gang. 

Det  er  vel  bekjendt,  at  Foyns  Fangst  her  ikke  gjælder  den 

almindeligvis  af  Hvalfangerne  efterstræbte  Rethval  (Balæna),  som 

for  Tiden  slet  ikke  forekommer  ved  vore  Kyster,  men  en  af  de 

saakaldte  Finhvaler  eller  Rørhvaler  (Balænoptera),  som  paa  Grund 

af  sin  Styrke  og  Hurtighed  er  langt  vanskeligere  at  faa  Bugt  med. 

15* 
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Hvilken  Art  Finhval  det  imidlertid  var,  som  her  kunde  blive  Gjen- 

stand for  en  saa  indbringende  Fangst,  og  som  altsaa  maatte  fore- 

komme her  i  ganske  usædvanlig  Mængde,  derom  har  man  hidtil 

ingen  Besked  vidst.  Jeg  var  derfor,  som  man  vil  kunne  forståa, 

meget  spændt  paa  at  faa  dette  Punkt  oplyst,  da  jeg  herved  vilde 

kunne  levere  et  nyt  Bidrag  til  Kundskaben  om  disse  endnu  lidet 

kjendte  Dyr  og  deres  Udbredning  ved  vore  Kyster. 

At  det  væsentlig  kun  var  en  enkelt  Art  Finhval,  som  Sv.  Foyn 

fangede,  havde  jeg  allerede  paa  min  Reise  herop  faaet  at  vide,  og 

jeg  kunde  tillige  allerede  efter  de  meddelte  Oplysninger  slutte,  at 

det  maatte  være  en  fra  vor  almindelige  Rørhval  (Balænoptera  mu- 

sculus)  forskjellig  Art.  Jeg  skulde  ikke  længe  vente  paa  at  faa 

fuldstændig  Rede  herpaa.  Allerede  ved  Indseilingen  i  Varanger- 

fj orden  observeredes  fra  Dækket  Foyn's  lille  Dampskib  „ Martha" 
i  Horizonten  under  Fangst.  Igjennem  Kikkerten  kunde  tydeligt 

iagttages  de  høie  Røgsøiler,  der  betegnede  Hvalens  Gang  og  hvor- 
ledes Dampskibet  lidt  efter  lidt  kom  Hvalen  nærmere  ind  paa  Livet. 

Pludselig  skjød  en  tæt,  hvid  Sky  ud  fra  Dampskibets  Boug  efter- 

fulgt  af  et  dumpt  Knald,  der  underrettede  os  om,  at  den  dødbrin- 

gende Harpun  var  udskudt,  og  at  Skuddet  havde  naaet  sit  Maal 

var  tydeligt  nok  af  Dampskibets  videre  Manøvrering.  Hvalen  var 

altsaa  truffet,  og  paa  Grund  af  de  fortrinlige  Apparater,  som  Foyn 

benytter,  var  dermed  ogsaa  Hvalens  Skjæbne  hurtigt  og  sikkert 

afgjort. 

Allerede  den  samme  Dag  havde  jeg  ogsaa  den  Glæde  at  se  den 

lille  Damper  buxere  ind  paa  Vadsø  Havn  mod  den  lige  overfor  Byen 

beliggende  lille  0  et  af  disse  colossale  Havdyr,  som  det  saa  yderst 

sjeldent  falder  i  nogen  Naturforskers  Lod  at  faa  undersøge  i  fuld- 
kommen  frisk  og  ubeskadiget  Tilstand.  At  jeg  ikke  spildte  nogen 

Tid  med  at  reise  over,  vil  man  forståa.  Hvalen  laa  med  Rygsiden 

opad  saaledes,  at  en  Del  af  denne  ragede  op  over  Våndet,  og  alle- 
rede ved  første  Øiekast  kunde  jeg  af  Rygfinnens  eiendommelige 

Udseende  og  Beliggenhed  med  fuld  Sikkerhed  bestemme  Arten. 

Det  kunde  ingen  anden  være  end  den  i  sin  Tid  saa  berømte  „Malmska 

Hvalen,"  om  hvis  Forekomst  ved  vore  Kyster  vi  saagodtsom  slet 
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ingen  Besked  har  vidst,1  Den  nøiere  Undersøgelse  bekræftede  dette 

paa  det  fuldstændigste.  Jeg  havde  virkelig  her  liggende  for  mig- 
et omkring  60  Fod  langt  Individ  tilhørende- den  samme  mærkelige 

Art,  som  den  i  Aaret  1865  ved  Bohuslån  strandede  Hval,  der  af 

den  bekjendte  Svenske  Naturforsker  Malm  blev  gjort  til  Gjenstand 

for  en  saa  omhyggelig  Undersøgelse.  Som  bekjendt  er  dette  af 

Malm  undersøgte  Individ  udførlig  beskrevet  i  et  pragtfuldt  udstyret 

Værk:  „Monographie  illustrée  du  Baleinoptére  trouvé  le  29  Octob. 

1865  sur  le  cote  Occidental  de  Suede,"  som  en  hidtil  ubekjendt 
Bardehval  under  Benævnelsen  Balenoptera  Carolinæ;  dens  med 

store  Omkostninger  præparerede  og  udstoppede  Hud  har  været 

exponeret,  foruden  i  Stockholm,  i  flere  af  Europas  større  Byer  og 

overalt  vakt  almindelig  og  vel  fortjent  Beundring.  For  Tiden  op- 

bevares  den  tilligemed  det  fuldstændige  Skeiet  i  Gotheborgs  Mu- 
seum som  et  af  dettes  kostbareste  og  sjeldneste  Pragtstykker.  Nu 

har  rigtignok  senere  nøiagtige  Undersøgelser  især  af  Skelettets 

Bygning  gjort  det  i  høi  Grad  sandsynligt,  at  den  Malmske  Hval 

ikke  tidligere  har  været  saa  ganske  og  aldeles  ubekjendt  som  for- 

modet; men  hvad  man  kjendte  til  den,  før  Malms  Beskrivelse  ud- 

kom,  er  i  ethvert  Fald  saa  lidet  og  ufuldstændigt,  at  det  er  meget 

let  forklarligt  og  ikke  kan  undre  nogen,  at  Malm  maatte  tage  det 

af  ham  undersøgte  Exemplar,  der  i  enkelte  Henseender  adskilte 

sig  saa  bestemt  fra  de  tidligere  undersøgte  Hvaler,  for  tilhørende 

en  helt  ny  Art.  Den  synes  først  at  være  beskreven  af  Gray  1847 

efter  et  Skeiet  i  Huller-Museet  under  Benævnelsen  Fhysalus  Sib- 

baldii,  og  efter  Prioritetens  Love  maa  derfor  denne  ældre  Artsbe- 

nævnelse  bibeholdes,  skjønt  de  for  denne  Art  meget  characteristiske 

1  Jeg  har  tidligere  (Om  individuelle  Variationer  hos  Rørhvalerne,  Vid.-Selskabets 
Forh.  f.  1868)  fremsat  den  Gisning,  at  den  allerede  af  Strøm  omtalte  saakaldte 

Tuehval  og  den  af  Fiskerne  ved  vore  nordlige  Kyster  med  Benævnelsen  Hushval 
betegnede  Hval  skulde  være  identisk  med  denne  af  Malm  beskrevne  Form.  Efter 

mine  Undersøgelser  iaar  maa  jeg  dog  frafalde  denne  Hypothese,  da  det  har  vist 

sig,  at  den  Forhøining  paa  Overkjæven,  bag  hvilken  Blæsehullerne  have  sin  Flads 
hos  fuldvoxne  Exemplarer,  ikke  i  nogen  mærkelig  Grad  udmærker  sig  ved  Form 
eller  Størrelse  fra  samme  hos  andre  bekjendte  Finhvaler.  Hvilken  Hvalart  denne 
problematiske  Hushval  er,  faar  saaledes  indtil  videre  staa  uafgjort. 
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ydre  Characterer  først  ved  Malms  Beskrivelse  ere  blevne  tilstræk- 

kelig  bekjendte.  Den  er  ogsaa  identisk  med  Islændernes  Steypi- 

rey6r,  hvorom  man  har  enkelte  Notitser  dels  fra  ældre,  dels  fra 

nyere  Tid  (Reinhardt).  Efter  al  Sandsynlighed  tilhører  ogsaa  den 

bekjendte  Ostende-Hval,  der  i  Størrelse  overgik  alle  hidtil  under- 
søgte  Hvalindivider,  samme  Art  Synonymien  vil  forøvrigt  tindes 

fuldstændigt  udredet  i  Lilljeborgs  sidste  store  Værk  over  Skandi- 
naviens  Hvirveldyr,  hvortil  derfor  henvises. 

Jeg  var  allerede  begyndt  at  tage  nogle  af  de  vigtigste  Maal 

af  Exemplaret  for  senere  at  kunne  underkaste  det  en  nøiere  Un- 

dersøgelse  og  om  muligt  faa  udført  en  Tegning  af  det,  men  maatte 

dog  opgive  dette,  da  Ebben  uopholdeligt  maatte  benyttes  til  Hva- 
lens Afspækning,  for  at  der  i  Løbet  af  Natten  kunde  skaffes  Plads 

for  en  ny  Hval  til  den  følgende  Dag.  Idethele  gaar  alt  for  sig  her 

med  en  saadan  rivende,  næsten  maskinmæssig  Hurtighed,  at  jeg 

snart  indsaa,  at  en  nøiere  i  de  enkelte  Detailler  gaaende  Under- 

søgelse  vilde  blive  mig  meget  vanskelig.  Da  jeg  imidlertid  havde 

Udsigt  til  under  mit  Ophold  her  gjentagne  Gange  at  faa  Anledning 

til  at  bese  de  friskt  indfangede  Exemplarer,  haabede  jeg  dog  at 

kunne  faa  skaffe  mig  et  nøie  Begreb  om  de  for  Arten  eiendomme- 

lige ydre  Characterer  og  idethele  om  den  ydre  Kropsform,  saaledes 

som  denne  i  normal  Tilstand  er,  før  den,  som  det  ellers  i  Regelen 

har  været  Tilfældet  med  de  hidtil  undersøgte  Hvaler,  er  bleven 

forandret  og  misdannet  ved  den  mere  eller  mindre  fremskredne 

Forraadning  og  deraf  følgende  indre  Gasudvikling.  Heri  blev  jeg 

heller  ikke  skuffet.  Eoyn  var  netop  i  den  Tid,  jeg  opholdt  mig 

her,  ganske  usædvanlig  heldig,  og  næsten  hver  eneste  Dag  bragtes 

en  ny  Hval  ind,  som  jeg  da  heller  ikke  forsømte  at  bese  og  til- 
dels udmaale. 

Jeg  havde  ialt  Anledning  til  at  undersøge  ikke  mindre  end  10 

forskjellige  Individer,  alle  henhørende  til  samme  Art,  dels  Hanner, 

dels  Hunner,  dels  yngre,  dels  ældre  Exemplarer  og  ved  en  nøie 

anstillet  Sammenligning  at  kunne  bedømme  Værdien  og  Constant- 
heden  af  de  forskjellige  ydre  Characterer. 

Det  Malmske  Exemplar  var  som  bekjendt  lidt  over  50  Fod 
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langt;  men  man  kunde  allerede  af  Skelettets  ufuldstændige  Forbe- 

ning  se,  at  Exemplaret  endnu  paa  langt  nær  ikke  havde  opnaaet 

sin  fulde  Størrelse.  Dette  har  ogsaa  fullkommen  bekræftet  sig. 

Den  er  rimeligvis  af  alle  vore  Hvaler  den  Art,  som  opnaar  den 

betydeligste  Størrelse.  Jeg  har  maalt  en  hel  Del  Exemplarer  af 

den,  som  alle  vare  betydeligt  større  end  det  af  Malm  undersøgte 

Individ.  Det  største  Exemplar,  jeg  havde  Anledning  til  at  se,  var 

i  lige  Linie  fulde  80  Fod  langt,  og  Foyn  har  meddelt  mig,  at  han 

har  faaet  den  op  til  mod  100  Fod,  enLængde,  som  neppe  opnaaes 

af  nogen  af  de  bekjendte  Hvaler.  Efter  al  Rimelighed  have  vi 

altsaa  her  for  os  Jordklodens  største  Dyr,  Kjæmpen  for  alle  nn- 

levende  Organismer. 

Man  skulde  nu  tro,  at  denne  Hvalarts  Udseende  og  Bygning 

var  saa  vel  udredet  i  Malms  store  Værk,  at  der  her  intet  videre 

var  at  gjøre.  Jeg  har  dog  fundet,  at  et  Punkt,  og  det  et  af  de 

allervigtigste,  nemlig  Legemets  ydre  Form  eller  Hvalens  alminde- 

lige  Habitus,  ikke  er  saa  naturtro  gjengivet  i  Malms  Værk,  som 

ønskeligt  kunde  være.  Den  Figur  over  hele  Hvalens  Form,  som 

gives,  er  som  de  fleste  øvrige  Figurer  en  Photographi,  dog  ikke 

af  selve  Hvalen,  men  af  en  mindre  Træmodel.  som  rigtignok  skal 

være  udført  paa  den  omhyggeligste  Maade  efter  talrige  Udmaalinger 

af  selve  Hvalen,  men  som  alligevel  ikke  synes  mig  at  give  en  fuld- 
stændig  correct  Forestilling  om  denne  Hvalarts  Udseende.  Dette 

vil  let  kunne  forklares  dels  i  den  store  Vanskelighed,  som  altid  vil 

være  forbundet  med  at  tage  nøiagtige  Maal  paa  et  saa  kolossalt 

Dyr,  dels  i  den  Omstændighed,  at  det  af  Malm  undersøgte  Exem- 
plar var  adskilligt  beskadiget,  og  ialfald  da  den  nøiere  Undersøgelse 

kunde  anstilles  ikke  længerevar  i  fuldkommen  frisk  Tilstand.  En- 

delig var  det  Malmske  Exemplar,  som  allerede  anført,  ganske  ungt, 

idet  det  neppe  havde  opnaaet  mere  end  Halvparten  af  den  Længde, 

som  Arten  i  fuldt  udvoxet  Tilstand  naar. 

Da  jeg  nu  under  mit  Ophold  paa  Vadsø  havde  en  sjelden  god 

Anledning  til  at  gjøre  mig  bekjendt  med  denne  Hvalarts  Udseende, 

idet  jeg  saagodtsom  hver  eneste  Dag  kunde  bese  de  netop  ind- 
bragte  fuldkommen  hele  og  friske  Hvaler,  har  jeg  især  ladet  mig 
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det  være  magtpaaliggende  at  faa  istand  en  saavidt  muligt  naturtro 

Afbildning  af  Hvalens  Ydre,  og  det  saameget  mere  som  jeg  er 

kommen  til  det  Resultat,  at  man  netop  fra  det  Ydre  vil  kunne 

hente  de  bedste  og  lettest  opfattelige  Characterer  til  Arternes 
Adskillelse. 

Den  her  leverede  Afbildning  er  med  den  største  Omhyggelighed 

udført  efter  det  største  af  mig  observerede  Exemplar,  en  drægtig 

Hun  af  80  Fods  Længde,  saaledes  som  jeg  strax  efter  Hvalens 

Indbuxering  havde  Anledning  til  at  undersøge  den,  medens  den 

endnu  laa  paa  Siden  frit  flydende  i  Søen,  uden  at  der  paa  den  ud- 

øvedes  nogetsomhelst  Tryk.  Tegningen  er  revideret  og  corrigeret 

efter  talrige  tagne  Udmaalinger,  ligesom  jeg  ogsaa  til  nærmere 

Kontrol  lod  tage  en  større  Photographi  af  Exemplaret,  efter  at 

dette  ved  stærke  Jernkj ættinger  var  delvis  halet  op  paa  Stranden. 

At  jeg  har  foretrukket  atgiveher  den  af  mig  paa  Frihaand  udførte 

Tegning  fremfor  den  vistnok  i  de  enkelte  Detailler  nøiagtigere  Pho- 

tographi, vil  let  kunne  forstaaes.  For  at  erholde  en  correct  Fore- 

stilling om  Hvalens  Form  er  det  nemlig  nødvendigt  at  tænke  sig 

den  frit  suspenderet  i  Våndet  og  ikke  liggende  paa  Land,  da  i 

dette  sidste  Tilfælde  Kroppens  enorme  Vægt  nødvendigvis  maa 

have  tilfølge,  at  Legemets  forskjellige  Dele  blive  mere  eller  mindre 

forrykkede  og  den  hele  Form  derved  til  en  vis  Grad  misdannet. 

En  Ting,  som  jeg  ved  disse  Undersøgelser  ansaa  for  særdeles 

vigtigt  at  faa  afgjort,  og  som  jeg  derfor  specielt  havde  min  Op- 
mærksomhed  henvendt  paa,  var,  hvorvidt  de  ydre  Characterer  ere 

underkastede  en  lignende  stærk  individuel  Variation  som  flere  af 

de  anatomiske  Charakterer,  navnlig  Formen  af  de  enkelte  Ben  i 

Skelettet.  Ved  nøie  at  sammenligne  alle  de  af  mig  undersøgte 

ældre  og  yngre  Individer  har  jeg  vistnok  ogsaa  her  kunnet  paa- 
vise  en  vis  Variabilitet;  men  denne  Variabilitet  af  de  ydre  Characterer 

er  dog  langt  mindre,  end  man  efter  Skelettets  store  Foranderlighed 

kunde  være  berettiget  til  at  formode.  Den  indskrænker  sig  boved- 

sageligt  kun  til  mindre  iøinefaldende  Forskjelligheder  i  Brystfin- 
nernes og  Rygfinnens  Form  og  Størrelse;  ligesom  Kjæverne  hos 
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yngre  Exeniplarer  synes  noget  kortere  i  Forhold  til  Kroppens  Længde 
end  hos  fuldvoxne  Individer. 

Det  for  nærværende  Art  lettest  opfattelige  Kjendemærke,  hvor- 
ved den  med  største  Lethed  kan  i  enhver  Alder  allerede  ved  første 

Øiekast  skilles  fra  alle  vore  øvrige  Bardehvaler,  er  unegtelig Farven; 

og  da  denne  efter  mine  Iagttagelser  synes  at  være  særdeles  con- 

stant,  fortjener  den  ogsaa  med  fuld  Ret  at  opfattes  som  en  virkelig 

videnskabelig  Distinctionscharacter. 

Hos  alle  de  af  mig  undersøgte  Exemplarer  var  det  hele  Legeme 

saavel  paa  Ryg-  som  Bugside  af  en  ensformig  blaagraa  eller  skifer- 

graa  Farve,  noget  mørkere  paa  Hovedet  og  Brystet  og  lysest  langs 

ad  Siderne,  hvor  der  findes  en  særdeles  fin  og  eiendommelig  Mar- 

morering af  mørkere  og  lysere  Skatteringer.  Hele  Hvalens  Grund- 
farve  falder,  seet  i  nogen  Afstand,  ganske  distinct  i  det  blaalige 

og  det  paa  en  mere  iøinefaldende  Maade  end  hos  noget  andet  mig 

bekjendt  Hvaldyr.  Den  af  Foyn  paa  nærværende  Art  anvendte  Be- 

nævnelse  „Blaahval"  synes  mig  .derfor  meget  passende,  og  jeg  vil 
derfor  ogsaa  foreslaa,  at  dette  Navn  optages  for  Arten  som  dens 

norske  Trivialbenævnelse.  Brystfinnerne  ere  udvendigt  af  Krop- 

pens Farve,  men  derimod  paa  den  indre  Flade  og  i  hele  den  nedre 

convexe  Kant  skinnende  hvide,  hvilken  Farve  stikker  allerede  paa 

langt  Hold  skarpt  af  mod  Kroppens  øvrige  mørke  Couleur.  Tem- 

melig constant  findes  ogsaa  nedenfor  Brystfinnerne  paa  de  riflede 

Sider  af  Brystet  en  Del  smaa  melkehvide  Pletter,  hvis  Tal  og  Ud- 

bredning  dog  varierer  adskilligt  hos  forskjellige  Individer;  fremdeles 

har  jeg  hos  alle  Individer  fundet  mere  eller  mindre  tydeligt  mar- 

keret  en  lysere  Marmorering  ovenover  Brystfinnernes  Fæste  imel- 

lem  disse  og  Øieregionen.  Halefinnen  er  saavel  oventil  som  nedentil 

af  Kroppens  Farve,  dog  paa  den  nedre  Flade  lidt  lysere  end  paa 
den  øvre. 

Hvad  de  øvrige  ydre  Characterer  angaar,  saa  ere  disse  vistnok 

delvis  allerede  blevne  omtalte  i  Malms  Beskrivelse  og  i  Lilljeborgs 
ovenciterede  Værk  end  skarpere  fremhævede.  Nogle  yderligere 

Bémærkninger  herom  turde  dog  i  Forbindelse  med  den  her  leve- 

rede  Atbildning  ikke  være  ganske  uden  Interesse. 
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Saavidt  vort  Kjendskab  til  Bardehvalernes  ydre  Form  for  Tiden 

strækker  sig,  synes  den  nærmest  i  denne  Henseende  at  ligne  Rør- 

hvalen  (Balænoptera  musculus).  Begge  udmærke  sig  fra  den  lang- 

haandede  Hval  (Megaptera  boops)  og  som  det  synes  ogsaa  fra 

Vaagehvalen  (B.  rostrata)  ved  en  forholdsvis  betydeligt  smækrere 

Kropsform.  Sammenligner  man  imidlertid  den  her  givne  Afbildning 

af  Blaahvalen  med  den  af  mig  tidligere  leverede  Afbildning  afRør- 

hvalen,1  vil  man  finde,  at  nærværende  Art  dog  idethele  er  noget 
mere  undersætsigt  bygget.  Dette  bliver  endnu  tydeligere,  naar 

man  betragter  den  af  Schlegel'2  givne  Figur  af  et  omtrent  lige  stort 
Individ  af  Rørhvalen,  der  viser  en  endnu  betydelig  slankere  Krops- 

form. Om  muligt  endnu  mere  paafaldende  var  dette  hos  det  i  1867 

ved  Christiania  indbjærgede  Exemplar,  som  jeg  havde  Anledning 

til  nærmere  at  undersøge,  og  hvoraf  nogle  Udmaalinger  tidligere  af 

mig  er  givet.3  Det  maa  dog  bern ærkes,  at  dette  sidste  Individ  ved 

i  længere  Tid  at  have  gaaet  her  incle  i  Fjorden  var  betydeligt  af- 

magret,  medens  det  paa  den  anden  Side  fortjener  at  fremhæves, 

at  det  af  mig  ved  Lofoten  undersøgte  Exemplar  var  ganske  usæd- 

vanlig fedt,  forholdsvis  betydeligt  federe  end  de  Exemplarer  af 

Blaahvalen,  jeg  havde  Anledning  til  at  se  ved  Vadsø. 

Ligesom  hos  Rørhvalen,  og  vel  overhovedet  hos  alle  Barde- 
hvaler, har  Legemet  sit  største  Omfang  strax  bag  Brystfinnernes 

Fæste.  Dets  Høide  er  her  hos  friskt  indfangede  Exemplarer  om- 

trent V6  af  Længden,  hos  Rørhvalen  derimod  betydelig  mindre 

(omtr.  V7).  Legemet  afsmalnes  herfra  ganske  jevnt  saavel  fortil 

som  bagtil,  saa  at  baade  Rygliniens  og  Bugliniens  Krumning  bliver 

meget  svag,  neppe  mærkelig.  Kun  naar  Kjæverne  ere  lukkede, 

synes  Buglinien  noget  mere  buet,  idet  den  fortil  med  en  noget 

stærkere  Krumning  hæver  sig  mod  Underkjævens  Spids.  Den  bag 

Analaabningen  liggende  Del  af  Legemet  eller  Halen  bliver  lidt  efter 

lidt  meget  stærkt  sammentrykt  fra  Siderne  og  viser  saavel  oventil 

som  nedentil  en  høi  og  skarp  median  Kjøl.    Denne  Kjøl  er  i  Grun- 

1   Chr.  Vid.-Se^k.  Forhandl,  f.  1865. 

■   Abhandl.  aus  dem  Gebicte  der  Zoologie  utid  vergl.  Anatomie. 
3  Chr.  Vid-Selsk.  Forhandl,  f.  1868. 
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den  ligesaa  stærkt  udviklet  her  som  hos  Rørhvalen,  men  er,  naar 

Dyret  sees  fra  Siden,  mindre  iøinefaldende  af  den  Grund,  at  Lege- 
mets Høide  hos  næværende  Art  mere  jevnf  aftager  iHøide  lige  til 

Basis  af  Halefinnen.  En  medrette  af  Lilljeborg  (I.  c.)  for  nærvæ- 

rende Art  ligeoverfor  Rørhvalen  fremhævet  Character  er  Overkjæ- 
vens  forholdsvis  større  Brede  og  tydeligt  convexe  eller  udbuede 

Sidekanter.  Dens  Brede  forholder  sig  paa  middelstore  Individer 

til  Længden  omtrent  som  3  :  7.  Den  langs  Midten  af  Overkjæven 

løbende  Kjøl  er  vistnok  noget  tydeligere  markeret  end  hos  Rør- 
hvalen, hvorfor  ogsaa  den  foran  Blæsehullerne  liggende  Forhøining 

ialmindelighed  er  noget  mere  fremtrædende,  uden  at  dog  dette  er 

i  nogen  særdeles  Grad  paafaldende.  Hos  ingen  af  de  af  mig  un- 

dersøgte  Individer  har  jeg  fundet  denne  Forhøining  af  den  betyde- 
lige Størrelse  og  eiendommelige  Form  som  paa  den  af  Malm  givne 

Figur  antydet.  Underkjæven  er  baade  længere  og  bredere  end 

Overkjæven  med  Sidegrenene  temmelig  stærkt  og  jevnt  bueformigt 

bøiede,  saa  at  der  mellem  dem  og  Overkjævens  Siderande  bliver 

et  betydeligt  Rum  tilbage.  Den  fuldstændige  Tilslutning  afMunden 

tilveiebringes  ved  den  særdeles  stærkt  udviklede  Underlæbe,  der 

som  en  noget  indadbøiet  skarp  Kam  af  temmelig  fast,  næsten  brusk- 

agtig  Consistens  fra  Mundvinkelen  hæver  sig  paa  hver  Side  over 

Underkjævens  Grene  i  en  jevn  og  temmelig  stærk  Bue,  som  har 

sin  største  Convexitet  bagenfor  Midten.  Mundspalten  bliver  herved 

svagt  S-formigt  bøiet  med  den  bågeste  Del  stærkt  nedadstigende 

mod  Mundvinkelen;  dog  aldrig  i  den  Grad  som  paa  den  af  Malm  givne 

Figur  antydet.  Mundvinkelen  selv  har  Formen  af  en  paaskraat 

nedad  gaaende  Vulst,  hvis  glatte  og  stærkt  convexe  Overflade  bagtil 

umiddelbart  fortsætter  sig  i  Kroppens  Hud;  den  dannes  hoved- 

sageligt  af  den  med  et  temmeligt  tykt  Spæklag  overtrukne  øvre 

convexe  Rand  af  Underkjævegrenene  umiddelbart  foran  processus 

coronoideus,  og  herfra  kan  selv  udvendigt  Underkjævegrenene  ty- 

deligt forfølges  som  et  stærkere  fremspringende  convext  Parti  neden- 

under Underlæben  lige  til  Underkjævens  Spids.  Kjævernes  Længde 

regnet  til  Mundvinkelen  udgjøre  hos  unge  Individer  omtrent1;  af 

Totallængden;  hos  fuldvoxne  noget  mere.    Tæt  ovenfor  Mundvin- 
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kelen  ligger  paa  Hovedets  her  til  Siderne  temmeligt  stærkt  frem- 

springende Parti  det  forholdsvis  meget  lille  Øie,  hvis  ovale  Form 

og  tydeligt  fremtrædende  Øiehvide  (sclerotica)  giver  det  en  ikke 

ubetydelig  Lighed  med  et  mermeskeligt  Øie.  Dets  Regnbuhinde  er 

paa  friske  Exemplarer  af  en  smuk  graablaa  Farve  med  mørkere  ra- 

dierende  Striber.  Ganske  tydelige,  skjønt  vistnok  lidet  bevæge- 

lige  Øielaag  ere  tilstede  i  Form  af  tykke  Hudfolder  saavel  oventil 

som  nedentil.  Omtrent  midt  imellem  Øiet  og  Brystfinnernes  Rod 

sees  den  overordentlig  trange  ydre  Øreaabning  i  Form  af  en  ube- 

tydelig, kun  lidet  iøinefaldende  Porus. 

De  langs  Bryst  og  Bug  fra  Underkj ævens  Spids  til  Egnen  om 

Navlen  løbende  Furer  forholde  sig  omtrent  som  hos  Rørhvalen. 

En  Del  af  dem,  almindeligvis  10,  fortsætte  sig  et  Stykke  udover 

Underlæbens  bågeste  Del,  de  øvrige  tab e  sig  der,  hvor  de  mellem 

Underkjævens  Grene  nedentil  udspændte  bløde  Dele  tage-  sin  Begyn- 

delse.  I  Egnen  mellem  Mundvinkelen  og  Brystfinnernes  Fæste  eller 

paa  Siderne  af  Halsen  strække  disse  Furer  sig,  idet  de  lidt  efter  lidt 

blive  rudimentære,  lige  op  til  Høiden  af  den  ydre  Øreaabning,  lige- 

som  de  ogsaa  bag  Brystfinroden  ere  tydelige  langt  op  paa  Krops- 
siderne,  tiltagende  successivt  i  Længde  nedad.  Alle  Furer  ere  i 

Bunden  af  en  dyb  blaasort  Farve. 

Brystfinnerne,  der  have  sit  Fæste  omtrent  midt  paa  Kropssi- 
derne  ved  Enden  af  den  forreste  Trediedel  af  Totallængden,  afgive 

for  nærværende  Art  en  særdeles  god  Distinctionscharacter.  De 

ere  forholdsvis  betydeligt  større  end  hos  Rørhvalen,  idet  deres 

Længde  indeholdes  kun  omtrent  7  Gange  i  Totallængden  (hos  Rør- 

hvalen mere  end  10  Gange).  Ogsaa  i  sin  Form  vise  de  adskillige 

Eiendommeligheder.  Saaledes  er  den  ydre  Del  eller  Haanden  be- 

tydeligt stærkere  uddragen  end  hos  Rørhvalen  og  den  hele  Bryst- 

finne stærkere  krummet,  saa  at  den  nedre  convexe  Rand  bliver  ty- 

deligt bueformigt  bøiet,  medens  den  øvre  skarpe  Rand,  der  hos 

Rørhvalen  danner  paa  Midten  et  mere  eller  mindre  tydeligt  vinkel- 
formigt  Fremspring,  viser  en  mere  jevn  Bøining.  Brystfinnens 

Brede  er  omtrent  1/i  af  Længden.  Forøvrigt  synes  disse  Organer 

hos  forskjellige  Individer  saavel  i  Størrelse  som  Form  at  være 
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underkastéde  endel  Variationer,  som  dog  bevæge  sig  indenfor  tem- 

melig snævre  Grændser.  Meget  ofte  har  jeg  fundet,  at  de  i  den 

øvre  Kant  nær  Spidsen  vise  et  eller  flere  tfybe  vinkelformige  Ind- 
snit,  der  altid  svarede  til  Mellemrummene  mellem  Fingrene,  uden 

at  jeg  kunde  paavise  nogen  tydelige  Spor  af  ydre  Læsioner. 

Ikke  mindre  characteristisk  for  nærværende  Art  end  Bryst- 

finnerne er  Rygfinnen,  der  ved  sin  usædvanlig  ringe  Størrelse  og 

Beliggenhed  langt  tilbage,  ved  Begyndelsen  af  den  sidste  Fjer- 

depart af  Totallængden  og  betydelig  bagenfor  den  vertikale  Linie, 

som  kan  trækkes  igjennem  Analaabningen,  strax  skiller  sig  fra 

samme  hos  alle  øvrige  bekjendte  Bardehvaler.  Det  var  ogsaa 

denne  Character,  som  allerførst  lod  mig  her  med  Sikkerhed  gjen- 

kjende  den  Malmske  Hval.  I  sin  Form  er  denne  Del  imidlertid, 

som  det  har  vist  sig,  underkastet  ikke  saa  ubetydelige  Variationer, 

ligesom  ogsaa  Størrelsen  indtil  en  vis  Grad  kan  være  forskjellig 

hos  de  forskjellige  Individer.  Hos  enkelte  Exemplarer  var  den 

forholdsvis  endnu  betydelig  mindre  end  paa  det  Malmske  Exemplar, 

saa  at  den  kun  tog  sig  ud  som  en  ubetydelig  fra  den  dorsale  Kjøl 

udgaaende  Fortsats  eller  Spids;  hos  andre  Individer  var  den  mere 

udviklet,  snart  mere  lige  opstaaende  snart  stærkere  bagudkrummet, 

uden  at  den  dog  nogensinde  paa  langt  nær  opnaaede  den  Størrelse 
som  hos  Rørhvalen. 

Hvad  endelig  Halefinnen  angaar,  saa  har  den  den  sædvanlige 

halvmaanedannede  Form  med  brede,  horizontalt  udspærrede  Side- 

flige.  Characteristisk  for  den  '"er  kun,  at  den  ogsaa  nedenunder 
viser  en  lignende  blaagraa  Farve  som  paa  den  øvrige  Krop,  medens 

den  hos  de  øvrige  Bardehvaler  altid  er  her  skinnende  hvid. 

Ligeledes  er  Bardernes  ensformige  sorte  Farve  characteristisk 

ialfald  ligeoverfor  Vaagehvalen,  tildels  ogsaa  ligeoverfor  Rørhvalen, 

hos  hvem  gjerne  de  forreste  have  en  lysere  Farve  end  de  bågeste. 

Den  for  nærværende  Art  lettest  opfattelige  Character  er  dog, 

som  allerede  anført,  hele  Kroppens  ensformige  blaagraa  Farve,  som 

jeg  hos  alle  de  af  mig  unclersøgte  Exemplarer  har  fundet  særdeles 

constant.  Hos  alle  vore  øvrige  Bardehvaler  er  som  bekjendt  Un- 

dersiden af  Legemet  i  en  større  eller  mindre  Udstrækning  af  en 
mere  eller  mindre  rent  hvid  Farve. 
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Det  største  af  de  af  mig  undersøgte  Exemplarer,  hvorefter  den 

medfølgende  Afbildning  er  udført,  var  en  drægtig  Hun.  Fosteret, 

som  jeg  ved  Foyn's  Velvillie  fik  Anledning  til  nærmere  at  under- 
søge,  var  endnu  paa  langt  nær  ikke  fuldbaaret,  men  viste  alligevel 

idethele  den  for  det  voxne  Dyr  characteristiske  Kropsform,  ligesom 

ogsaa  de  vigtigste  af  de  for  Arten  eiendommelige  Kjendemærker 

allerede  vare  ganske  tydeligt  udtrykte.  Dets  Længde  var  i  lige 

Linie  9  Fod,  7  Tommer.  Heraf  var  Underkjæven  til  Mundvinkelen 

1  Fod,  10  Tommer  lang,  Brystfinnerne  18  Tommer  lange  og  Ryg- 

finnen  2V2  Tomme  høi.  Den  fuldbaarne  Unge  skal  efter  Sigende 

naa  den  dobbelte  Størrelse. 

Paa  ingen  af  de  indfangede  Exemplarer  lykkedes  det  mig, 

uagtet  den  omhyggeligste  Undersøgelse  at  finde  nogen  Snyltedyr. 

Et  Par  Gange  viste  rigtignok  Overhuden  paa  enkelte  Steder  af 

Ryggen  et  eiendommeligt  svampet  eller  ligesom  forvitret  Udseende, 

men  det  lod  sig  ikke  paavise,  at  dette  hidrørte  fra  nogen  virkelig 

Parasit.  Heller  ikke  Foyn  har  nogensinde  hos  denne  Hvalart  fundet 

Spor  af  Snyltedyr  paa  Huden. 

Et  Punkt,  som'  det  endelig  var  mig  af  Vigtighed  at  faa  oplyst, 

især  da  der  fra  forskjellige  Hold  var  ytret  Frygt  for,  at  Foyn's 
Hvalfangst  kunde  have  en  forstyrrende  Indflydelse  paa  vore  Fiskerier, 

var,  hvad  der  udgjør  denne  Hvalarts  Næring.  Den  nøie  Undersø- 
gelse af  Mavens  og  Tarmenes  Indhold,  som  jeg  havde  Anledning 

til  at  anstille  hos  de  friskt  indfangede  Exemplarer,  har  nu  overbe- 

vist mig  om  det  mærkelige  Factum,  at  dette  colossale  Dyr,  Kjæ,m- 
pen  for  alle  nulevende  Organismer,  saagodtsom  udelukkende  nærer 

sig  af  en  liden  neppe  1  Tomme  lang  Krebs,  Thysanopoda  inermis. 

Krøyer,  eller  som  denheroppe  af  Fiskerne  benævnes,  „Kril.u  Ofte 
var  den  umaadelig  store  Mavesæk  næsten  ganske  fyldt  med  enorme 

Masser  af  denne  lille  Krebs  uden  nogen  anden  Tilblanding.  Der- 

imod  har  jeg  aldrig  fundet  det  mindste  Spor  af  Fisk  (Sild  eller 

Lodde)  hos  den,  skjønt  det  ingenlunde  manglede  paa  saadan  Smaa- 

fisk  i  Varangerfjorden  paa  den  Tid,  jeg  opholdt  mig  her.  Jeg  har 

derfor  Grund  til  at  antage,  at  Blaahvalen  slet  ikke  har  noget  at 

bestille  med  de  til  Finmarkens  Kyster  indsigende  Silde-  eller  Lod- 



239 

destimer,  men  ligesom  Grønlandshvalen  alene  lever  af  invertebre- 

rede  Dyr  og  da  væsentlig  af  den  ovennævnte  Crustace.  Jeg  har 

truffet  denne  lille  Krebs  langs  vor  hele 'Kyst  ligefra  Christiania- 

fjorden,  hvor  den  dog  er  meget  sjelden.  Ved  Lofoten  bliver  den 

allerede  langt  hyppigere,  og  ved  Finmarkens  Kyster  er  den  overalt 

vel  bekjendt  af  Fiskerne  som  en  af  de  „Aater,"  hvorefter  Sejen  er 
allermest  begjærlig.  Det  er  dog  ikke  til  alle  Tider  og  paa  alle 

Steder,  at  den  træffes  under  Kysten  i  lige  Mængde.  Den  er  et 

ægte  pelagiskt  Dyr,  og  ligesom  disse  har  den  sit  egentlige  Tilhold 

langt  ud  i  det  aabne  Hav,  hvor  man  ved  stille  Veir  ofte  har  An- 

ledning til  at  se  den  svømme  om  lige  op  i  Overtladen  af  Våndet. 

Ved  forskjellige  Strømsætninger  kan  den  dog  til  visse  Tider  blive 

ført  nærmere  ind  under  Kysten  og  i  de  dybt  indstikkende  Fjorde 

ofte  blive  stuvet  sammen  i  saa  umaadelige  Masser,  at  Søen  synes 

ganske  tyk  af  den.  Et  af  de  Punkter,  hvor  dette  regelmæssigt 

synes  at  ske,  er  netop  i  Varangerfjorden;  og  det  er  derfor  for- 
trinsvis  her,  at  Blaahvalen  om  Sommeren  indfinder  sig  for  at  fraadse 

i  sin  Yndlingsspise.  Det  er  høist  sandsynligt,  og  stemmer  ogsaa 

med  de  Oplysninger,  jeg  har  kunnet  indhente,  at  Blaahvalen  tidli- 

gere paa  Aaret  fordetmeste  holder  sig  længere  ud  i  Havet,  og  at 

det  kun  er  undtagelsesvis,  at  denne  Hvalart  indfinder  sig  ved  Ky- 
sten under  selve  Loddefisket. 

Efter  hvad  jeg  ved  Samtale  med  Foyn  og  andre  med  Fiske- 

bedriften  bekjendte  Mænd  har  kunnet  bringe  i  Erfaring,  er  det 

væsentlig  3  Slags  Bardehvaler,  som  vise  sig  under  Loddefisket,  og 

som  alle  virkelig  nære  sig  af  Lodden,  nemlig  den  langhaandede 

Hval  eller  „Pukkelhvalen,"  den  saakaldte  „Finhval"  og  „Langrøren." 
Den  langhaandede  Hval  (Megaptera  boops)  er  saa  let  kjendelig 

fra  alle  vore  øvrige  Hvaler  ved  sin  korte  og  tykke  Kropsform  og 

sine  usædvanlig  lange  og  smale  Brystfinner,  at  man  vanskelig  kan 

forvexle  den  med  nogen  anden  af  vore  Hvaler.  Den  skal  ikke  være 

ualmindelig  under  Loddefisket  og  er  almindeligt  frygtet  af  Fiskerne 

formedelst  dens  store  Djærvhed  og  den  Eiendommelighed,  at  den 

ulig  de  øvrige  Hvaler  ofte  skal  søge  ind  paa  Baadene.  Jeg  saa 

paa  Vadsø  et  Stykke  Hud  af  denne  Hval  med  de  characteristiske 
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paasiddende  Cirripedier,  Coronula  diadema.  Exemplaret  var  tidlig 

paa  Vaaren  fanget  af  Foyn  og  viste  efter  de  meddelte  Oplysninger 

alle  de  for  denne  Art  saa  eiendommelige  Characterer. 

Den  saakaldte  Finhval  skal  af  alle  de  under  Loddefisket  sig 

indfindende  Hvaler  være  den  almindeligste.  Den  er  betydelig  mindre 

end  baade  Blaahvalen  og  den  langhaandede  Hval  og  skiller  sig  fra 

begge  ved  Rygfinnens  forholdsvis  betydeligere  Størrelse.  Farven 

er  oventil  sort,  nedenunder  hvid.  Ogsaa  om  Sommeren  sees  denne 

Hval  ikke  saa  sjeldent  i  Varangerfj orden,  men  fanges  ikke  afFoyn, 

da  den  baade  er  mindre  og  magrere  end  Blaahvalen.  Man  kunde 

her  tænke  paa  Vaagehvalen  (Balænoptera  rostrata),  der  som  be- 

kjendt  af  alle  vore  Bardehvaler  er  den  mindste.  Jeg  har  imidlertid 

Grund  til  at  antage,  at  det  ikke  er  denne  Art,  men  Balænoptera 

laticeps.  Et  Par  Gange  havde  jeg  Anledning  til  at  se  denne  Hval 

i  Frastand  ud  i  Varangerfj  orden,  og  Rygfinnens  Form  forekom  mig 

temmelig  forskjellig  Hos  Vaagehvalen  er  Spidsen,  som  bekjendt, 

stærkt  bagudkrummet  i  Form  af  et  bøiet  Horn;  medens  den  hos 

de  af  mig  observerede  Hvaler  havde  en  mere  med  samme  hos  Rør- 
hvalen  overensstemmende  Form. 

Den  3die  Hvalart  endelig,  som  ogsaa  skal  indfinde  sig  under 

Loddefisket,  men  langt  sjeldnere  end  de  to  øvrige,  den  saakaldte 

„Langrør"  skal,  som  ogsaa  Navnet  udtrykker,  udmærke  sig  ved 
sin  særdeles  smale  og  langstrakte  Kropsform.  Den  skal  kunne 

opnaa,  en  meget  betydelig  Størrelse,  skjønt  den  neppe  nogensinde 

bliver  saa  stor  som  Blaahvalen.  -  At  vi  her  have  at  gjøre  med 

den  almindelige  Rørhval  (Balænoptera  musculus),  antager  jeg  for' 
utvivlsomt. 

Foruden  disse  3  Hvalarter,  der  indfinde  sig  under  selve  Lodde- 

fisket, samt  den  her  nærmere  omhandlede  Art,  Blaahvalen,  findes 

ved  Finmarkens  Kyster  endnu  en  5te  Bardehval,  nemlig  Vaage- 
hvalen (Balænoptera  rostrata).  Under  mit  Ophold  paa  Sørøen 

havde  jeg  Anledning  til  at  undersøge  nogle  Dele  af  et  Skeiet  af 

en  liden  Hval,  som  for  nogle  Aar  siden  var  løbet  paa  Grund  her, 

og  som  viste  sig  at  tilhøre  denne  ved  vor  Vestkyst  meget  almin- 
delige Art,    Nogle  af  Bnnlerne,  som  tilfældigvis  vare  opbevarede, 
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godtgjorde  endyderligere  Rigtigheden  af  det  Resultat,  hvortil  jeg 

allerede  ved  Benenes  Undersøgelse  var  kommen.  De  vare  alle  af 

den  for  denne  Art  characteristiske  lyse,  hvrdgule  Farve. 

Paa  samme  Sted  havde  jeg  ogsaa  Anledning  til  at  undersøge 

nogle  Skeletdele  af  et  andet  Hvaldyr,  som  jeg  ved  denne  Leilighed 

ikke  tror  at  lade  ganske  uomtalt,  da  det  tilhører  en  endnu  kun 

lidet  kjendt  og  for  vor  Fauna  ganske  ny  Art.  Dette  Hvaldyr  havde 

det  foregaaende  Aar  løbet  sig  op  i  en  trang  Vig,  hvor  det,  da  Eb- 
ben indtraadte,  blev  siddende  fast  og  derpaa  dræbt.  Ved  Høivande 

blev  det  halet  længere  op  paa  Land  og  her  afspækket.  Blandt  de 

Skeletdele,  som  endnu  laa  igjen  paa  denne  Plads,  var  heldigvis  det 

meste  af  Craniet,  hvorved  jeg  med  fuld  Sikkerhed  ikke  blot  kunde 

bestemme  Slægten,  men  ogsaa  Arten.  Det  viste  sig  heraf,  atSke- 

lettet  tilhørte  den  hidtil  alene  ved  Skotland  og  Færøerne  iagttagne 

bredpandede  Næbhval  (Hyperoodon  latifrons).  Den  særdeles  eien- 

dommelige Udvikling  af  de  fra  Overkjæven  opad  udgaaende  Ben- 
kamme,  der  vare  af  en  ganske  enorm  Tykkelse,  saa  at  de  kun  ved 

et  smalt  Mellemrum  i  Midten  vare  skilte  fra  hinanden,  lod  ingen 

Tvivl  tilbage  om  Rigtigheden  af  Artsbestemmelsen.  Den  skal  have 

været  omtrent  30  Fod  lang  og  var  af  Farve  oventil  mørk,  neden- 

under lysere.  Hovedets  meget  eiendommelige  Form,  med  den  over- 

ordentlig stærkt  hvælvede  og  fortil  lodret  mod  det  tynde  Næb 

stupende  Pandedel,  havde  ogsaa  ved  Afspækningen  vakt  Fiskernes 

almindelige  Opmærksomhed.  Jeg  har  sørget  for,  at  de  endnu  i 

Behold  værende  Dele  afSkelettet  blive  reddede  og  førte  til  Tromsø 

for  at  opstilles  i  det  derværende  Museum. 

Vid.-Selskab.  Forh.  1874. 
16 



Zur  Theorie  des  Integrabilitåtsfaktors. 

Von 

Sophus  Lie. 

Mein  Freund  Klein  und  ich  haben,  allgemein  ausgesprochen, 

die  Aufgabe  gestellt,  Eigenschaften  eines  vorgelegten  Systems  Dif- 

ferential-Gleichungen,  die  a  priori  bekannt  sind.  moglichst  vi  el  fur 

die  Integration  derselben  zu  verwerthen.  Schon  långst  hat  man  in 

besonderen  Fallen  derartige  Fragen  erledigt.  So  weiss  man  z.  B. 

diejenige  Eigenschaft  einer  gewohnlichen  Differential-Gleichung,  die 

darin  besteht,  dass  sie  homogen  oder  linear  ist,  auszunutzen;  man 

kann  ferner  die  Krummungslinien  oder  geodåtischen  Curven  einer 

Cylinderflåche,  Kotationsflåche  oder  Schraubenflåche  bestimmen, 

wåhrend  fur  andere  Flåchen  die  betreffenden  Differential-Gleichun- 

gen  sich  im  Allgemeinen  nicht  behandeln  lassen,  u.  s.  w.  Es  fehlte 

aber  in  allen  diesen  particulåren  Theorien  ein  allgemeines  Princip. 

Klein  und  ich  haben  viele  solche  Betrachtungen  unter  einem  Ge- 

sichtspunkte  vereinigt,  indem  wir  zeigten,  dass  die  bekannten  Eigen- 

schaften,-die  man  verwerthet  hatte,  sich  sehr  haufig  darauf  zuruck- 
fiihren  liessen,  dass  man  gewisse  infinitesimale  Transformationen 

kannte,  welche  såmmtliche  Integrale  der  vorgelegten  Differential- 

Gleichungen  in  ebensolche  uberfiihrten.1  Hier  steilt  sich  mit  Noth- 
wendigkeit  folgendes  Problem. 

Vorgelegt  seien  ir  g  end  eine  Zahl  Differential-Gleichung  en,  ge- 
wbhnliche,  totale  oder  partielle  (oder  Pfaff sche  Probleme)  und  man 

henne  mekrer e  infinitesimale  Transformationen,  ivelche  såmmtliche 

1  Schon  frfthcr  habe  ich  nngefuhrt,  dass  die  Aufstcllung  der  ersten  Schwerpunkt- 
Integrale  und  der  Flachen-Satze  in  der  Mechanik  auf  einen  solchen  Umstand 
beruht.  Darum  dehnt  sich  diese  Theorie  auf  einen  nichteuclidischen  Raum  mit 

constantem  Kriimmungsmaase  aus. 
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Integrerte  in  eben  solche  uberfiihren;  wie  zieht  man  hieraus  den 

grosstmdglichen  Vortheil  fur  die  Integration. 

In  der  fruher  citirten  Abhandlimg  betrachteten  wir  eine  ge- 

wbhnliche  Differential-Gleichung  1.  0. 

F(xyy')  =  0 
mit  einer  bekannten  infinitesitnalen  Punkt-Transformation,  und  zeigten, 

dass  es  moglich  war,  eine  aequivalente  Gleichung 

f(xyy')  =  0 aufzustellen,  die  nur  von  der  Transformation  abhing;  konnte  man 

f=0  integriren,  und  das  war  sehr  haufig  der  Fall,  so  verlangte 

die  Integration  von  F  =  0  nur  Quadratur.  Ich  werde  jetzt  zeigen, 

dass  die  Integration  der  Hulf- Gleichung  unnothig  ist,  indem  man 

unter  den  gemachten  Voraussetzungen  immer  einen  Integrabilitåts- 

faktor  von  F  =  0  angeben  kann.  Umgekehrt  kann  man,  wenn  man 

einen  Integrabilitåtsfaktor  von  F  =  0  kennt,  eine  infinitesimale 

Transformation  finden,  welche  diese  Differential-Gleichung  in  sich 

selbst  transformirt.  Hiermit  findet  das  von  Klein  und  mir  gestellte 

Problem,  beschrånckt  auf  gewohnliche  Differential-Gleichungen  1.  0, 

seine  Erledigung.  Gleichzeitig  ivird  das  Wesen  des  Integrabilitats- 

faktors  aufgedeckt. 

Mit  dem  allgemeinen  Probleme  habe  ich  mich  schon  wiederholt 

beschåftigt.  Ich  vorbereite  eben  zwei  eingehende  Arbeiten,  unter 

denen  die  eine  vollståndige  Systeme  linear  er  partieller  Differential- 

Gleichungen,  die  andere  beliebige  partielle  Differential-Gleichungen 
1.  0.  behandeln  wird. 

Infinitesimale  Transformationen  einer  gewohnlichen  Diferential- 

Gleichung  i.  0. 

Fasst  man  wie  gewohnlich  x  y  als  Punkt-Coordinaten  einer 

Ebene,  x,  y,  y'  als  Bestimmungsstiicke  eines  Linienelements  auf, 
so  definirt  eine  Gleichung  der  Form 

y'  +  f(x  y)  =  0 

zweifach  unendlich  viele  Linienelemente,  die  sich  bekanntlich  zu 

16* 
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einfach  unendlich  vielen  Curven,  den  sogenannten  Integralcurven 
zusammenfassen  lassen. 

Unterwerfen  wir  die  Ebene  der  infinitesimalen  Punkt-Trans- 
formation 

<1)  5x=*5t,  8y  =  T]5t, 

d.  h.  einer  Transformation,  vermoge  deren  jeder  Punkt  x  y  in  den 

unendlich  benachbarten  Punkt  x  +  £8t,  y  +  ffit  iibergeht,  so  ver- 

wandeln  sich  die  Integralcurven  in  neue  Curven.  Sind  die  trans- 

formirten  Curven  selbst  Integralcurven,  so  sagen  wir,  dass  die  Bif- 

fer ential- Gleichung  y'  -f-  / '=  0  die  infinitesimale  Transformation  (1) 
gestattet. 

Wir  suchen  die  Relation,  die  zwischen  f,  £  und  v\  bestehen 

muss,  wenn  y'  +  f=0  unsere  inf.  Transformation  gestattet.  Zu 

diesem  Zwecke  setzen  wir  in  y'  +  f  =  0,  nachdem  wir  8y'  berechnet 

haben,  stått  x  y  y'  bez.  x  +  8x,  y  +  hy,  y'  -f-  hy',  und  verlangen, 
dass  die  so  erhaltene  Gleichung  dieselben  Linienelemente  und  also 

auch  dieselben  Integralcurven  wie  y'  -f-  f  =  0  bestimmen  soll.  Es  ist 

j.  i        *    dy_          dx  5.  dy  —  dy  8-  dx 
y  '  dx  ~~  ,  dx2 

oder,  da  die  Symbole  d  und  8  vertauschbar  sind 

*   ,         dx.  d8y  —  dv.  d8x °y  ~  dx^  ' 

woraus  vermoge  (1) 

J  dx- 

Hier  setzt  man 

dY]  =  ̂dx  +  ̂1v/dx,  d£  =  ̂dx-f-^y'dx '       dx  1    dy  -       '     5       dx  dy  J 
und  findet  so 

Fiihrt  man  jetzt  in 

y<  +  5y  -f  f  (x  -f  8x,  y  +  8y)  =  0 

die  Werthe  von  8x,  8y,  8y'  ein,  und  wirft  dabei  eine  infinitesimale 
Grosse  zweiter  Ordnung  weg,  so  kommt  die  Gleichung 
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f -^1+^+^1=0  (2) 
die  nach  dem  Vorangehenden  dieselbenLinienelemente  wie  y'  +  f  =  0 

bestimmen  soll.  Setzt  man  daher  in  (2)  stått  y'  die  Grosse  — f,  so 

findet  man  die  gesuchte  Bedingungs-Gleichung 

die  bei  der  Substitution 

f  =  - 
folgende  symmetrische  Form 

x 

dx    '        dy       5  dx        '  dy  dx  dy       J  dx        '  dy 
X  Y 

oder  die  noch  elegantere 

4-1 
x 

dx  y  Xtj  —  Y£ 
annimmt.   Hiermit  ist  nachstehender  Satz  bewiesen. 

Sats  1.  Soll  die  Differential-Gleichnng  Ydx  —  Xdy  =  0  die 

infinitesimale  Trans  formation  hx  =  §ht,  hy  =  f\ht,  gestalten,  so  ist 

dazu  nothivendig  und  hinreichend,  dass  die  Bedingungs-Gleichung 

(8)  besteht.  ' 

Wir  werden  die  gefundene  Bedingungs-Gleichung  in  neuer  Weise 

entwickeln.    Zuerst  doch  ein  Hulf-Satz. 

Das  Problem,  die  Gleichung  Ydx  —  Xdy  =  0  zu  integriren, 

kommt  darauf  hinaus  eine  solche  Funktion  9  von  x  undyzu  finden, 

tfass  der  Ausdruck 

yerschwindet;  ist  9  eine  Losung  von  A(9)  =  0,  so  best
immt 

cp  =  Const. 

die  Integral-Curven  von  Ydx  —  Xdy  =  0. 

Die  infinitesimale  Transformation  hx  =  g&t,  5y  =  fiihrt  diese 

Curven  in  die  neuen  Curven 

9  +  +  f  rl)5t  =  9  +  S9  =  Const. 
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iiber.  Sollen  diese  beiden  Curven-Schaaren  identisch  sein,  so  muss  89 

eine  Funktion  von  9  sein,  d.  h.  es  besteht  eine  Gleichung  der  Form 

was  wieder  heisst,  dass  ~  £  -f-  ̂   r\  eine  Losung  von  A(f)  =  0  ist. Also 

Satz  2.    Gestattet  die  linear e  partielle  Differential-Gleichung 

A(f)  =  xf +  Yf-0 v  7  dx    1  dy 

die  infinitesimale  Trans  formation  hæ  =  £ht,  hy  —  so  ist  der 

Ausdruclc  §      +  ̂   ~j~  jedesmal  eine  Losung  von  A(f)  —  0,  wenn  9 
eine  solche  ist. 

Setzt  man  jetzt  in  der  identischen  Gleichung 

v  d  f.c  df  .  df  \  .  v  d-  /fc  df  ,  df  \ 

X  d7  ( +  Ijflf )  +  Y  "dy "(5  dx"  +  ̂ ) 
t  d    /  v  df    .  v  df  \  d    /  v  df    .   v  df  \ 

~£dx-(X  dx+Y-d7)-Vd7(x^  +  YTy) 

dx  dy        S  dx         1  dy/  dx 

=
(
 

df_ dy 

stått  f  irgend  eine  Losung  9  von  A(f)  =  0,  so  verschwindet  nach 

dem  Vorangehenden  die  linke  Seite.  Es  geniigen  somit  die  L6- 
sungen  von 

A(f)  =  X^  +  Y|-  =  0 
zugleich  der  Relation 

VX  dx  +  Y  "dy   ~  5  dx"  -  71  ~dy7  dx"  +  lXdx  +  Y  dy       *  dx  ~    dy ) 

=  0, 

was  wieder  heisst,  dass  diese  beiden  Gleichungen  aequivalent  sind. 

Es  bestehen  daher  zwei  Relationen  der  Form 

dx  dy       ?  dx         1  dy 

X£  +  Y?--*d/--V-]r-  =  XY, dx  dy       ?  dx         '  dy 

deren  Inbegriff  mit  der  Bedingungs-Gleichung  (3)  aequivalent  ist. 
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§  2. 
Eine  bekannte  infinitesimale  Transformation  einer  gewohnlichen 

Differential-Gleichung  I.  0.  ist  einem  I  nteg rab i  I itåtsfaktor 

aequivalent. 

Soll  die  infinitesimale  Transformation  hx  ==  f 8t,  hy  —  rfit  die 

Gleichung  Ydx  —  Xdy  =  0  in  sich  uberfiihren,  so  ist  nach  dem 

Vorangehenden  dazu  nothwendigund  hinreichend,  dass  die  Gleichung 

(xyj-Ya)4-  dy(x-»|-Yg)  ° 
besteht.  Andererseits  wissen  wir,  dass  ein  Integrabilitåtsfaktor  M 

derselben  Gleichung  durch 

dfMX)      ,      d  (MY) + 

=  0 

dx  dy 

bestimmt  ist.   Dies  giebt  unmittelbar  folgendes  Theorem. 

Satz  3.  Fiihrt  die  infinitesimale  Transformation  hx  =  £5f,  hy  =  r\ht 

die  Gleichung  Xdy —  Ydx  —  0  in  sich  ilber,so  ist  x^  1  y^  ein  Inte- 
grabilitdtsf aktor.  Umgekehrt :  Kennt  man  einen  Integrabilitåtsfaktor 

M,  und  bestimmt  man  zivei  solche  Funktionen  £  und  7),  dass 

«til      wS^m  %: 
so  gestattet  unser e  Differential-Gleichung  die  Transformation  hx  = 

t~ht,  hy  =  T\ht. 

Den  ersten  Theil  dieses  Satzes  beweist  man  auch  folgender- 

maasen.    Man  multiplicire  die  beiden  Determinanten 

dx 
X Y 

dcp 
d9l 

=  A 
"dx~ 

dy 

i 

*) 

0 1 

nach  der  bekannten  Regel  mit  einander 

dcp 

dx 

d9  dcp 

X  dx  +Y"d"v dx  +^ 

dcp 

dy"
 

Lassen  wir  hier  9  eine  Lbsung  von 

A(f)  =  X-^  +  Y-|?-  =  Q w  dx    1  dy 
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bezeichnen,  so  ist  nach  dem  Satze  2  £  -—  +  to  — -  eine  Funktion  von 3  dx         1  dy 

<p,  etwa  £2(9),  und  also  kommt 

X..-    ™-"6''89i"i  ¥£2{<p)If'!",3?9,8',B",,a',:,1,<r  J oder 
d© 

dx"  Q(9) 

Y      ~  A  " 
Hier  ist  die  linke  Seite  der  allgemeine  Ausdruck  eines  Integrabili- 

tatsfaktors  von  Ydx  —  Xdy  =  0,  und  0(9)  ist  ein  Integral  dieser 

Gleichung;  also  ist  auch  ~  ein  Integrabilitåtsfaktor,  was  zu  bewei- 
sen  war. 

Im  Vorangehenden  ist  vorausgesetzt,  dass  A  von  Null  verschieden 

ist.    Verschwindet  dagegen  A 

A  =  0  =  Xtj  -  Y£, 

so  låsst  sich  keinen  Vortheil  aus  der  bekannten  infinitesimalen 

Transformation,  welche  alsdann  die  Form 

5x  =  [xXSt,  hy  =  \Lfht 

besitzt,  ziehen.  Dies  kann  ubrigens  nicht  iiberraschen,  insofern 

Ydx  —  Xdy  =  0  eine  jede  infinitesimale  Transformation  dieser  Form 
zugiebt.  Es  sagt  daher  gar  nichts,  eine  solche  zu  kennen.  Dieser 

Ausnahmfall  tritt  ein,  wenn  jede  Integral-Curve  in  sich  selbst  trans- 
formirt  wird. 

Ich  finde  es  zweckmassig  diesen  bemerkenswerthen  Satz  durch 

mehrere  moglichst  einfache  Beispiele  zu  illustriren. 

Ich  betrachte  zuerst  die   allgemeine  homogene  Differential- 

Gleichung  1.  0,  die  ich  vorlaiifig  hinsichtlich      aufgelost  denke 

Ziehe  ich  jetzt  eine  Geråde  durch  Origo  und  construire  zu  jeder 

Integralcurve  die  Tangente  in  ihrem  Schnittpunkte  mit  dieser  Ge- 

råde, so  sind  alle  diese  Tangenten  parallel.    Hieraus  liesse  sich 
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mit  voller  Stringenz  schliessen,  dass  jede  Integral curve  durch  eine 

Aehnlichkeits-Transformation,  deren  Mittelnunkt  Origo  ist 

x'  =  a  x,  y'  =  a  y, 
insbesondere  also  durch  eine  infinitesimale  solche 

8x  =  xSt,  5y  =  ySt 

in  eine  neue  Integralcurve  iibergefuhrt  wird.    Man  verificirt  die 

Richtigkeit  dieser  Behauptung,  indem  man  in  (3)  die  Werthe 

X=l,  Y  =  f(-f),  ?  =  x,  ij  =  y 

einsetzt,  und  sich  iiberzeugt,  dass  die  betreffende  Relation  iden- 

tisch  stattfindet.    Hiermit  ist  Folgendes  bewiesen.    Ist  die  Gleich- 

ung  Ydx  —  Xdy  =  0  homogen,  so  ist  XylYx  e^n^n^e9rao^^sfa^or' 

Als  zweites  Beispiel  betrachte  ich  die  lineare  Differential- 
Gleichung 

(4)  iL  +  Xy  +  X^O. 

Auch  jetzt  ist  es  leicht  eine  Punkt-Transformation,  und  zwar  zu- 

nachst  eine  endliche  anzugeben,  welche  jede  Integralcurve  in  eine 

solche  transformirt.  Es  sei  nåmlich  z  diej  enige  Funktion  von  x, 

welche  die  reducirte  Gleichung 

dx 
befriedigt,  d.  h.  es  sei 

*  +XJT-0 

J  Xd
x 

z  =  e 

Ist  dann  y  =  yt  irgend  ein  Integral  von  (4).  so  ist  bekanntlich 

auch  y  =  yt  -f-  cz,  wo  c  irgend  eine  Constante  bezeichnet,  ein  neues 

Integral.  Dies  lasst  sich  aber  so  aussprechen,  dass  die  Punkt- 
Transformation 

f  Xdx 
y'=-y  +  cz  =  y  +  ce 
x'  =  x 

jede  Integralcurve  in  eine  solche  transformirt.  Wåhlen  wir  ins- 

hesondere  c  infinitesimal,  so  erhalten  wir  eine  infinitesimale  Trans- 
formation 
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_/xdx 

8x  =  0,  Sy  —  e  St, 

welche  Gleichun
g  

(4)  in  sich  transform
irt. 

terminan
te 

1 

Nun  reducirt  die  De- 

0 Xy  +  X' 

_/xdx 
sich  auf  e 

/Xd
x 

und  also  wird  die  linear e  Gleichung  -^-  +  Xy+X' 
Xdx 

=  0  dur  cl%  MuUiplication  mit  eu       ein  vollstdndiges  Biffer  ential. 
Sei  endlich  die  bekannte  Transformation  eine  infinitesimale 

Rotation  um  Origo 

Sx  =  ySt,  Sy  =  —  xSt. 
Alsdann  ist  die  Determinante  gleich  Xx  +  Yy,  woraus  folgt,  dass 

eine  jede  Biffer  ential- Gleichung  Ydx  —  Xdy  —  0,  welche  eine  infi- 
nitesimale Rotation  um  Origo  gestattet,  durch  Bivision  mit  Xx  Yy 

ein  vollstdndiges  Biffer  ential  wird.  Dies  er  Satz  erlaubt  beispiels- 
weise  die  Krummungslinien  einer  Schraubenfiåcke  zu  bestimmen. 

Wåhlen  wir  nåhmlich  die  Schraubenaxe  als  z-Axe  und  schreiben 

die  Gleichung  der  Flåene  in  der  Form z  =  f(x  y), 

so  definirt  die  bekannte  Differential-Gleichung  der  Krummungslinien 

[p  qt  -  (1  +  q*)  s]  {^J  +  [(1  +  P2) t  -  (1  +  q*)  r]  + 

[(l+p2)s-pqr]  =  0 
die  Projectionen  dieser  Curven  auf  einer  zur  Schraubenaxe  senk- 

rechten  Ebene.  Nun  fiihren  wir  eine  infinitesimale  Schrauben-Be- 

wegung  aus,  welche  die  Flåene  in  sich  verschiebt.  Hierbei  werden 

die  Krummungslinien  und  also  auch  die  Projectionen  derselben  unter 

sich  vertauscht,  und  zwar  werden  die  Projectionen  durch  eine  in- 

finitesimale Rotation  transformirt.  Bringen  wir  daher  die  oben- 

stehende  Differential-Gleichung  auf  die  Form  Ydx  —  Xdy  =  0,  so  ist 

Xx+  Xy ein  Integrabilitåtsf  aktor. 

i 
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Ganz  in  entsprechender  Weise  Hessen  sich  die  Kriimmungs- 

linien  oder  Haupttangenten-Curven  einer  je^den  Flåcbe  bestimmen, 

die  eine  beliebige  lineare  Transformation,  welcbe  den  Kugel-Kreis 

ungeåndert  låsst,  gestattet. 

Hier  mag  aucb  die  Bemerkung  ibren  Platz  finden,  dass  unsere 

Tbeorie  sicb  auf  beliebige  Beruhrungs-Transformationen  ausdebnen 

låsst.    Gestattet  nåmlicb  die  Gleicbung 

£  =  f^ die  infinitesimale  Berubrungs-Transformation 

Sx  =  S(x  y  x')  St,  Sy  =  i)  (x  y  y')  St,  Sy'  =  tt  (x  y  f)  St, 
so  ist  es  selbstverståndlicb,  dass  sie  auch  die  infinitesimale  Punkt- 
Transformation 

Sx  =  £(xyf)St,  Sy^r^xyQSt 

zugiebt. 

Vermoge  dieser  Bemerkung  findet  man  z.  B.  leicht,  dass  eine 

Differential-Gleichung  Ydx  —  Xdy  =  0,  deren  Integralcurven  Parallel- 

curven  sind,  durch  Division  mit  j/X2  +  Y2  ein  vollståndiges  Dif- 
ferential  wird. 

§  3. 
Geometrische  Interpretation  des  I  nteg  rab  i  I  i  tåtsfaktors. 

Sei  wie  gewohnlich  Sx  =  £St,  Sy  =  Y]St  eine  infinitesimale  Trans- 

formation, welcbe  Ydx  —  Xdy  =  0  in  sicb  uberfuhrt. 
Icb  wåhle  einen  beliebigen  Punkt  x  y,  ziebe  die  Tangente  zu 

der  hindurchgebenden  Integralcurve,  und  setze  auf  derselben  die 

Lange  j/X2  +  Y2,  gerechnet  vom  Punkte  x  y.  ab.  Die  Projectionen 

dieser  Linie  langs  der  x-  und  y-Axe  werden  bez.  X  und  Y.  Icb 
ziehe  ferner  die  Geråde,  nacb  welcher  unser  Punkt  sich  vermoge 

der  infinitesimalen  Transformation  bewegt,  und  setze  auf  derselben 

die  Lange  |/~  £2  + 1\2  mit  den  Projectionen  §  und  t\  ab.  Die  beiden 
besprochenen  Geraden  bestimmen  ein  Parallelogram,  dessen  Flå- 
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chen-Raum  bekanntlich  gleich  Xy  —  Yf,  d.  h.  gleich  dem  inversen 
Integrabilitåtsfaktor  ist.  Zuweilen  ist  es  noch  bequemer  anstått 

des  Parallelograms  die  aequivalente  Rectangel  zu  betrachten,  deren 

Seiten  bez.  |/~X2  -f-  Y2  und  die  Normal-Verschiebung  A  N  sind.  Also 
Sats  4.  Ber  Integrabilitåtsfaktor  einer  Gleichung  Xdy  —  Ydx 

=  0  ist  gleich  der  Einheit,  dividirt  mit  einer  Rectangel,  deren  eine 

Beite  |/X2+  Y2  ist,  ivåhrend  die  ander e  mit  der  Normal-Bistanz 
im  PunHe  x  y  zwischen  der  hindurchgehenden  Integralcurve  und 

einer  benachbarten  proportionel  ist, 

Sind  z.  B.  die  Integralcurven  Parallelecurven,  so  ist  die  Nor- 
i 

mal-Distanz  constant,  und  der  Integrabilitåtsfaktor  gleich ]/"X2+Y2. 

Um  eine  Anwendung  der  gefundenen  Interpretation  zu  geben 

setøe  ich  voraus,  dass  eine  Differential- Gleichung 

Ydx  -  Xdy  =  0 

vorgelegt  ist,  deren  Integralcurven  zusammen  mit  den  orthogonalen 

Trajectorien  die  xy-Ebene  in  infinitesimale  Quadrate  zerlegen. 

Es  ist  also  moglich  die  Ebene  in  der  Weise  mit  consecutiven 

Integralcurven  und  Trajectorien  zu  bedecken,  dass  fik  einen  beliebig 

gewåhlten  Punkt  die  Normal-Distanz  zweier  benachbarten  Integral- 

curven ebenso  gross  wie  die  Normal-Distanz  zwischen  den  beiden 

benachbarten  Trajectorien  ist  Setzt  man  daher  die  Differential- 

Gleichurg  der  Trajectorien  in  der  Form 

Xdx  +  Ydy  =  0, 

so  haben  unsere  beiden  Differential-Gleichungen  einen  gemeinsamen 
Integrabilitåtsfaktor  M,  der  sich  leicht  finden  låsst.  M  genugt 
nåmlich  den  beiden  Gleichungen 

d(MX)    ,    d(MY)  _  0  d(MY)  d(MX)  ft 

dx     "t"     dy          U'  dx  dy  ~U oder 

dx            dy  \^dx  1     dy  J 

dx            dy  ^dx  dy  J 
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woraus 

Y  /dX    ,    dY\   ,   Y  /dY  dX\ 

— .  logM=  +  ,> dx  '      8  1  X-  +  Y^ 

V  /^X     ,   dY  J  _  v  /dY  _  dX  J 

J_  ipgM-  Mdx       dyf  ̂   
dy  "      8  X1  +  Y2 

und  durch  Integration 

rY  /dX    i   dY  i  _j_  V  /dY  dX 

log  M  =  /  W+f'++Yf  "x  + 
v  /  dX    ,    dY  k       v  /dY        dX  k 

rYldx"  +  ̂ ~X<dx"~^y/  , 
J  X2  +  Y'  ^ 

Hiermit  ist  ein  Integrabilitåtsfaktor  gefunden. 

Weiss  man  also  a  priori,  dass  die  Integralcurven  der  Gleichung 

Ydx  —  Xdy  =  0  isotherme  Curven  in  der  xy-Ebene  sind,  so  findet 

man  einen  Integrabilitåtsfaktor  vermoge  einer  Qvadratur ;  eine  zweite 

Quadratur  giebt  die  isotherme  Curven- Schaar  selbst. 

Sind  zwei  Differential-Gleichungen 

Xdy  — Ydx  =  0,  X'dy--Y'dx=0 
vorgelegt,  die  zwei  Integrabilitåtsf aktoren  besitzen,  deren  Verhålt- 

niss  eine  bekannte  Funktion  von  x  und  y 

^-  =  9(xy) 

ist,  zo  verlangt  die  Bestimmung  von  M  oder  M'  nur  eine  Qvadratur. 
Es  geiten  nåmlich  die  beiden  Relationen. 

d(MX)    ,   d(MY)  _  n      d(Mc?.X')         d(M9.Y')  _ 
dx  dy     ~~  U'  dx  dy       ~  °» 

welche  die  Differential-Quotienten  von  log  M  hinsichtlich  x  und 
y  bestimmen.  Eine  jede  der  vorgelegten  Gleichungen  låsst  sich 
daher  durch  zwei  Quadraturen  erledigen. 

Diese  Bemerkung  erlaubt,  wie  ich  nicht  nåher  ausfiihren  brau- 



254 

che,  eine  Schaar  isotherme  Curven,  die  auf  irgend  einer  Flåche 

liegen  und  durch  eine  Differential-Gleichung  Xdy  —  Ydx  =  0  defi- 
nirt  sind,  vermoge  zwei  consecutiver  Qvadraturen  zu  bestimmen. 

Schneidet  man  z.  B.  eine  Minimalflåche  mit  parallelen  Ebenen,  so 

bilden  die  Schnittcurven  und  also  auch  die  Orthogonalcurven  der- 
selben  isotherme  Schaaren;  die  letzten  Curven  lassen  sich  daher 

immer  vermoge  zwei  consecutive  Quadraturen  tinden. 



Veralgemeinerung  und  neue  Verwerthung  der 

Jacobischen  Multiplicator-Theorie. 

(Novbr.  1874). 

Von 

Sophus  Lie. 

In  der  nachstehenden  Abhandlung  betrachte  ich  vollståndige 

Systeme  linearer  partielter  Differential-Gleichungen.  Ich  setze  vor- 
aus,  dass  man  eine  Anzahl  infinitesimale  Transformationen  kennt, 

welche  såmmtliche  gemeinsame  Losungen  eines  solche  Systems  in 

ebensolche  uberfuhren,  und  stelle  mir  die  Aufgabe,  diesen  Umstand 

soviel  wie  moglich  zur  Vereinfachung  des  Integrations-Geschåfts 

zu  verwerthen.  Es  gelingt  mir  eine  rationelle  Theorie  zu  entwickeln, 

die  nach  aller  Wahrscheinlichkeit  das  Grosstmogliche  leistet.  Bei 

einer  spåteren  Gelegenheit  werde  ich  die  Frage,  ob  es  moglich  ist, 

einen  noch  grosseren  Vortheil  aus  den  bekannten  Transformationen 

zu  ziehen,  nåher  pråcisiren,  und  wenn  nicht  erledigen,  jedenfalls 

seiner  Losung  nåher  bringen. 

In  dieser  neuen  Theorie  kommt  die  Jacobische  Multiplicator- 

Theorie,  die  ich  auf  vollståndige  Systeme  erweitere,  zur  Anwendung. 

Eigentlich  spielt  auch  diejenige  Theorie  der  Transformations-Grup- 

pen,  die  ich  in  neuester  Zeit  andeutungsweise  entwickelt  habe1  eine 
fundamentale  Rolle;  freilich  tritt  dies  nicht  klar  hervor  in  dieser 

vorlaufigen  Arbeit,  die  keinesweg  die  eben  citirte  als  bekannt  vor- 
aussetzt. 

§  I- 
Infinitesimale  Transformationen  eines  vollståndigen  Systems. 

Ich  bezeichne  eine  infinitesimale  Transformation,  vermoge  deren 

1  Gottinger  Nachrichten  1874. 
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das  Werth-System  xt  .  .  xn  in  das  unendlich  benachbarte  xx  +  t,  St 
.  .  .  .  xn  +  t„  ht  iibergefiihrt  wird,  mit  dem  Symbole 

Sxk  =  Tk  St. 

Sie  transformirt  eine  Funktion  der  x 

n(x,  .  .  .  x„) 
in 

iT(xt  +  \  St  .  .  .  .  xn  +  Ta  St) 

d.  h.  nach  Wegwerfung  einer  infinitesimalen  Grosse  zweiter  Ord- 

nung  in 

Ist  II  eine  Losung  eines  vollståndigen  Systems 

Axf=0  .  .  .  .  A,f  =  0, d/7 

so  ist  J2  =  8t-Th—  im  Allgemeinen  keine  solche  Losung.  Ist 

dxk 

dir 

jedoch  dies  der  Fall,  so  ist  auch  2xk  —  eine  Losung.    Wird  jede 

dxk 

Losung  in  eine  solche  transformirt,  d.  h.  ist2zk  —  immer  eine  Lo- 

dxk 

sung,  wenn  II  selbst  eine  solche  ist,  so  sage  ich,  dass  unser  voll- 

ståndige  System  die  infinitesimale  Transf or  mation  Sxk  —  Tk  St  gestattet. 

Wir  setzen  voraus,  dass  ein  r-gliedriges  vollståndiges  System 

^  f  =  X1  ~  _|_  .  .  .  +  x1  Af :  =  o,  i  =  1  ...  r 1  l  dx,    '  1      ndxn  ' 

die  infinitesimale  Transformation  8xk  ==  rk  St  gestattet,  und  suchen 

die  als  Folge  dessen  zwischen  den  x  und  t  stattfindenden  Relatio- 
nen.   Hierzu  ist  es  bequem  das  Symbol 

einzufuhren.  Man  bilde  den  bekannten  Ausdruck  A  (B  (f))  —  B(A  (f)) ; 

dies  giebt  eine  Gieichung  der  Form 

Å,  (B  (f))  -  B  (A,  (f))  *=*;  £  + . . .  +k[  (1) 1  n 

wo  die  k  Funktionen  der  x  sind 
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Låsst  man  jetzt  f  irgend  eine  gemeinsame  Losung  /Ides  voll- 

ståndigen Systems  sein,  so  ist  nach  dem  Vorangehenden  auch 

B(n")  =  2rk  —  eine  Losung,  und  also  verschwindet  die  linke  Seite 

dxk 

in  Gleichung  (1);  jede  Losung  des  vollståndigen  Systems  geniigt 

daher  der  Gleichung 

k}  llf  +  4-  k'      =  0 
K,         -f   .   .  .   .  -f  Kn  ̂   U, 

was  wieder  heisst,  dass  eine  Relation  der  Form 

ra  — n    .      1f  ■ 

^  im-~-  =  a,  At  f  +  .  .  .  +  a|  Ar  f  =  A,  (B  (f))  -  B  (A,  (f)) m  —  1  m 

besteht,  wo  alle  a  Funktionen  der  x  sind. 

Umgekelirt:  findet  fur  alle  Werthe  von  i  eine  solche  Relation 

stått,  so  fuhrt  unsere  infinitesimale  Transformation  såmmtliche  Los- 

ungen  in  eben  solche  tiber.  Denn  die  obenstehende  Gleichung 

giebt,  wenn  stått  f  eine  beliebige  Losung  //  gesetzt  wird, 

Ai  (B  (il))  =  0, 

und  also  ist  B  (IT)  selbst  eine  Losung,  wie  behauptet  wurde.  Dies 

giebt 

Theorem  L  Soll  die  infinitesimale  Transformation  hxh  =  tk  H 

såmmtliche  Losung  en  des  vollståndigen  Systems 

E!  * = 1  •  •  SSmi 

in  ebensolche  uberfiihren,  so  ist,  ivenn  ivir  der  Kiirze  tregen  setzcn 

dam  nothwendig  und  hinreichend,  dass  r  Belationen  der  Form 

Ai  (B  (f))  —  B  (A;  (f))  =V  Aj"  f    .  .  .  +<Arf 
bestehen.    Hier  sind  alle  ol  gewisse  Funktionen  der  x. 

Eine  jede  der  r  gefundenen  Gleichungen  lost  sich  in  n  solche 

auf,  indem  die  Coefficienten  der  Crossen  ̂ -  links  und  rechts  iden- 

dxk 

tisch  sein  mussen.  Eigentlich  giebt  es  daher  r.n  Bedingungs- 
Gleichungen  der  Form 

Vid.-Selsk.  Forh.  1874.  17 
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m=,   m  m    **m   -a4\  +  •  •  •  •  + 
i  =  1  .  .  .  r      k  =  l...n 

wo  die  a  Funktionen  der  x  sind.    Es  ist  indess  im  Allgemeinen 

bequemer  diese  r.n  Gleichungen  in  die  fruher  aufgestellten  Eela- 
tionen zusammenfassen. 

Der  Kurze  wegen  spreche  ich  im  Folgenden  iiber  die  infinite- 
simale Transformation  Bf 

Bf=^+  +<  å 
um  die  inf.  Transformation 

5xk  =  Tk  hi  (3) 

zu  bezeichnen.  Dabei  ist  Folgendes  zu  bemerken.  Fiihrt  man  stått 

Xj  .  .  .  xn  neue  Variabeln  x\  .  .  .  x'n  ein,  so  kommt 

 tÆ$% 

Anderseits  ist 

k  =  n/  dx',  dx,/        \  df 

B(f)  =  i  ,(^r Ti  +••••  +     x-  r&r> 

Die  beiden  Gleichungen  (2)  und  (3)  transformiren  sich  also  in  iden- 
tisch  derselben  Weise.  Hiermit  ist  die  analytische  Berechtigung 

der  eben  eingefiihrten  Terminologie  nachgewiesen. 

§2. 

Reduction  des  Problems. 

Ich  setze  voraus,  dass  ein  vollståndiges  System 

Aif  =  x;/x;+....  +  Xid«  .r) 
q  bekannte  infinitesimale  Transformationen  Btf  .  .  .  Bqf 

Bkf  =  xk  ,df .  +  ...+ V i dxi  1  .  ■  dxn 

gestattet,  d.  h.,  dass  Relationen  der  Form 
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A;  (Bk(f))  -  Bk  (A;  (f))  =  a;k  A,  f  +  .  .  .  +  a|k  Ar  =  (Aj  Bk)  (4) 
bestehen.  Ich  zeige  in  diesem  Paragrapke,  dass  die  Aufgabe,  den 

grosstmoglichen  Nutzen  aus  diesen  bekannten  Transformationen  zu 

ziehen,  sich  auf  den  Fall  reduciren  låsst,  dass  zvvischen  den  Bk  f 
Relationen  der  Form 

(BiBk)  =2bB  +  -aA, 

bestehen,  wo  die  b  Constanten  sind.    Dem  Studium  dieses  speci- 

ellen  Falles,  der  genau  mit  der  Theorie  der  Transformations-Grup- 

pen  zusammenhångt,  sind  die  folgenden  Paragraphen  gewidmet. 
Setzt  man  in  der  beriihmten  Jacobischen  Identitåt 

(A;  (Bk  Bk«))  +  (Bk  (Bk.  Ai))  +  (Br  (Ai  Bk))  =  0, 

die  in  allen  Untersuchungen,  deren  Gegenstand  infinitesimale  Trans- 

formationen sind,  eine  Haupt-Rolle  spielt,  die  obenstehenden  Werthe 

der  Grossen  (AiBk)  und  (AjBk-)  ein,  so  erkennt  man,  dass  auch 

(A,  (Bk  Bk^))  sich  linear  durch  die  A  ausdriickt.  Unser  vollstandiges 

System  gestattet  daher  die  infinitesimale  Transformation,  deren 

Symbol 

ist,  wo 
m  =  n 

m  =  l   m    dx,n  m    dxm  " 
Diese  Bemerkung,  die  nur  hinsichtlich  der  Form  neu  ist,  erlaubt 

aus  gegebenen  inf.  Transformationen  eines  vollstandigen  Systems 
neue  solche  herzuleiten. 

Dagegen  ist  der  folgende  wichtige  Satz  neu: 

Thor  em  II.    Gestattet  das  vollstdnclige  System 

kx  f  =  0  Arf  =  0 

die  inf.  Transformationen  Bxf  .  .  .  Bqf  und  bestehen  zwischen  den 
FunJctionen  A  und  B  m  lineare  BeJationen 

2  a  A  +  -  b  13  =  0, 

in  denen  die  a  und  b  FunJctionen  der  x  sind,  so  findet  man  folgen- 

dermaasen  eine  Anzahl  Losungen  des  vollstandigen  Systems.  Man 

lost  hinsichtlich  m  Grossen  B  etwaB1  .  .  .  Bm  auf  (dies  ist  immer 

17* 
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moglich,  da  heine  lineare  Belation  zwischen  den  A,  die  ein  vollstån- 

diges  System  bilden,  stattfinden  dar  f) 

B'=CB„l+,+-  •  ■  +e>q  +  -aA    (k  =  l  .  .  .  m). 
Alsdann  sind  såmmtliche  Grossen  ji  Losungen. 

Denn  die  Gleichung 

(A,  Bk)  =  (A,  f£  4 _  ,  Bm  +  ,  +  ...+  pj  B,  +  2aA) 
giebt  wegen  (4)  eine  Relation  der  Form 

Bm  +  i  •  Ai  «C  + 1>  +  •  •  • + B<  • A*  »!■)  +  -  *' A  = 0 ; 
nun  haben  wir  aber  vorausgesetzt,  dass  nur  m  Relationen  zwischen 

den  B  und  A  bestehen,  und  zwar  solche,  die  sich  hinsichtlich 

B1  .  .  .  Bm  auflosen  lassen;  also  darf  keine  Relation  zwischen 

Bm  +  1  .  .  .  .  Bq  und  den  A  stattfinden;  folglich  sind  die  Aj  (£) 

gleich  Null,  d.  h.  die  ji  sind  gemeinsame  Losungen  des  vollstan- 

digen  Systems,  wie  behauptet  wurde. 

Ich  setze  voraus,  dass  man  durch  successive  Anwendung  der  in 

diesem  Paragraphe  angegebenen  Operationen  v  Losungen  nx  . . .  JTV 

bestimmt  hat,  und  keine  weitere  finden  kann;  dass  man  ferner  in 

dieser  Weise  nicht  mehr  als  q'  wesentlich  verschiedene  inf.  Trans- 
formationen  Bx  .  .  .  By  erhålt.  Ich  verstehe  dies  so,  dass  alle 

iibrigen  Transformationen  Bq>  +  k  wie  auch  alle  (B,Bk)  sich  als  Summe 

von  Bx  . . .  Bq ,  multiplicirt  mit  gewissen  Funktionen  der  Uausdrucken, 

dass  dagegen  zwischen  Bx  . . .  Bql  selbst  keine  solche  Relation  besteht. 

Ist  nun  die  Zahl  v  der  gefundenen  Losungen  gleich  n  -  r,  so 

ist  das  Integrations-Gesehåft  eo  ipso  erledigt,  insofern  ein  r-glie- 

driges  vollståndiges  System  zwischen  n  Variabeln  eben  n  — r  Lo- 
sungen besitzt.    Wir  brauchen  daher  nur  den  Fall 

v  <i  n  —  r 
-  zu  beriicksichtigen. 

Wir  fuhren  neue  Variabeln  ein,  nåmlich  7Tr  .  .  .  JTV  zusammen 

mit  n  —  v  Grossen,  die  x\  .  .  .  .  x'n  _  v  heissen  mogen.  Unser 
vollståndige  System  nimmt  hierdurch  die  Form 
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Ai'f=X'I^r+...+  X'„_^  =  0, 
da  die  unabhångigen  Variabeln  TJX  .  .  .  fTn  selbst  Losungen  sind. 
Und  in  den  neuen  Ausdriicken  der  infinitesimalen  Transformationen 

n &  +■■■+  *~     + + -  #  +  •  •  •  • 

hangen  die  Coefficienten  t'„_v  +  i .  .  .  .  x'n  nur  von  nv  .  .  .  I7V  ab; d  f 

sonst  nåmlich  enthielt  (Aj'Bk')  einige  der  Grossen  d^    und  liesse 

sich  also  nicht  linear  durch  die  A'  ausdriicken. 
Wir  bilden  Ausdrlicke  der  Form 

B[i»i=~l  .  .  .  -f-T:n.BVf, 
wo  die  iz  Funktionen  von  Tl^  .  .  .  7/v  sind.  Die  hiermit  definirten 

infinitesimalen  Transformationen  Bk"  f  besitzen,  wie  man  leicht  veri- 
ficirt,  dieEigenschaft,  unser  vollståndiges  System  in  sich  uberzufiihren. 

Wir  wåhlen  die  Multiplicatoren  tt  in  solcher  Weise,  dass  die 

Grossen  tL  in  B"  f  nicht  vorkommen.    Hierdurch  tinden  wir  q' — v 
d/1 

und  unter  Umstiinde  noch  mehrere,  etwa  q"  Transformationen 

dx',      n  r  n-vdx'n_v' 
deren  analytische  Ausdruck  nur  dieselben  Differentialquotienten 

wie  die  Gleichungen  des  vollståndigen  Systems  enthalten. 

Es  liesse  sich  nun  zeigen1,  dass  man  denselben  Vortheil  aus 

den  Transformationen  Bk"'f  wie  aus  den  Transformationen  B'kf 
oder  Bk  f  ziehen  kann,  wohlbemerkt  nachdem  man  vermoge  der 

Bk  f  die  Losungen  U  bestimmt  hat,  Wir  nehmen  darum  im  Fol- 

genden  nur  auf  die  Transformationen  Bk"'  Rticksicht. 

Hiermit  ist  das  urspriingliche  Integrations-Problem  darauf 

zuriickgeftihrt,  das  r-gliedrige  vollståndige  System  A';  f  —  0  zwischen 

n— v  =  n'  Variabeln  x\  .  .  .  xV  mit  q"  bekannten  infinitesimalen 

Transformationen  B^f  ....  Bq'"f  zu  integriren. 

Die  Zahl  r  +  q"  kann  hochstens  gleich  n'  sein,  da  nach  dem 

Vorangehenden  keine  lineare  Relation  zwischen  den  A'  f  und  B'"  f 

1  Ich  behalte  mich  vor,  bei  einer  ånderen   Gelegenheit  den  Beweis  fiir  die  Hich- 
tigkeit  dieser  Behauptung  zu  fiihren. 
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bestehen  darf.  Es  giebt  also  zwei  Falle,  jenachdem  r  +  q"  gleich 

oder  kleiner  als  n'  ist.  Den  Fall,  dass  r  +  q"  gleich  n'  ist,  be- 
handeln  wir  in  den  folgenden  Paragraphen.  Den  zweiten  Fall, 

r  -f-  q"  <  n'  reduciren  wir  durch  Integration  auf  den  ersten.  Zu 
diesem  Zwecke  bestiramen  wir  nach  den  von  Herrn  May  er  und  mir 

gegebenen  Regeln  die  n' —  r  —  q"  geineinsamen  Losungen  des  voll- 
standigen  Systems 

A^f-TO  .  .  .  .  A'rf=0,  IV"f=.  .  .  .  Bq"'f=0, 

II\  17'2  .  .  .,  fuhren  sodann  neue  nnabhångige  Variabeln 

n\  II<2  .  .  .  .  x\  x'2  .  .  . 

ein,  und  erhatten  schliesslich  ein  r-gliedriges  vollståndigcs  System 

zmsehen  r  -f-  q"  Variabeln  mit  q"  belcannten  infinitesimalen  Trans- 

formationen  Ct  f  .  .  .  CH-  f,  zwischen  dcnen  Jceine  lineare  Belation 

besteht;  jedes  (C-  Ck)  driicU  sieh  als  Summe  der  C,  multiplicirt  mit 
Constanten,  aus. 

Zugeftigt  soll  noch  sein,  dass  die  eben  verlangten  Integrations- 

Operationen  sich  nicht  vermeiden  lassen.  Auch  auf  diese  Behaupt- 

ung  werde  ich  bei  einer  ånderen  Gelegenheit  zuruckkommen. 

§3. 
Multiplicator  eines  vollståndigen  Systems. 

In  diesem  Paragraphe  erweitere  ich  den  Jaeobischen  Multipli- 

cator-Begriff  auf  vollståndige  Systeme. 
Es  sei 

Aj  f  =  X1       +  .  .  .  .  +  X'~  =  0    i  =  1  ...  r '  i  dx,     '  1  "dxn 

ein  vollstandiges  System  und  .  .  .  nn..T  ein  System  Losungen 

desselben.    Ich  bilde  das  Determinanten-Verhaltniss 

M=C::::"r)--^ix<  •••x:) wo  a  .  .  .  g  k  .  .  .  v  eine  Permutation  der  Zahlen  1  .  .  .  n  ist, 

und  beweise  eine  Reihe  Eigenschaften  desselben. 

Ich  zeige  zuerst,  dass  M  denselben  Werth  behlilt,  wenn  man 
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die  Zahlen  a  ...  g  k  ...  v  beliebig  permutirt.  Eliminirt  man 

namlich  zwischen  den  Gleichungen 

x;-^-  +  . . .  .+x|,4/7l  =  o 
i     dxj  dx 

X 
d^Tn-r 

x: 
dJTn_r 

dX!  dxn 

etwa  die  Grossen  X1  .  .  .  .  X„_r_i ,  so  kommt 

\  x,  ....  xn_r  /        ̂   V  x,  .  .  .  .  xn_r_!  xn_  r  + ,/         +  1 T 
i  =  1  ...  r 

und  eliminirt  man  wieder  hier  etwa  die  r  —  1  ersten  Determinanten, 
so  findet  man 

/H  rzB-A  *r? ; ; : ;  .^t1 
\xt  . . .  xn_r_i  xn_,A  xrn    ....  Xr 

X' 

1 

Vx,  . ^n— r — 1  Xn 

n-1 

....  X'n-2  X', 

.  .  .  .  xr  „xr 

+ 

0 

woraus  die  Gleichheit  zweier  Formen  von  M  hervorgeht.  Ganz  in 

derselben  Weise  erkennt  man,  dass  zwei  beliebige  Formen  von  M 

einander  gleich  sind. 

Bildet  man  das' Verhåltniss  M  mit  einem  ånderen  Systeme 
Losungen  Clx  .  .  .  £2n__r,  so  gebt  der  neue  Ausdruck  aus  dem  alten 

durch  Multiplication  mit  einer  Funktion  von  nt  .  .  .  If„_r  hervor. 
Es  ist  namlich 

,Qt  ,  .  .  Q„_r\  _  /Qt  .  .  .  12„-A  Æ  :  .  .  iTn_A 
Vxa  .  .  .  xg    /      ViTj  .  .  .  iTn_r/   \  xa  .  .  .  xg  / 

und  hier  ist  die  erste  Determinante  rechts  eine  Funktion  der  TTund 

zwar,  solange  das  System  Qt  .  .  .  &n_r  nicht  fixirt  ist,  eine  arbitråre 

Funktion  jener  Grossen.  Hiermit  ist  eine  zweite  wichtige  Eigen- 
schaft  von  M  nachgewiesen. 

Endlich  zeige  ich,  dass  M  sich  bei  derEinfiihrung  neuer  Variabeln 

Ji . . .  y„  als  Invariante  verhålt,  d.  h.  nur  mit  einer  Potenz  der  Trans- 
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formations-Determinante  D  multiplicirt  wird.  Es  ist  nåmlich,  wenn 

a  .  .  .  g  beliebige  n  —  r  unter  den  Zahlen  1  .  .  .  n  bezeichnen, 

Wi  •  •  •  yl-/'  ~  Wa  -  g\xa  .  .  .  .  xg  )fXj%\  .  .  .yn_r/' 
ferner  ist,  wie  ich  sogleich  beweise, 

Vi     •    •    ■     Jn  — r'  ^b-i  -f  1    •    •    •    Xn  / 

woraus  folgt 

C::;:,t')-B-'<:::^>(?:'t,::.> wo  a  ...  g  k  ....  v  die  Zahlen  1  ...  n  in  einer  gewissen  Ord- 

nung  genommen  sind.  —  Nun  nehmen  die  Gleichungen  Aj  f  =  0  durch 
die  Transformation  die  Form 

Mf-  T  Tdf-  +  .  .  .  -  +  Y'1  ~  =0 

Also  kommt 
k  i  dxj    1  1       "  dxn 

(Y'n-r  +  1  Y2n-r  +  2  •  •  •  •  Y«)  — 

-k...v(Xk....X)  ^  j, 
welche  Gleichung  man  nur  mit  (6)  vergleichen  braucht,  um  die 

Richtigkeit  unserer  Behauptung  einzusehen. 

Formel  (5)  beweist  man  folgendermaasen.    Man  bezeichne  mit 
dv,. 

D  =  P1 '  '  '  7' \xx  .  .  .  .  Xr 

Alsdann  ist  nach  einem  bekannten  Satze 

(d;  D,2....D?)=D?-Yy
?+----H P  \Xp+,  .  .  .  xn/ 

Es  geben  ferner  die  Gleichungen 

dyk      %  dx.  +  •  •  •  +  f"  dx„ JK       ax!      1    1  1  dxn 
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durch  Auflosung 

dx,  =  - 

woraus 

^^vy.  •  •  •  yk-,  yk±1  •  •  •  y»\ 
,Dk=iVxi  •  •  •  xi-i  xi+ 1  •••  • x»7 

dx  ry  ,  ̂  ;  ^  dx. 
-i  =  J^.  und  d  =  d  _l 
dyk      d         k  d7u 

durch  Einftihrung  des  gefimdenen  Werthes  von  D[  in  die  obenste- 

hende  Formel  fur  ̂   D',  .  .  .        finden  wir,  wie  behauptet, 

/x,  .  .  .  .  x?\  =  j _/y?+i  ....  y.A  , 
\yx  .  .  .  .  yJ      D  Vx?+i  ....  x,/ 

Das  Verhåltniss 

(?/.v.t.t  <*•.-,♦  <
) 

dessen  wesentliche  Bedeutung  wir  nachgewiesen  haben,  neimen  wir 

den  Multiplicator  des  vollståndigen  Systems.  Ist  r=l,  so  deckt 

dieser  Begriff  sich  mit  dem  Jacobischen  Multiplicator.  Ist  r  =  n-  1, 

so  giebt  es  nur  eine  Losung  77,  welche  bekanntlich  auch  als  Inte- 
gral des  totalen  Ausdru eks 

2(x'1...xkk:;x^;....r)dxk=o 
dehnirt  werden  kann.  Otfenbar  ist  der  Integrabilitatsfaktor  dieser 

Gleichung 

~  (X'x . .  .x*-;  x„) dxk      v    1  k— 1      k  +  1  7 

eben  der  Multiplicator  des  betreffenden  vollståndigen  Systems. 

Kennt  man  eine  Losung  II  eines  r-gliedrigen  vollståndigen  Sy- 
stems zwischen  n  Variabeln 

Vx'fc(Xl  ....  x„)^  =  o,i=l...r, k  =  1  uxk 

so  erhålt  man  bekanntlich  ein  aequivalentes  r-gliedriges  System 
zwischen  n — 1  Variabeln 
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wenn  man  xl  .  .  .  xn_i  TI  als  neue  Variabeln  einfuhrt.  Kennt  man 

nun  zugleich  einen  Multiplicator  M  des  urspriinglichen  Systems,  so 

ist  es  moglich  einen  Multiplicator  des  neuen  Systems  zu  finden. 

Nach  dem  Vorangehenden  ist  nåmlich 

VXr+  1  xn_i       V  i   »  v        u  Xj 
woraus 

("V,: ::  tr'M*,' ■•-:)= 

dx,i 

womit  ein  Multiplicator  des  neuen  Systems  gefunden  ist. 

Zugefugt  soll  noch  sein,  dass  der  Multiplicator  eines  vollstanr 

digen  Systems  sich  durch  eine  Keihe  linearer  partieller  Differential- 

Gleichungen,  die  ich  indess  nicht  aufstellen  brauche,  definiren  lasst. 

§4.  å 

Bestimmung  eines  Multiplicators  vermoge  n  — I  infinitesimaler 
Transformationen, 

Ich  beweise  jezt  einen  bemerkenswerthen  Satz,  der  das  Haupt- 

Theorem  der  vorangehenden  Arbeit  (pg.  247;  als  speciellen  Fall 
umfasst. 

Theorem  3.  Gestattet  ein  r-gliedriges  vollstandiy es  System  zivi- 

schen  n  unabhdngigen  Variabeln 

A,  (f)  =  X1      +  .  .  .  .  +  X'      =  0    (i  =  1  ....  r) '  V  '  1  dXj      '  1         n  dx„  V  ' 

n — r  behannte  inf.  Trans  f  or  mationen 

B„(f)  =  xk  f-  +  .  .  .  +  rk  f-    (k  =  1  .  .  .  n-r), V  }  1   dx,     1  1        n  clXn        V  /I 
und  ist  die  Determinante 

X'  X' 
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von  Null  verschieden,  so  ist  ~  ein  Multiplicator  des  vollståndigen 

Systems. 

Zum  Beweis  multipliciren  wir  nach  der  bekannten  Regel  mit 

einander  die  beiden  Determinanten  A  und 

D 

dJI, 

dJT, 

dx! 

'  '  dxD 

d/Tn.r 
diTn.r dx„-r 

'   i  dx„ 

0  0... ...00  10. .  .  .  0 

0  0.  . 0  0  1 

wo  /Tj  .  .  .  .  IT„_,  ein  System  Losungen  des  vollståndigen  Systems 

sind,  und  finden  so 
A,/!,  .  .  .  .  Å,  77,  B,  77,  B^JT, 

.  .  .  xn.r 

At  JTD.T  . 
.  .  Bn.rJTn. 

Xnl_r  _j_  i .  . 

oder  da  alle  AI;J7i  gleich  Xull  sind 

Vx,  ...  x„.r/ 

b,  Ji,  .  .  .  B,r  n,  x;.r+, 

J7n  r .  .  .  B„.r7Tn.r  Xn  .  . 

Nun  sind  alle  Bu-T^  Funktionen  der  U;  also  kommt 
•+1 

k:  — 
•  •  X'„ 

Offl  ...  JI„.r) A 

wo  die  linke  Seite  der  allgemeine  Ausdruck  eines  Multiplicators 

und  der  Zåhler  rechts  eine  Losung  des  vollståndigen  Systems  ist. 

Daher  ist  auch       ein  Multiplicator,  wie  behauptet  wurde. 

§  5. 

Durchfuhrung  der  Theorie  fur  drei  Variabeln. 

Ich  beschråncke  mich  in  diesem  Paragraphe  auf  vollståndige 

Systeme  zwischen  drei  unabkångigen  Variabeln  und  zeige,  wie  man 
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verfahren  muss,  um  den  grosstmoglichen  Vortheil  aus  bekannten 

infinitesimalen  Transformationen  zuziehen.  Hierbei  mache  ich  mich 

freilich  in  einigen  Wiederholungen  schuldig. 

I. 

Ist  unser  vollstandige  System  zweigliedrig 

A,(0  =  X,  f+Y,  =  0 

so  bildet  man,  wenn  eine  infinitesimale  Transformation  desselben 

gegeben  ist,  die  Determinante 
X,  Y,  Z, 

/  =    X2  Y2  Z2 

alsdann  ist  ̂   ein  Multiplicator  des  vollstandigen  Systems  und  gleich- 

zeitig  (§  3,  Schluss)  ein  Integrabilitatsfaktor  der  totalen  Gleichung 

(Yi  Z2  -  Y2  ZJ  dx  +  (Z,  X2  -  Z2  Xx)  dy  +  (Xx  Y2  -  X2  YJ  dz  =  0, 

dessen  Integral 

n  -  ̂   [(Y,  Z2-Y2  ZJ  dx  +  (Z,  X2-Z2  XJ  dy  +  (X,  Y2  -  X, ;  Yx)  dz] 
eben  die  gesuchte  Losung  des  vollstandigen  Systems  ist. 

Sind  zwei  infinitesimale  Transformationen  B1  (f),  B2  (f)  gegeben, 

so  existirt  notliwendigerweise  eine  lineare  Relation  zwischen  den 

A  und  B,  die  man  immer  aufstellen  kann 

\  Al  -f-  a2  A2  +  (J-!  Bx  +  ̂ 2  B2  =  0, 

wo  die  X  und  fi  nur  von  x  y  z  abhången ;  alsdann  ist  (Theorem  2) 

das  Verhåltniss  ̂   ,  insofern  es  keine  Constante  ist,  die  gesuchte 

Losung,  die  sicli  somit  in  diesem  Falle  olme  Integration  finden 

låsst.  —  lm  Uebrigen  konnte  man  auch  vermoge  jeder  inf.  Trans- 

formation einen  Integrabilitatsfaktor  bilden;  dann  ware  das  Ver- 
lialtniss  der  beiden  Integrabilitatsfaktoren  eine  Losung;  es  hat 
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aber  keine  Schwierigkeit  einzusehen,  dass  wir  in  dieser  Weise  eben 

dieLosung-^1- wiederfinden. Vu 

Ist  — ~  eine  Constante,  so  ist  es  unmoglich  grosseren  Vortbeil 

aus  beiden  Transformationen  als  aus  der  einen  zu  ziehen. 

IL 

Sei  jetzt  unser  vollstandige  System  eingliedrig 

A(f)  =  X1df-fY-df+Z  f  =  0. v  J  dx  dy  flz 

Kennt  man  nur  eine  infinitesimale  Transformation  von  A  (f)  =  0: 

B/r\        *    df    ■         df     .  df 
v  '  dx  1  dx         -   dz ' 

so  verlangt  die  Integration  von  A(f)  =  0,  wie  jetzt  gezeigt  werden 

soll,  die  Integration  einer  gewohnlichen  Differential-Gleichung  1  0. 

zwischen  zwei  Variabeln  und  eine  Qvadratur.  Die  beiden  Gleich- 

ungen 

A(f)  =  0,    B(f)  =  0 

bilden  nlimlich  ein  vollståndiges  System,  dessen  Losung  JTbekannt- 

lich  durch  die  Integration  einer  Differential-Gleichung  1.  0.  gefun- 

den  wird.    Sodann  fiihrt  man  x  y  und  JI  als  neue  Variabeln  ein 

und  bringt  dadurch  A  (f)  =k  0  auf  die  Form 

und  B(f)  auf 

A'  (f)  =  X'  ~  +  Y'  ~f  =  0 w  dx  dy 

wo  die  Gleichung  A'  (f)  =  0  die  infinitesimale  Transformation  B'(f) 
gestattet;  daher  ist  (pg  247) 

*  =  /^^(Y'dx-X'dy)  . 

eine  Losung  von  A'(f)  — 0,  und  also  auch  von  A(f)  =  0,  deren  In- 
tegration hiermit  geleistet  ist. 

III. 

Jetzt  behandeln  wir  den  wichtigen  Fall,  dass  A  (f)  ■*§=  0  zwei 

infinitesimale  Transformationen  Bt  (f)  und  B2  (f)  gestattet,  und  dass 
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keine  lineare  Relation  zwischen  A  und  den  B  besteht.  Man  bildet  den 

Ausdruck  (Bx  B2),  der  sich  nothwendigerweise  linear  durch  A  Bt  B2 
ausdriickt 

(BlB2)  =  XA  +  li1Bl  f  [J-2B2=B3. 
Hier  sind  ̂   und  [j.2  (Theor.  2.),  wenn  sie  keine  Constanten  sind, 

Losungen  von  A(f)  =  0.    Findet  man  hierdurch  oder  durch  Bildung 

der  Ausdriicke  (BXB3)  (B2  B3)  zwei  verschiedene  Losungen,  so  ist 

das  Integrations-Geschåft  abgeschlossen.    Findet  man  nureineLos- 

ung,  so  bildet  man  vermoge  Bt(f)  und  B2(f)  den  Multiplicator  -~\ 

alsdann  verlangt  die  Bestimmung  eineren  weiteren  Losung,  wie  Ja- 

cobi  gezeigt  hat,  nur  eine  Quadratur.  Sind  endlich  ̂   und  ̂ 2  Con- 

stanten, so  giebt  es  keine  Losung,  die  sich  ohne  Integration  auf- 

stellen  lasst.  Dann  verfåhrt  man  verschieden,  jenachdem  pi,  und  \i2 

beide  gleich  Null  sind,  oder  jedenfalls  die  eine  von  Null  ver- 
schieden ist. 

a)  Sind  ̂   und  [x2  beide  gleich  Null,  so  ist 

A(f)  =  0,  B^O^O 

ein  vollstandiges  System  mit  einer  bekannten  infinitesimalen  Trans- 

formation  B2(f);  die  gemeinsame  Losung  ist 

ni  =  f^  KZ^-YQ  dx-f  ]. 
Ebenso  ist 

A(f)  =  0,    B8(f)  =  0 

ein  vollstandiges  System  mit  der  infinitesimalen  Transformation  B^f) ; 

die  gemeinsame  Losung  ist 

n2=  J_L[(Y£1-Z^1)dx  +  .  .  .]. 

Hiermit  sind  zwei  Losungen  von  A  (f)  =  0  gefunden  und  zwar  ver- 
moge zwei  distinkten  Quadraturen. 

b)  Sei  jetzt  jedenfalls  die  eine  \).  etwa  \k2  von  Null  verschieden, 
alsdann  setze  ich 

^  B1f-f-[J-2B2f=Bf 
und  ersetze  die  beiden  infinitesimalen  Transformationen  B,  und  B2 

durch  B  und  Br    Man  findet 

(BB^-^Bf. 
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Folglich  ist 

A  (f)  =  0,    B  (f)  =  0 

ein  vollståndiges  System  mit  einer  bekannten  inf.  Transformation  BJ ; 

also  findet  man  die  gemeinsame  Losung  nt  vermoge  einer  Qua- 

dratur.    Fiihrt  man  darnach  x,  y,  II  als  neue  Variabeln  ein,  so 

erhålt  man  stått  A(f)  =  0  eine  aequivalente  Gleichung 

A'(f)  =  X'Æ  +  Y'^L===Q v  J  dx  dy 

mit  einer  bekannten  infinitesimalen  Transformation  B'(f),  und  also 
findet  man  eine  neue  Losung  TI  vermoge  einer  zweiten  Quadratur. 

Zu  bemerken  ist,  dass  es  in  diesem  Falle  nur  eine  Losung  giebt, 
die  sich  durch  eine  Quadratur  bestimmen  låsst. 

IV. 

Kennt  man  zwei  infinitesimale  Transformationen  Bx  (f)  und  B2  (f) 
von  A(f)  =  0,  und  besteht  dabei  eine  lineare  Kelation 

aA  +  Px  Bx  +  {52  B2  =  0, 

so  ist  ?Rl  eine  Losung.1   Ich  bilde  den  Ausdruck  (Bt  B2),  der  sich 

immer  linear  durch  A(f)  und  Bt(f)  ausdriicken  lasst 

(B,  B2)  ==  5  Bj  (f)  +  sA(f). 

Ist  hier  8  keine  Constante  oder  Funktion  von  ~-,  so  hat  man  hiermit 

eine  zweite  Losung,  womit  Alles  fertig  ist.    Im  entgegengesetzten 

Falle  muss  man  x  y  |] l~  =  w  als  neue  Variabeln  einfuhren.  Hier- 

P2 

durch  nimmt  A(f)  =  0  die  Form 

A'(f)  =  X'-^+Y'jtf  0 
dx  dy 

1  Ich  beriicksichtige  nicht  den  Fall,  dass         eine  Constante  ist;  alsdann  machen 

unsere  beiden  Transformation  en  zusaminen  keinen  grosseren  Nutzen  als  die  eine; 

in  der  That  ist  C(f)  eine  inf.  Transformation  von  A  (f)  ~  0,  so  fiihrt  jede  Trans- 
formation der  Form 

yC(f)  +  wÅ(f) 
wo  y  irgend  eine  Constante  und  w  irgend  eine  Funktionen  von  x  y  z  bezeichnet, 
die  Gleichung  A  (f)  =  0  in  sich  fiber. 



und  die  inf.  Transformationen,  unter  denen  wir  nur  die  eine  be- 

riicksichtigen  brauchen,  nehmen  die  Form 

B.(f)^+,'-f-  +  9(w)|t. 
Ist  hier  9  von  Null  verschieden,  so  låsst  sich  keinen  Vortheil  aus 

der  inf.  Transformation  ziehen.  Ist  dagegen  9  gleich  Null,  so  fin- 

det  man  vermoge  einer  Quadratur  eine  Losung  von  A'  (f)  =  0,  womit 
die  Integration  von  A(f)  =  0  erledigt  ist. 

§  6. 

Behandlung  einiger  speciellen  Falle. 

Eine  vollstandige  Durchflihrung  der  in  dem  Vorangehenden 

begrundeten  Theorie  werde  ich  erst  spåter,  wenn  ich  meine  neue 

Theorie  der  Transformations-Gruppen  entwickelt  habe,  geben  kon- 

nen.  Fur  den  Augenblick  muss  ich  mich  damit  begnugen  die  Grund- 

principien  darzulegen  und  einige  Falle  durchzufiihren. 

Es  giebt  ein  Fall,  in  dem  die  Integration  eines  r-gliedrigen 
vollstandigen  Systems  zwischen  n  Variabeln 

A1f=0  .  .  .  .  ATf=0 

mit  n  — r  bekannten  infinitesimalen  Transformationen  Bt  (f)  .  .  .  . 

Bn.r(f),  die  in  keiner  linearer  Beziehung  zu  den  A  (f)  stehen,  sich 

vermoge  n  — r  Quadraturen  leisten  låsst.  Meine  Theorie  der  Trans- 

formations-Gruppen erlaubt,  wie  ich  beilaiifig  bemerke,  zu  entschei- 
den,  ob  ein  vorgelegtes  Problem  sich  auf  diesen  Fall  reduciren 

liisst.    Zuerst  erledige  ich  einen  Unterfall. 

II. 

Es  bestehen  zwischen  den  inf.  Transformationen  Relationen 

der  Form 

(Bi  Bk)  =  2a  A. 
Alsdann  bilden  die  n  —  1  Gleichungen 

Aj  f  =  0. '. \  Ari=0  B,  f  =  0  .  .  .BhJ=0  Bk+if  =  O...Bn.rf=0 
ein  vollståndiges  System  mit  einer  bekannten  infinitesimalen  Trans- 

formationen Bhf.    Also  ist  -~  ein  Multiplicator  und  die  gemeinsame 
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Losung  nk  findet  sich  clurch  Quadratur.  Låsst  man  k  successiv  die 

Werthe  1  ...  n  —  r  annehmen,  so  findet  man  n-r  Losungen 

nt  .  .  .  .  Jin.r  " des  vollståndigen  Systems,  die  offenbar  von  einander  unabhångig 

sind.  Hiermit  ist  das  Integrations-Geschåft  vermoge  n  —  r  distink- 

ten  Quadraturen  erledigt.1 

n. 

Es  bestehen  jetzt  Relationen  der  Form 

(Bj  Bk)  =  ~~  ̂   'p  B  +2aA 

wo  i  und  k  der  Beschranckung 

i<k 

unterworfen  sind.  Auch  in  diesem  Falle,  der  den  vorangehenden 

umfasst,  ist  es  moglich  das  Integrations-Geschåft  vermoge  n  —  r 
successiver  Quadraturen  zu  erledigen. 

Man  steilt  zunåchst  auf  das  vollståndige  System 

A1f  =  O...Arf  =  OB1f=0....  BB_r.j  f  =  0 

mit  einer  bekannten  inf.  Transformation  B„.rf  und  bestimmt  die 

gemeinsame  Losung  JTj  vermoge  einer  Quadratur.  Sodann  fiihrt 

man  x{  .  .  .  xn.xnt  als  neue  Variabeln  ein,  und  bringt  hierdurch  die 

Af  und  Bi  f  .  .  .  .  Bn.r_i(f)  auf  die  Form 

A'k(f)  =  Xk  ~~  +  .  .  .  +  Xk  ■ 

B'k(f)  =  T^rf  .  .  .  +  Tk1-d^ K  V  '  f  dx,  1        n-l  dx„-l 

wo  zwischen  den  A'k(f)  und  B'k(f)  dieselben  Relationen  wie  zwi- 
schen  den  entsprechenden  Ak(f)  und  Bk(f)  bestehen.    Also  ist 

A'k(f)  =  0  .  .  .  A\(f)  =  0  B\(f)  =  0  B'n.r-2(f)=  0 

ein  vollståndiges  System  mit  einer  bekannten  infinitesimalen  Trans - 

1  Eine  Zahl  distinkte  Quadraturen  låsst  sich  imraer  durch  eine  einzige  Quadratur 
ersetzen. 

Vid.-Selsk.  Forh.  1874.  18 
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formation  B'„_r_i(f)  i  daher  finden  wir  die  geraeinsame  Losung  J72 
durch  eine  Quadratur.  In  dieser  Weise  fåhrt  man  min  fort,  bis 

man  alle  n  —  r  Losungen  des  vorgelegten  r-gliedrigen  Systems  ge- 
funden  hat. 

Es  giebt  andere  Falle,  wo  die  Integration  des  r-gliedrigen 

Systems  mit  n  —  r  bekannten  inf.  Transformationen  sich  nicht  ver- 

moge  Quadraturen  erledigen  låsst.  Immer  kann  doch  eine  Ernie- 

drigung  der  Integrations-Operationen  vermoge  einfachere  Hiilf-Pro- 
bleme  erreicht  werden. 

Ein  besonderes  Interesse  bietet  die  Anwendung  dieser  Theorien 

auf  Difterential-Gleichungen  beliebiger  Ordnung  zwischen  zwei  Va- 

riabeln,  welche  gewisse  inf.  Beruhrungs-Transformationen  gestatten.1 

1  Ich  benutze  die  Gelegenheit  zur  folgenden  Bemerkung :  Kann  eine  partielle  Diffe- 
rential-Gleiehung  zweiter  Ordnung  zwischen  zwei  unabhångigen  Variabeln  ver- 

moge successiver  simultaner  Systeme  erledigt  werden,  so  genugt  es  zwei  solche 

zu  integriren.    Vergl.  die  betreffenden  Arbeiten  von  Darboux  und  M.  Levy. 



En  Hule  paa  Gaarden  Njøs,  Leganger  Præstegjæld 

i  Bergens  Stift. 

Af 

Hans  H.  Rensch, 
Stud.  real. 

(Med  2  autographerede  Plancher  samt  Tekstfigurer). 

Fig.  L.    Skisse  af  Hulens  Situation. 

Naar  man  fra  Skydsskiftet  Hermansværk  paa  Nordsiden  af 

Sognefjorden  vandrer  mod  øst  langs  Stranden,  aftager  Bredden  af 

den  dyrkede  Jordstrimmel  ved  Foden  af  det  steile  Fjeld  lidt  efter 

lidt,  indtil  den  aldeles  afbrydes  af  en  stor  Ur,  hinsides  hvilken 

Fj eldet  er  saa  steilt,  at  al  videre  Fremtrængen  er  umulig.  Klavrer 

man  paa  skråa  op  over  Uren,  træffer  man  i  en  Høide  af  3—400' 



276 

over  Fjorden  Indgangen  til  en  Hule,  overraget  af  en  mægtig  Klippe- 

blok,  se  Fig.  5.  Foran  voxer  der  smukke  Smaatræer,  som  her  har 

fæstet  Kod  mellem  Stenene.  Man  gaar  ind  og  ned  den  noget  skraa- 

nende,  stenige  Bund  og  befinder  sig  da  i  en  rummelig,  ovenfra 

virkningsfuldt  belyst  Klippesal  med  lodrette  Vægge.  Tåget  bestaar 

af  store  Klippestykker,  der  paa  et  Par  Steder  lader  Dagen  trænge 

igjennem  (Fig.  2).  Hulens  Længde  er  72',  den  største  Bredde  15', 
Høiden  er,  som  det  vil  sees  af  medfølgende  Længdesnit,  temmelig 

NV.        a  b  c  S.O. 
Fig.  3.    Længdesnit  af  Hulen. 

forskjellig,  i  Midten  17'.  Da  Hulen  er  noget  krum,  sees  det  først, 
naar  man  er  kommet  et  Stykke  frem  i  den,  at  der  er  en  anden 

Aabning  i  den  modsatte  Ende.  Denne  fører  ud  i  en  noget  opad- 

skraanende  Kløft,  84'  lang,  med  lodrette  Vægge,  der  danner  en  Fort- 
sættelse  af  Hulens  (Fig.  4).  Bunden,  som  vel  sjelden  beskinnes  af 

Solstraalerne,  er  tæt  bevoxet  med  Bregner  og  Bringebærkrat.  Ved 

Enden  af  Kløften  staar  man  paa  en  liden  Afsats  paa  Fjeldsiden, 

prydet  med  Smaabuske.  Lige  ved  det  Sted,  hvor  man  befinder  sig, 

styrter  en  liden  Fos  ned  i  en  temmelig  steilt  nedadskraanende  Kløft, 

der  er  mindre  end  den,  man  netop  har  forladt,  men  som  strækker 

sig  i  samme  Retning.  Efter  stærk  Regn  deler  Bækken  sig  paa  dette 

Sted  i  to  Grene,  „kaarar"  sig,  som  Folket  der  siger;  heraf  skal 

Hulen  have  faaet  sit  Navn;  „Kaarahole"  (aabent  o).  Stedets  Bjerg- 
art  er  en  haard,  noget  glimmerholdig  blaaliggraa  Kvartsskifer,  hvis 
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S.V.  N.O. 

Fig.  7.    Sydøstlige  Aabning. 
Tværsnit  af  Hulen.     (Fig.  5  ved  a  paa  Fig.  3,  Fig.  6  ved  b,  Fig.  7  ved  e). 

Lag  ved  Begyndelsen  af  Hulen  hælder  mod  SO,  forresten  mod  S.  15° 

0  (30°— 40°).  Paa  den  omtalte  Afsats  er  de  noget  foldede.  Fjeldet 

er  gjennemsat  af  talrige  Sprækker,  hvoraf  flere  gjerne  løber  nogen- 
ledes  i  samme  Retning;  saaledes  er  der  nogle,  temmelig  lodrette. 

der  dels  løber  parallelt  med,  dels  tvers  over  Hulens  Retning,  andre 

derimod  følger  Lagfladerne.  Man  overbevises  paa  Stedet  lettelig 

om,  at  det  er  Retningen  af  disse  Sprækker,  som  betinger  Væggenes 

Udseende  og,  med  en  Undtagelse  (Fig.  7),  ogsaa  den  indbyrdes  Stil- 

1  Steneue  over  Hulen  .sees  ogsaa  paa  Fig.  2  men  her  hældende  til  høire,  da  de 
sees  fra  en  anden  Side. 
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ling  af  de  Klippeblokke,  som  overdækker  Hulen.  Skifrigheden  i 

disse  gaa  i  samme  Retning  som  i  det  faste  Fjeld.  Der  kan  saa- 

ledes  ikke  være  Tale  om,  hvad  man  maaske  ved  første  Øiekast 

kunde  falde  paa,  at  her  oprindelig  blot  havde  været  en  Kløft,  og 

at  den  senere  var  bleven  overdækket  af  et  Stenskred,  som  var  gle- 

det ud  høiere  oppe  paa  Fjeldsiden.  De  omtalte  Klippestykker  er 

fremkomne  ved,  at  det  faste  Fjeld  paa  selve  Stedet  er  løsnet  efter 

sine  Sprækker;  de  er  ikke  meget  bragte  ud  af  den  Stilling,  de 

oprindelig  havde.  Fig.  7  fremstiller  den  sø.  Aabning,  den  samme, 

som  sees  Fig.  4.  I  det  løse  Klippestykke  gaar  Skifrigheden  som 

antydet;  den  oprindelige  Plads  sees  lige  ved.  Aabningen  tilvenstre 

munder  ud  inde  paa  Væggen  af  Hulen;  man  kan  krybe  ind  og  har 

en  Oversigt  over  det  Indre  som  fra  et  Galleri  (se  Fig.  2). 

Gjør  man  sig  nu  det  Spørgsmaal:  Hvorledes  er  da  Hulen  frem- 
kommen,  da  indser  man  snart,  at  ingen  af  de  Dannelsesmaader, 

man  alrnindelig  hører  anføre  for  Hulers  Vedkommende,  passer  her. 

Den  kan  ikke  være  dannet  ved  blot  Forvittring  og  Nedramlen  af 

Sten,  saaledes  som  man  vel  nu  og  da  ser  Hulninger  dannes  paa 

steile  Fjeldvægge.  For  ikke  at  nævne  andet,  saa  er  den  haarde 

Bjergart  aldeles  frisk  og  ufortæret,  desuden  kan  man,  saaledes 

som  Forholdene  er,  ikke  forståa,  hvor  der  skulde  være  bleven  af 

det  løsnede  Material,  om  Tilblivelsesmaaden  skulde  have  været  en 

saadan.  Heller  ikke  om  man  tager  Søen  tilhjælp  og  tænker  sig,  at 

Bølgerne  engang  har  slaaet  mod  en  Strand  her,  kommer  man 

nogen  Vei.  For  det  første  ligger  nu  Stedet  ved  en  indelukket 

Fjord,  hvor  Bølgerne  ingen  Magt  har;  dernæst  er  Hulens  Retning 

langs  efter  Fjeldsiden;  den  vilde  altsaa  ogsaa  være  langs  en  hidtil- 

værende  Kyst,  om  man  tænkte  sig  en  saadan.  Søen  kunde  saaledes 

i  de  fleste  Tilfælde  næppe  have  været  i  synderlig  Bevægelse  inde 

i  Hulen,  saameget  mere  som  begge  dens  Aabninger  er  temmelig 

trange ;  hertil  kommer,  at  ogsaa  Kløften  i  den  sø.  Ende,  som  mest 

skulde  have  været  udsat  for  Søens  Indflydelse,  er  meget  snæver, 

nederst  blot  2'.  Man  kunde  kanske  ogsaa  tænke  sig  Muligheden  af, 
at  man  her  havde  for  sig  et  gammelt  Elveleie,  da  vel  nærmest  for 

den  lille  Bæk  i  Nærheden.    For  ikke  at  nævne  andet,  saa  vilde  et 
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saadant  Elveleie  langs  efter  en  steil  Fjeld  skr  a  aning  nok  have  van- 

skelig! for  at  dannes;  man  kan  heller  ikke  her  tænke  sigTilstede- 

værelsen  af  Kalk  eller  andre  let  angribelige  Bjergarter,  ved  hvis 

Udvaskning  et  saa  fuldstændig  overhvælvet  Leie,  som  det  maatte 

have  været,  kunde  være  fremstaaet.  Væggene  er  som  antydet 

ru,  de  vise  ikke  Spor  til  nogen  Slags  Paavirkning  af  Vand. 

En  ganske  anden  Dannelsesmaade  end  de  anførte  er  det,  Forf. 

tror  at  have  kunnet  læse  ud  af  Forholdene  paa  Stedet:  under  et 

Jordskjælv  er  tidligere  existerende  Sletter  blevne  udvidede  til 

Spalter1;  det  opspaltede  Fjeld  er  under  Jordens  Bæven  knust,  saa- 
ledes  er  Kløften,  og  hvor  eiendommelige  Forhold  ved  Sletternes 

Retning  traadte  til,  den  overdækkede  Hule  dannet.  Man  maa,  efter 

hvad  man  har  Anledning  til  at  iagttage,  nærmest  tænke  sig,  at  det  for- 

nemlig  har  været  2  vertikale,  indbyrdes  nogenledes  parallele  Sletter, 

der  er  blevne  udvidede.  Fjeldet  mellem  dem  er  saaledes  kommen  til 

at  staa  som  en  isoleret  Plade  ved  de  gabende  Spalter  adskilt  fra  det 

øvrige  Fjeld  paa  begge  Sider.  Idet  Jorden  rystede  knustes  Pladen, 

der  har  været  gjennemsat  af  Sprækker  ligesom  Fjeldet  rundt  om. 

Stykkerne  er  det,  som  nu  udgjør  den  paa  denne  Maa  de  dannede 

\  v  fl 

Fig.  8.  Fig.  9. 

Idealiseret  Fremstilling  af  Fjeldet  i  Hulens  midtre  Del 

før  og  efter 
dens  Dannelse. 

1  Ved  Sletter  forstaaes  i  det  Følgende  de  lukkede,  ved  Spalter  de  ved  ydre  Vold 
aabnede  Sprækker  i  Fjeldene. 
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Kløfts  og  Hules  Bund.  For  nærmere  at  oplyse  Tankegangen  er 

hosstaaende  2  Figurer  tilføiede,  som  vise  2  noget  idealiserede  Tvær- 

snit  af  Fjeldet  i'  Hulens  midtre  Del,  saaledes  som  man  kan  tænke 
sig  det  før  og  efter  Hulens  Tilbliven.  Ved  Betragtning  af  de  to 

Figurer  forstaar  man  hvorledes  Hulens  tomme  Rum  kan  være 

fremkommet,  uaktet  knust  Fjeld  jo  indtager  større  Rum  end  helt, 

noget  der  maaske  i  første  Øieblik  kunde  falde  nogen  ind,  som  en 

Indvending  inod  den  her  angivne  Dannelsesmaade.  Naar  der  er 

nævnt,  at  det  er  2  Sletter,  som  har  udvidet  sig,  da  maa  dette  ikke 

tåges  for  strengt;  én  Slet  er  meget  udpræget,  nemlig  den,  hvis  ene 

gjenstaaende  Side  udgjøres  af  Hulens  og  Kløftens  sammenhængende, 

lodrette  —  i  det  Store  tåget  jævne  —  Væg  mod  nordost.  I 

Kløften  er  den  modsatte  Væg  (tilvenstre  paa  Fig.  4)  ligesaa  verti- 

kal og  ligesaa  jævn,  som  den  anden;  den  skal  da  være  den  gjen- 

staaende Side  af  den  anden  udvidede  Slet.  Denne  Væg  gaar  imid- 

lertid ikke  umiddelbart  over  i  Hulens  sydvestre  Væg,  hvilken  sidste 

desuden  frembyder  saa  mange  Uregelmæssigheder,  at  man  vanskelig 

kan  sige,  at  den  er  den  ene  Side  af  netop  én  sammenhængende 

Slet;  her  maa  man  vel  tænke  sig  flere. 

Den  anførte  Forklaring  af  Dannelsesmaaden  kan  synes  noget 

dristig.  Der  er  imidlertid  ikke  medtaget  som  Momenter  andet,  end 

hvad  det,  man  ser  paa  Stedet,  berettiger  os  til  at  forudsætte:  Ud- 
videlse  af  Sletter  og  Jordskjælv. 

Betragter  vi  Tversnittet  af  Hulens  Midtparti  Fig.  6,  indser  vi 

lettelig,  at  Grunden  til,  at  man  her  har  faaet  en  overdækket  Hule 

og  ikke  en  aaben  Kløft,  er  den,  at  de  steiltstaaende  Spalter  ikke 

har  forts  at  sig  i  ret  Linie  lige  op  til  Dagen.  Man  skal  vel  have 

vanskeligt  ved,  uden  at  gaa  med  paa  den  antagne  Udvidelse  af 

Sletter,  at  forklare,  hvorledes  man  istedetfor  sammenhængende  Fjeld 

har  faaet  de  3  underste  løse  Blokke.  De  to  overliggende  sees  at 

have  havt  sin  Plads  længer  til  høire  op  under  Fjeldet.  Hvad  den 

svære  Blok  over  den  nv.  Aabning  angaar  (Fig.  5),  saa  er  der  af 

dens  Form  og  Stilling  Grund  til  at  antage,  at  den  har  havt  sin 

Plads  noget  høiere  oppe,  men  at  den  under  Hulens  Dannelse  er 

sunket  ned,  indtil  den  stod  fast  mellem  de  sammenskraanende  Vægge. 
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Vidnesbyrd  om,  at  der  her  ved  Hulen  har  fundet  en  Ud- 

videlse  Sted  af  Sletter  i  selve  det  faste  Fjeld,  har  man  ogsaa  fra 

Kløften;  thi  medens  Sletter  ellers,  naar  Forvitring  ikke  har  virket 

paa  dem,  er  saa  smale,  at  man  ikke  kan  stikke  en  Knivsod  ind 

i  dem,  saa  har  man  her  ordentlige  Spalter  med  uforvitrede  Sider 

tvers  over  Kløftens  Retning;  man  kan  endog  hist  og  her  kige  tvers 

gjennem  Fjeldet  paa  den  sydvestlige  Side  ud  i  Dagen.  —  Vi  ville  nu 
ogsaa  se  os  om  i  Hulens  Naboskab,  om  vi  ikke  ogsaa  her  skulde 

kunne  finde  Forhold,  der  taler  for  vor  Anskuelse.  Hulens  nordvest- 

lige Væg  fortsættes  ogsaa  udenfor  som  en  lodret  Skrænt.  Netop 

inde  ved  denne  finder  man  (se  Fig.  1)  i  en  Afstand  af  46'  fra  Hulens 
Indgang  en  ganske  mærkværdig  Dannelse  skjult  mellem  Buskene, 

jeg  ved  ikke  bedre  at  kalde  det  end  en  Grube;  den  er  trekantet, 

10'  lang  og  12'  dyb;  den  ene  Side  dannes  af  den  omtalte  steile 

Fjeldvæg,  de  to  andre  ogsaa  af  fast  Fjeld,  hvis  uregelmæssige  Over- 

flade  med  skarpt  fremspringende  Hjørner  synes  fremkommen  ved 

Afløsning  efter  Sletter.  Da  her  ikke  kan  være  Tale  om  Udvaskning, 

kan  man  vanskelig  forståa  Tilblivelsesmaaden  af  en  saadan  For- 

sænkning  i  selve  det  faste  Fjeld  uden  ved  en  lignende  Forklarings- 

maade  som  den  for  Hulen  givne. 

Imidlertid,  end  mere  direkte  Vidnesbyrd  foreligger  for,  at  stærke 

Jordrystelser  har  fundet  Sted  netop  her  omkring  Hulen. 

Paa  Skraaningen  nedenfor  er  der  en  liden 

Kløft,  Fig.  10,  parallel  med  den  større  høiere 

oppe;  den  viser  sig  at  være  dannet  ved,  at  et 

Fjeldstykke  er  løsnet  efter  en  Sletparalel  med 

Skifrigheden  og  er  gledet  et  Stykke  udover. 

Paa  Kløftens  Vægge  sees  en  liden  Krusning  i  „ 
0   .„  &        Fig.  10.    Tversnit  af  en Skiferen;  man  finder,  at  Detallierne  svarer  til  uden  Kløft  nedenfor 

hverandre  paa  begge  Sider,  og  man  kan  med  Hulen 

Kompasset  i  Haanden  overbevise  sig  om,  at  Udglidningen  netop  er 
skeet  i  Skiferens  Faldretning;  da  denne  som  ved  den  større  Kløft  (se 

Fig.  1,  den  lille  Kløft  er  ikke  afsat)  er  skraat  stillet  i  Forhold  til  leng- 
deretningen, staar  de  tilsvarende  Krusninger  ikke  ret  over  for  hveran- 

dre paa  begge  Sider,  men  paa  skråas.   Man  kan  direkte  maale  Udglid- 
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ilingens  Størrelse;  den  viser  sig  at  være  fire  Fod.  En  saadan  Ud- 

glidning  som  denne  kan  vanskelig  være  skeet  under  rolige  almin- 

delige  Forhold.  Det  er  rigtignok  vel  bekjendt,  at  Frost  og  Væde 

tærer  paa  Sprækker,  saa  steile  Fjeldvægge  skaller  af  Sten,  der 

danner  Ure  ved  Foden  ;  fremdeles,  at  Sten  kan  løsne  langs  Vandløb, 

og  at  Havet  kan  bryde  Stykker  af  Strandklipperne;  men  at  et  tungt 

Klippestykke,  der  hviler  med  en  bredFlade  paa  sit  Underlag,  paa 

et  Sted,  hvor  man  ellers  ingen  Virkninger  ser  af  Forvittring,  der 

er  værd  at  nævne,  eller  af  Elv  eller  af  Hav,  at  der  et  saadant  Klip- 

pestykke er  gledet  et  betydeligt  Stykke  frem  og  saa  er  standset, 

synes  vanskeligt  at  kunne  være  skeet  uden  ved  en  Rystelse  af 

Fjeldet  en  Gang  i  Tiden.  Dog,  denne  Udglidning  er  ikke  enestaa- 

ende  her;  det  er  paafaldende,  at  man  netop  paa  flere  Steder  i  Nær- 

heden tinder  ganske  lignende;  her  skal  af  de  øvrige  blot  nævnes 

en  fra  et  Sted,  kaldet  Bjørgehaug,  nordvest  for  Hulen,  noget  høiere 

end  denne.    (Fig.  11).   Man  har  ogsaa  her  den  samme  Kvartsskifer. 

Fig.  11.    Udglidning.  Bjørgehaug. 

I  det  afbildede  store  Klippestykke  gaar  Skifrigheden  i  samme 

Retning  som  i  det  faste  Fjeld,  fra  hvilket  det  er  adskilt  ved  en 

kun  et  Par  Fod  bred  Kløft,  der  saavidt  erindres  strækker  sig  i 

samme  Retning  som  Hulen  og  noget  nær  i  dens  Forlængelse.  Man 

ser,  at  medens  Bevægelsen  stod  paa,  er  den  lille  Blok  løsnet  fra 

den  store  og  paa.  Grund  af  Frictionen  mod  Underlaget  stillet  paa 

skråa.  —  Ved  lignende  Udglidning  efter  Sletter  parallele  med  Lagnin- 

gen  tænkte  Forf.  fra  først  af,  at  ogsaa  Hulen  var  dannet;  men  al  Efter- 
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søgen  efter  saadanne  Sletter,  som  man  tydelig  ser  i  det  Tilfælde, 

som  er  fremstillet  Fig.  8,  paa  den  steile^Styrtning  nedenfor  Hulen, 

var  forgjæves,  og  ser  man  efter  i  Kløften,  der  danner  Hulens  Fort- 
sættelse,  da  tinder  man,  at  de  Sletter,  som  svarer  til  hverandre  paa 

begge  Sider,  ligger  tvers  over  for  hverandre  og  ikke  paa  skråas, 

som  Faldretningen  peger,  saaledes  som  Lagenes  Krusninger  i  den 

lille  Kløft  nedenfor.  Dannelsesmaaden  er  altsaa  ingen  simpel  Ud- 

glidning. 

Det  kunde  maaske  ved  denne  Leilighed,  da  her  er  Tale  om 

Jordrystelser,  ikke  være  afveien  at  minde  om,  at  Landets  Hævning 

i  den  nyeste  geologiske  Periode  sandsynligvis,  efter  hvad  Terrasser 1 
og  Strandlinier  lærer  os,  er  skeet  i  Ryk.  Fra  andre  Steder  hører  vi 

om,  at  saadan  rykkevis  Hævning  gjerne  ledsager  heftige  Jordskjælv; 

der  kunde  saaledes  kanske  allerede  paa  Forhaand  være  Grund  til 

ogsaa  hos  os  at  eftersøge  gamle  Jordskjælvsmærker;  man  maatte 

da  vel  ogsaa  nærmest  vente  at  finde  dem  netop  i  saadanne  Ud- 

glidninger  og  Kløftdannelser  som  de  her  beskrevne.  Men  ogsaa 

nuomstunder  indtræffer  Jordskjælv,  ihvorvel  forholdsvis  mindre  be- 

tydelige. Det  mest  bekjendte  er  vel  det  afProf.  Kjerulf  beskrevne, 

der  indtraf  Natten  den  9de  Marts  1866;  det  havde  sandsynligvis 

sitCentrum  i  Havet  lidt  udenfor  Kristianssund;  Jorden  bævede  lige 

fra  Shetlandsøerne  til  Bottenhavet.2 

Den  Dannelsesmaade,  der  her  er  omtalt,  gjældende  smaa  For- 

hold bør  maaske  ogsaa  tildels  tåges  med  ved  Betragtningen  af  større. 

Det  er  maaske  endog  temmelig  ahmndeligt,  at  Kløfter  oprindelig  er 

dannede  paa  denne  Maade  ved  Sprækker,  der  reves  op  under  Jord- 

skjælv, uden  at  Kløfterne  dog  selv  er  Spalter  i  den  Betydning,  at  de- 
res nuværende  Sider  har  været  klappede  sammen  den  ene  mod  den 

anden.  At  denne  Dannelsesmaade  imidlertid  ikke  før  har  tiltrukket  sig 

synderlig  Opmærksomhed,  kommer  kanske  kun  af,  at  den  vel  blot 

i  meget  faa  Tilfælde  frembyder  sig  i  saapas  klare  Træk  som  her, 

hvor  Dannelsen  sandsynligvis  skriver  sig  fra  en  ny  Tid.  og  hvor 

1  Fra  selve  den  omtalte  Afsats  paa  Fjeldsiden  ser  man   en  Række  vakkre  smaa 
Terasser  lignende  Trappetrin  langs  den  lille  Elv,  der  rinder  forbi  Hermansværk. 

2  Forhandlinger  i  Videnskabs-Selskabet  i  Christiania.  Aar  1866.  Side  157. 
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den  særegne  Omstændighed,  at  man  istedetfor  en  aaben  Kløft  har 

faaet  den  eiendommelige,  overdækkede  Hule,  i  særdeles  Grad  ind- 

byder  til  Undersøgelse.    Som  mange  andre  Naturmærkværdigheder 

hos  os  har  ogsaa  denne  indtil  den  nyeste  Tid  været  ukjendt  eller « 
dog  kun  kjendt  af  de  nærmest  boende  Bønder.  Det  er  kun  et  Par 

Aar,  siden  Hulen  saa  at  sige  opdagedes.  Nu  besøges  Ste- 
det ofte. 

En  Notis  til  Kundskaben  om  Strandlinjer. 

Af 

Hans  fl.  Reusch, 
Stud.  real. 

Paa  en  Tid,  da  gamle  Strandlinier  har  tiltrukket  sig  vore  For- 

skeres Opmærksomhed,  kunde  maaske  følgende  Iagttagelse  angaaende 

Dannelsesmaaden  af  en  Strandlinie  i  Havets  nuværende  Niveau  være 

af  nogen  Interesse.  —  Den  vestligste  Pynt  af  Sandøen  paa  Søndmør 

straks  N.  for  Stadt  udgjøres  af  Fj eldet  Dolstenen,  hvori  den  be- 
kjendte  Dolstenshule  findes.  Lander  man  her  paa  Sydsiden  af 

Fjeldet  nedenfor  Hulen,  springer  strax  i  Øinene  det  eiendommelige 

Udseende,  som  Overfladen  af  de  nøgne  Klipper  nærmest  Søen  frem- 

byder. Forvitringen  har  her  virket  paa  en  høist  energisk  og  eien- 

dommelig Maade.  Ellers  er  i  Almindelighed  en  Fjeldoverflade,  der 

i  Tidernes  Løb  har  staaet  udsat  for  ydre  Paavirkninger,  ihvorvel 

ru,  dog  i  det  større  tåget  nogenledes  jævn.  Her  derimod  bestaar 

Fjeldoverfladen  af  en  Utallighed  opstaaende,  indtil  mindst  et  Par 

Tommer  høie  Kanter  og  Tagger,  der  har  sin  Længdeudstrækning 

i  samme  Retning  som  Parallelstrukturen  af  Bergarten  paa  Stedet, 

steiltstaaende  Lag  af  granitlignende  Gneis.  —  Kommer  man  nu 

imidlertid  her  til  Stedet  ved  Fjæretid,  da  ser  man,  at  den  nederste 

Rand  af  Klipperne,  som  rager  op  over  Våndet,  er  glattet  og  til- 
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rundet,  som  i  Almindelighed  Fjeld,  der  beskylles  afSøen,  og  at  det 

først  er  høiere  oppe,  at  Fjeldet  har  det^særegne  Udseende;  der, 

hvor  kun  høi  Flod  naar,  og  endnu  længere  oppe,  hvor  Klipperne 

fremdeles  ere  nøgne, 'fordi  de  idelig  overdynkes  af  Sjødrevet,  naar 
Vinden  staar  mod  Kysten.  Fjernere  fra  Søen  og  paa  Steder,  der 

ligger  mere  i  Ly,  har  Fjeldet  derimod  større  Lighed  med  almin- 

delig  forvitret  Berg.  Grunden  til  den  omtalte  stærke  Forvittring 

er  sandsynligvis  den,  at  Klipperne  stadig,  med  korte  Mellemrum, 

snart  er  vaade  og  snart  tørre,  eftersom  Sjødrevet  regner  ned  over 

dem,  eller  Vind  og  Sol  tørrer  dem;  maaske  kemiske  Indvirkninger 

ogsaa  spiller  en  Rolle,  idet  Saltet  udskilles  ved  Våndets  Fordamp- 

ning. Hvor  ikke  selve  det  faste  Fjeld  umiddelbart  beskylles  af 

Søen,  strækker  sig  her  langs  Sydsiden  af  Dolstensfjeldet  en  Fjære, 

hvis  afrundede  Sten  bestaar  af  selve  Stedets  Bjergart.  Fjeldets 

opsprukne  Udseende  og  store  Ure  af  skarpkantede  Blokke,  del- 

støtter sig  til  dets  Fod  lidt  oppe  fra  Fjæren,  vidner  om,  at  bety- 

delig Nedramling  af  Sten  her  har  fundet  Sted.  Det  saaledes  til- 

veiebragte  løse  Material  er  det,  som  Bølgeslaget  tumler  med,  indtil 

det  har  faaet  Rullestenens  afrundede  Form,  og  som  det  oplægger 

som  en  Bræm  langs  Fjeldsiden.  -  Skulde  Landet  her  engang  i 

Fremtiden  hæve  sig,  vilde  denne  Fjære  og,  hvor  den  slipper  op, 

den  omtalte  Grændse  mellem  det  af  Forvitringen  stærkt  paavir- 

kede  taggede  og  det  afglattede  Fjeld  mærke.  Havets  nuværende 
Stand. 

Er  man  først  engang  bleven  opmærksom  paa  disse  Forhold, 

da  gjenfinder  man  lignende  paa  flere,  maaske  alle  af  Søndmørs  Øer, 

om  vel  ikke  altid  saa  tydelige  som  i  det  her  omhandlede  Tilfælde. 



Om  Tonefaldet  (Tonelaget)  i  de  skandinaviske 

Sprog.1 
(Foredraget  den  6te  Marts  1874). 

Af 

Joh.  Storm. 

Der  er  en  Omstændighecl,  som  gjør  det  vanskeligere  for  Ud- 
lændinge  at  lære  at  tale  de  skandinaviske  Sprog  uden  fremmed 

Accent  end  de  fleste  andre,  og  det  er,  at  vi  have  to  forskjellige 

Maader  at  accentuere  Ordene  paa.  To  Ord  kunne  forøvrigt  være 

ligelydende  og  have  Accenten  paa  samme  Stavelse,  og  dog  for  vort 

Øre  have  en  ganske  forskjellig  Klang.  En  Udlænding  kan  vanske- 

lig høre  nogen  Forskjel  paa  „ Solen  gaar  ned  i  Vesten"  [eng.  the 

west]  og  „i  Vesten"2  [Vest,  eng.  waistcoat];  os  forekommer  det, 
at  han  udtaler  Ordet  nærmest  som  Vesten,  og  at  han  siger  „ spise 

Bønner"  d.  e.  Bønder  [peasants]  istedetfor  „ Bøn  ner"  [beans]  o.  s.  v. 
Ogsaa  for  os  er  det  vanskeligt  at  sige,  hvori  Forskjellen  egentlig 

bestaar;  ikke  engang  de  Danske  kunne  høre  det.  Selv  en  fremra- 

gende dansk  Sprogmand  med  meget  skarpt  og  øvet  Øre  kunde  med 

1  Nærværende  Foredrag  er  blot  en  foreløbig  Behandling  af  Æmnet,  hvortil  jeg 
agter  at  komme  tilbage  i  et  udførligere  Arbeide.  Jeg  har  først  paavist  det  norsk- 

svenske  Toncfalds  musikalske  Natur  i  en  Artikel  i  „Illustreret  Nyhedsblad"  Kri- 
stiania 1860.  En  haandskrevtn  Afhandling  af  Normanden  Cand.  phil.  A.  Larsen 

i  Kjøbenhavn  (1874)  om  Tonelaget  i  Norsk  har  været  mig  til  Nytte  navnlig  ved  sin 

rige  Exempelsamling.  Jeg  har  ogsaa  benyttet  H  o  m  m  e  1  s  Afhandling  om  det  dan- 
ske Tonelag  i  Tidsskrift  for  Filologi  og  Pædagogik  8de  Bind  (1868),  samt  Mr. 

Henry  Sweet's  Artikel  ,„0n  Danish  Pronunciation"  i  Transactions  of  the  Philo- 
logical  Society  1873  —  4.  Paa  Grund  af  Rummets  og  Tidens  Knaphed  kan  jeg 
her  blot  nævne  disse  Forfattere,  men  skal  i  det  paatænkte  større  Arbeide  tage 
udførligere  Hensyn  til  dem  og  andre. 

2  Egentl.  Adverbium,  oldn.  vestan  vestenfra,  altsaa  oprindeligt  Tostavelsesord.  Ac- 
centen staar  imellom  Stavelserne;  egentlig  hører  s  til  begge. 
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Nød  og  neppe  iagttage  en  liden  Forskjel.  Forskjellen  i  Dansk 

mellem  disse  Ordpar  er  nemlig  en  ganske  anden,  som  vi  foreløbig 
ville  se  bort  fra. 

Det  er  let  at  iagttage,  at  det  ene  Slags  Accent  egentlig  tilhører 

Enstavelsesord,  det  andet Tostavelsesord.  Tostavelsesord  med  Ensta- 

velsesbetoning  ere  oprindeligEnstavelsesord,  saaledes  Ifører  =  oldn. 

bændr.  Herved  regnes  den  bestemte  postpositive  Artikel,  som  et 

oprindelig  enklitisk  Tillæg,  ikke  som  egen  Stavelse:  Tåget  [the 

roof]  oldn.  pakit  —  pak  itt,  omtrent  som  det  i  Græsk  heder  <vhcc  Tt£, 

ikke  fttoc,  vi£.    Derimod  tdget  [tåken]  oldn.  tekit  (*takit). 
Vi  se  altsaa,  at  i  laget  og  tdget,  Bøtider  og  Bønner  er  samme 

Vokal  accentueret.  Er  nu  Forskjellen  blot  den,  at  Accenten  i  det 

ene  Ord  er  stærkere  end  i  det  andet?  Saaledes  er  Forskjellen  bleven 

forklaret,  navnlig  af  I.  Aasen,  Norsk  Grammatik  (Iste  Udg.  1847)  2den 

Udg.  (1864)  p.  50,  dog  med  den  Tilføielse,  at  „det  svagere  Tonelag 

lyder  som  en  begyndt  og  ikke  afsluttet  Tonefølge."  Her  have  vi  en 
Nøgel  til  Forstaaelsen.  K.  Knudsen,  Haaudbog  i  dansk-norsk  Sprog- 

lære  (Kristiania  1856)  p.  402:  „Tonelaget  er  dels  jævnt,  dels  ujævnt 

eller  bølgende,  og  løber  saa  at  sige  op  og  ned."  Her  have  vi  og- 

saa  et  Bidrag.  I  begge  disse  Forklaringer  ligger  antydet,  at  Di- 
stinktionen  er  af  musikalsk  Natur. 

For  at  forfølge  dette  Spor  nærmere  bliver  det  nødvendigt  at 

bestemme  Forskjellen  mellem  Tale  og  Sang.  Sangen  bevæger 

sig  gjennem  skarpt  adskilte  Intervaller.  Det-  Karakteristiske  for 
Talestemmen  er  ikke  blot  den  umelodiske  Forbindelse  af  To- 

nerne,  men  i  væsentlig  Grad  Stemmens  gradvise  Glidning1 
gjennem  et  længere  eller  kortere  Interval,  navnlig  i  de  betonede 

Stavelser.  Det  urene  Klangpræg,  den  blandede,  dumpe  Lyd,  som 

altid  synes  at  adskille  Tale  fra  Sang,  skriver  sig  ikke  fra  flere 

samtidige  Toner,  men  netop  fra  denne  Glidning.  Det  er  kun  Høre- 

organets  Træghed,  der  frembringer  Indtrykket  af  Blanding.  Syn- 

1  Denne  Glidning  kan  være  mere  eller  mindre  gradvis,  mere  rask  (som  det  norske 
enkelte  Tonefald),  eller  mere  diatonisk  (som  det  norske  sammensatte  Tone- 

falds  første  Del).  Sker  den  med  tydelig  Overspringen  af  et  Interval,  siges  Stem- 
men at  springe. 
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gende  Udtale  grunder  sig  ligesaavel  paa  Monotoni  som  paa  Poly- 

foni. Undlader  man  Glidningen,  bliver  Stemmen  monoton  og  netop 

derfor  syngende.  Trækker  man  Glidningen  for  langt  ud,  bliver 

Stemmen  syngende  paa  en  anden  Maade. 

Dernæst  maa  vi  ialfald  for  det  Første  nøie  os  med  at  bestemme 

Tonefaldet  i  isolerede  Ords  Udtale.  1  den  sammenhængende  Tale 

blive  Modulationerne  saa  mangfoldig  modificerede,  at  det  egentlige 

Princip  skjuler  sig  for  Iagttagelsen. 

Ved  Bestemmelsen  af  det  norske  Tonefald  gaar  jeg  ud  fra  den 

almindelige  østlandske  Udtale.  For  at  kunne  iagttage  Stemmens 

Tonebevægelse  maa  man  udtale  Ordet  meget  langsomt,  udtrække1 

det  mere  end  i  daglig  Tale.  Naar  vi  paa  denne  Maade  udtale 

Enstavelsesord  som  Ja  og  høre  nøie  efter,  saa  finde  vi,  at  Stem- 

men paa  den  betonede  Vokal  ansættes  eller  intoneres  stærkt,  men 

i  en  lav 2  Tone,  og  stiger  ved  roligt  Udtryk  eller  Foredrag  raskt 
tre  til  fire  Toner  (en  Terts  eller  Kvart),  idet  den  samtidig  aftager 

i  Styrke.  Slutningstonen,  skjønt  mindst  kraftig,  kan  kaldes  Grund- 
tonen,  da.  den  er  bestemmende  for  Udtrykkets  Karakter.  Det  er 

eiendommeligt  for  Norsk-Svensk,  at  de  ubetonede  Stavelser  som 

oftest  ligge  musikalsk  høiere  end  de  betonede.  Stiger  man  til  et 

kjendelig  høiere  Interval  f.  Ex.  en  Sext  og  derover,  bliver  Udtrykket 

spørgende  eller  overhovedet  uroligt,  bevæget.  For  en  Udlænding  er 

denne  Forskjel  vanskelig  at  opfatte;  han  tager  let  den  rolige  Tale  for 

Spørgsmaal.  Paa  et  almindeligt  Øre  virker  denne  hele  Tonebevægelse 

som  en  enkelt  Tone,  ligesom  den  ogsaa  fremkommer  ved  et  enkelt 

Anslag  af  Stemmen.    Jeg  kalder  dette  det  enkelte  Tonefald. 

Intervallet  har  altsaa  en  temmelig  stor  Amplitude,  kan  variere 

omtrent  en  hel  Tone  uden  at  frembringe  noget  væsentlig  forskjel- 

ligartet Indtryk,  men  har  dog  sin  Grændse. 

Det  mest  karakteristiske  Tonefald  i  Norsk  (og  Svensk)  er  det 

sammensatte,  som  egentlig  tilkommer  Tostavelsesordene.  Naar 

jeg  udtaler  Jd-a,  Jdhaz,  begynder  Stemmen  omtrent  en  Tone4  ne- 

1  Kaldes  ogsaa  paa  Norsk  dræge,  dansk  dræve,  eng.  drawl. 
?  Under  Stemmens  Middeltone. 
■  Ordet  ja  kan  nemlig  ved  betænksomt  Udtryk  blive  til  Tostavelsesord. 
*  Musikalsk  Udtryk:  i  Septimen  (stor  eller  liden,  Forskjellen  her  mindre  væsentlig). 
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denfor  Slutningstonen  (Grundtonen)  glider  diatonisk1  nedad  om- 

trent en  Terts  og  svinger  sig  derpaa  i  tien  uaccentuerede  Ende- 

stavelse  op  eller  springer  saa  at  sige  tilbage  til  Grundtonen,  som 

allerede  fra  først  af  har  været  ventet  og  tilstede  baade  i  den  Ta- 

lendes og  i  den  Hørendes  Bevidsthed.  Det  er  dels  den  lavere 

Ansats,  dels  den  diatoniske  Glidning  fra  den  ene  Stavelse  til  den 

anden,  som  danner  de  mest  karakteristiske  Momenter.  For  det  mu- 

sikalske og  tillige  sproglig  øvede  Øre  faarhele  denne  Tonebevægelse 

en  vis  Lighed  med  Slutningen  af  en  Melodi,  hvor  den  næstsidste 

Tone  lyder  uafsluttet,  idet  den  beror  paa  en  i  Virkeligheden  dis- 

harmonisk  Akkord,  hvorfra  den  løber  tilbage  til  og  finder  sin  Af- 

slutning  i  Grundtonen  med  den  derpaa  byggede  Harmoni.  Denne 

Tonerække  forudsætter  egentlig  de  gamle  fyldige  Endevokaler,  saa- 

ledes  som  disse  findes  i  de  ægteste  norske  Dialekter.2  Det  enkelte 
Tonefald  er  ret  opadstigende,  det  sammensattes  første  Led  skjævt 

nedadstigende. 

Vi  kunne  nu  bedre  afgjøre,  med  hvilken  Ret  det  sammensatte 

Tonefald  kan  kaldes  det  svage.  I  vort  Kultursprogs  almindelige 

Udtale,  altsaa  i  den  norske  Udtale  af  Dansk  er  der  ikke  synderlig 

Forskjel  paa  Styrken.  Æ  i  være  lyder  ligesaa  stærkt  som  i  Være 

(Veiret,  oldn.  ve6rit).  Det  første  gjør  paa  mange  Indtryk  af  at 

være  svagere,  men  det  er  blot,  fordi  Tonen  er  uafsluttet.  Kraften 

og  Længden  er  den  samme,  blot  Tonebevægelsen  er  forskjellig. 

Anderledes  er  det  i  de  ægteste  norske  Bygdemaal,  hvor  Endelserne 

for  det  Meste  have  bevaret  sine  gamle  fuldere  Vokallyd  og  ofte 

udtales  med  Biaccent  navnlig  ved  den  saakaldte  Ligedannelse  f.  Ex. 

gudbrandsdalsk  stugii  Stue,  ha'ra  Hare.3   Her  kan  det  synes  be- 

1  Ligesom  et  musikalsk  Portamento,  en  tilsyneladende  uendelig  Overgang. 
Denne  Stemmens  Bevægelse  er  af  lignende  Art  som  den,  der  frembringes  paa  et 
Strengeinstrument  ved  at  lade  Fingeren  glide  langsomt  nedad  Strengen  et  Par 
Toner. 

2  Jeg  betegner  det  enkelte  Tonefald  ved  det  sammensatte  ved  \  Jeg  sætter  Ac- 
centen  mellem  Stavelserne ;  hvor  en  Konsonant  hører  til  til  to  Stavelser,  sætter 
jeg  den  i  første  f.  Ex.  Ves  ten,  Hes  te. 

3  Ikke  Stuggu,  Harra.    Væsentlig  samme  Kvantitetsforhold  som  det  almindelige  i 
Spansk  (lia  då  Intet)  og  i  Polsk  (pole  Slette). 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1874.  19 
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rettiget  at  kalde  Tostavelsesbetoningen  den  svagere,  da  Ettertryk- 

ket virkelig  bliver  fordelt  paa  begge  Stavelser ;  imidlertid  skal  man 

lægge  Mærke  til,  at  i  Gudbr.  ogsaa  ved  Enstavelsesbetoning  kan 

Bitone  (Bitryk)  finde  Sted  f.  Ex.  i  Bale  1  (med  lukket  é)  i  Dalen, 

frå  G  ibransdalé  fra  Gudbrandsdalen.  Den  væsentligste  Forskjel 

bliver  saaledes  alligevel  det  uafsluttede  i  Tonefaldet. 

I  de  forskjellige  Dele  af  Norge  ændre  disse  Tonefald  sig  paa 

mangfoldige  Maader.  Ved  nøiere  Betragtning  viser  det  sig,  at  det 

hidtil  som  Typus  gjældende  østlandske  Tonefald  er  halv  svensk, 

medens  det  ægteste  norske  og  for  os  skjønneste  er  det,  som  hersker 

paa  begge  Sider  af  Filefjeld  og  Langfjeld,  hvor  Dialekterne  ogsaa 

ellers  have  bevaret  mest  af  det  Gamle.  De  mest  udprægede  Af- 

arter  ere  Gudbrandsdalsk  og  Bergensk.  Det  Gudbrandsdalske  er 

kort  og  raskt,  det  bergenske  udtrukket  og  mere  kompliceret.  Man 

pleier  her  paa  Østlandet  som  oftest  at  indbilde  sig,  at  Bergenserne 

altid  tale  i  Tostavelsestonefald  f.  Ex.  So  len,  Bergen,  medens  det 

ogsaa  hos  dem  heder  Solen,  Ber  yen.2  K.  Knudsen,  Haandbog 
S.  410  siger,  at  Tostavelsestonelaget  er  stærkt  fremherskende  hos 

Bergenserne.  Dette  kommer  Sandheden  nærmere.  Naar  en  Ber- 

genser siger  ja,  hom,  Solen,  saa  springer  Stemmen  først  nedad, 

førend  den  glider  opad.  Siger  han  homme,  glider  Stemmen  først 

op  ad  indtil  et  Par  Toner  over  Grundtonen  og  springer  saa  lidt 

nedenfor  Grundtonen  for  endelig  at  glide  tilbage  til  denne.  Om 

Spor  af  Høitone  i  norske  Dialekter  se  nedenfor. 

Den  almindelige  svenske  Udtale  staar  vor  østlandske  meget 

nær;  f.  Ex.  L  dagen,  brøder;  2.  vara,  homma.  Det  er  en  bekjendt 

Sag,  at  Danskerne  tage  Nordmændene  for  Svensker.  Hovedforskjellen 

er,  at  især  i  No.  2  har  sidste  Led  en  om  end  svag  Biaccent,  der 

staar  i  Forbindelse  med  Bevarelsen  af  de  gamle  fyldigere  Ende- 
vokaler.    Ogsaa  har  den  svenske  Enstavelsesbetoning  noget  mere 

1  A  f  ældrc  Forfattere  skrevet  Dalé,  hvilket  dog  er  vild  ledende.  I.  Aasen  følger 
det  historiske  Princip,  hvorved  de  fleste  fonetiske  Nuancer  hlive  ubetegnede;  han 
skriver  blot  Dale. 

2  Udtales  som  Fremmedord,  rimeligvis  fordi  det  nærmest  er  af  tydsk  Ourindelse, 
ikke  umiddelbart  af  det  gamle  Bjorgvin. 
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af  „Høitonen"  end  vor,  eller  gaar  lettere  over  dertil,  navnlig  i  Em- 
fase  eller  Pathos.  Norsk  bliver  saaletfes  her  mindst  europæisk  af 

de  nordiske  Sprog.  Det  maa  her  bemærkes,  at  vort  Tonefald  i 

rolig  Fremstilling  ofte  forekomme  selv  Svenskerne  (end  mere  f.  Ex. 

Tydskere  og  Franskmænd) 1  spørgende.  Der  er  ogsaa  under- 
tiden hos  os  en  svag  Stigning  opad  fra  den  egentlige  Slutningstone 

(Grundtone)  til  den  ovenfor  liggende  Terts  (Sekund),  hvorved  Ud- 

trykket  kommer  væsentlig  til  at  falde  sammen  med  det  spørgende. 

I  Svensk  tindes  navnlig  ved  emfatisk  Udtale  af  Tostavelsesord  med 

Biaecent  den  modsatte  Slutningsbevægelse  Sted,  nemlig  fra  Terts 

(Sekund)  nedad  til  Grundtonen.  Disse  smaa  Nuancer  giver  det 

Svenske  i  vore  Øren  et  meget  energisk  Udtryk. 

Jeg  har  hidtil  om  det  norsk-svenske  Forhold  brugt  Udtrykket 
Tonefald  som  det  hos  os  ved  Sprogbrugen  hævdede.  Men  som 

fælles  Betegnelse  for  alle  tre  skandinaviske  Accentuationssystemer 

passer  det  af  norske  Grammatikere  indførte  Tonelag  bedre. 

Ogsaa  i  Dansk  tindes  to  forskjellige  Slags  Accentuation :  Bøn  der 

(tillige  med  lukket  ø)  og  Bonner;  det  første  („det  stødende")  til- 
hører prineipielt  Enstavelsesordene,  specielt  de  lange;  det  sidste 

(„det  Hydende")  Flerstavelsesordene.  Forskjellen  er  for  en  Indfødt 
ligesaa  kjendelig,  som  vore  to  Tonefald  ere  for  os;  men  Distink- 
tionen  er  en  ganske  anden.  Forskjellen  er  ikke  længer  musikalsk. 

Der  existerer  i  Dansk  ligesom  i  alle  andre  Sprog  et  musikalsk 

Element,  men  det  er  væsentlig  frit,  ikke  bundet  til  Ordformen,  tjener 

altsaa  paa  almindelig  europæisk  Vis  blot  Foredrag  og  Udtryk. 

Ogsaa  deri  er  den  danske  Accentuation  i  begge  sine  Former  mere 

europæisk,  at  den  i  Almindelighed  er  virkelig  „Hochton,"  en  høi 

Tone  som  glider  eller  springer  nedad  til  den  uaccentuerede  „Tiefton." 
Den  eneste  Forskjel  imellem  de  to  danske  Tonelag  er,  at  (lange) 

Enstavelsesord  udtales  med  etStøcl  eller  Ryk  med  en  paafølgende 

liden  Stands  i  Stemmen,  Tostavelsesord  uden  dette  Ryk,  f.  Ex.  Jiø'r!2 

1  Engelskmændene  finde  noget  lignende  i  det  skotske  Tonefald,  og  Mr.  Sweet 
ogsaa  i  det  norske. 

*  Jeg  betegner  Stødtonen  ved  en  en  Frik  oppe  i  Linjen.  Andre  bruge  om  det 

stedende,  v  om  det  flydende  for  at  betegne  Overensstemmelsen  med  Norsk- 
Svensk  (Hom  mel  bruger  '  og  ~). 

19* 
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men  at  høre,  og  med  kort  Vok.  Subst.  Hor  [flax].  Denne  stødende 

Accent  er  den  for  Dansk  eiendommelige,  som  de  dannede  Danske 

derfor  omhyggelig  undgaa  at  brnge  i  Udtalen  af  fremmede  Sprog. 

I  det  danske  Tostavelsestonelag  er  der  en  rask  Glidning  nedad, 

som  især  er  kjendelig  ved  lange  Vokaler:  Gade,  lade.  Ansatsen 

sker  i  fuld  Tonehøide,  ikke  i  en  lavere  Tone  som  i  Norsk,  er  altsaa 

fuldstændig  ligesaa  meget  „Høitone"  som  det  danske  Enstavelses- 

tonelag.1  Tonebevægelsen  er  ret  nedadstigende  i  begge  Tilfælde. 
.Forskjellen  mellem  begge  opfattes  ikke  af  det  almindelige  norske 

Øre.  Derirnod  gjøre  begge  Indtrykket  af  at  være  væsentlig  ens- 

artede med  den  norske  Enstavelsesbetoning,  der  er  ret  opadstigende. 

I  det  høiere  Foredrag  er  det  hos  os  meget  brugeligt  at  anvende 

det  enkelte  Tonefald  istedenfor  det  sammensatte,  ja  i  Pathos  endog 

Høitone  for  begge  Tonefald.  Dette  er  indkommet  ved  Efterligning 

af  Dansk,  i  den  nyere  Tid  især  ved  det  danske  Theaters  Indflydelse. 

Det  maa  indrømmes,  at  det  har  sine  Vanskeligheder  at  skabe  et 

høiere  norsk  Foredrag  fra  nyt  af,  og  at  den  nationale  „Lavtone" 
kan  synes  lidet  egnet  til  Kothurnen;  men  ligesaa  godt  som  for 

Svenskerne,  maatte  den  ogsaa  hos  os  kunne  lempes  derefter. 

Negtes  skal  det  heller  ikke,  at  i  visse  Tilfælde  kan  en  virkelig 

„Høitone"  være  norsk,  som  det  exceptionelle  Udtryk  for  en  stærk 
Affekt  eller  Emfase;  men  som  stadig  Maner  er  dette  Slags  Foredrag 

yderst  forkasteligt,  og  Danskerne,  fra  hvem  det  er  laant,  vilde  være 

de  sidste  til  at  kjendes  ved  det.  Der  er  ogsaa  Tegn  til,  at  et  vir- 

kelig norsk  Foredrag  begynder  at  spire  frem  paa  vor  Scene. 

Af  Overensstemmelsen  mellem  Norsk  og  Svensk  maa  man  slutte: 

1)  at  en  lignende  Distinktion  maa  have  fundet  Sted  i  Oldsproget; 

2)  at  ogsaa  Dansk,  engang  maa  have  havt  en  lignende  musikalsk 
Distinktion. 

Herimod  synes  at  tale,  at  der  i  Islandsk  nu  ikke  findes  nogen 

saadan  Distinktion.  Isl.  eg  kemur  udtales  med  samme  Tonefald 

som  koma,  og  begge  nedadstigende.  Det  islandske  Tonefald  faar 

altsaa  noget  tilfælles  med  det  danske  „flydende,"  og  er  mærkelig 

1  Dog  forekommer  det  mig  ut  have  hørt  Spor  af  Lavtone,  men  maaske  kun  i  Ta- 
lens Sammenhæng,  naar  den  hører  med  til  hele  Sætningsmclodien. 
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nok  mere  „europæisk"  end  det  norsk-svenske.  Skulde  derfor  det 
Omvendte  kunne  tænkes,  at  det  er  Islandsk  og  Dansk,  som  have 

bevaret  det  Oprindelige?  Men  nøiere  beseet,  stemme  Islandsk  og 

Dansk  ikke  overens;  det,  som  er  karakteristisk  for  Dansk,  nemlig 

Stødtonen,  mangler  i  Islandsk.  Det  norsk-svenske  Forhold  kan 
ikke  forklares  af  det  islandske  og  det  danske,  derimod  vel  disse 

af  hint.  Det  oprindelige  Forhold  kan  lettere  have  forandret  sig  paa 

Island  og  i  Danmark,  Nordens  Grændselande,  end  paa  den  skan- 
dinaviske Halvø.  Paa  Island  kan  Isolationen  have  virket  til  at 

udslette  Distinktioner,  som  Sproget  paa  Grund  af  sin  store  Form- 

rigdom  ikke  trængte.  Med  Hensyn  til  den  islandske  „Høitone"  er 
det  at  mærke,  at  en  lignende  ikke  er  ganske  fremmed  for  enkelte 

norske  Dialekter  paa  Vestlandet,  som  den  stavangerske ;  og  det  er 

netop  fra  Vestlandet,  at  Island  fortrinsvis  fik  sine  første  Beboere. 

At  der  ogsaa  i  Svensk  er  Spor  af  Høitone,  er  allerede  omtalt.  I 

Dansk  kan  Høitone  have  existeret  fra  Begyndelsen  af  i  Enstavel- 

sesord,  som  nedenfor  skal  vises.  Ogsaa  i  Islandsk  kan  muligens 

Høitone  fra  først  af  have  tilhørt  Enstavelsesord,  og  Lavtone  Tosta- 

velsesord.    Med  Tiden  er  da  Lavtonen  gaaet  op  i  Høitonen. 

Jeg  forklarer  den  særegne  Skikkelse,  som  Tonelaget  har  i 

Dansk,  af  Lydsvækkelse. 

Det  danske  Sprog  er  i  Lydsvækkelse  det  videst  fremskredne 

af  alle  nordiske  Sprog,  og  af  alle  germaniske  med  Undtagelse  af 

Engelsk.  Ordenes  Omfang,  Vægt  og  Fylde  ere  blevne  væsentlig 
indskrænkede. 

Saaledes  ere  ubetonede  Endevokaler  ligesom  i  Tydsk  og  ældre 

Engelsk  blevne  til  Halvlyden  r.  Herved  kom  Trykket  til  at  kon- 
centreres  paa  Rodstavelsen,  og  den  musikalske  Glidning  fra  den 
ene  Stavelse  til  den  anden  blev  indskrænket. 

Lange  (fordoblede)  Konsonanter,  bevarede  i  Norsk-Svensk, 

bleve  i  Dansk  ligesom  i  Tydsk  og  Engelsk  forkortede:  dette,  lille 

lyder  i  Dansk  dete,1  li  le,  ligesom  i  Engelsk  pity,  lily.  Denne 
Forkortning  indtraadte  ogsaa  i  Enstavelsesord:  Nat,  oldn.  natt, 

natt,  norsk  udtalt  natt,  dansk. røa£\ 

,  d 
Egentlig  med  Mellemlyd  af  d  og  t:  dete. 
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Ogsaa  lange  Vokaler  ere  i  Enstavelsesord  blevne  partielt  for- 

korter^ idet  der  indtræder  et  pludseligt  Ryk,  „der  hindrer  at  ud- 

drage  Selvlydens  Længde  vilkaarlig"  (Jessen,  Tidsskrift  f.  Filol.  og 
Pæd.  I,  56),  altsaa  i  Forbindelse  med  Stødtonen.  En  lang  Vokal 

bliver  saaledes  ikke  ganske  kort,  men  indskrænket  i  sin  Kvantitet 

ved  Afbrydelsen.  I  Klasse  med  lange  Vokaler  komme  her  Vokaler 

foran  kompliceret  eller  fordoblet  l,  m,  n9  og  tildels  r.  Det  stødende 

Tonelag  svarer  her  til  Forlængelse  i  beslægtede  Sprog,  og  grunder 

sig  vel  paa  tidligere  Forlængelse  i  Dansk;1  saaledes  svarer  dansk 

fo'lk  til  isl.  folk  (folk),  eng.  folk  (nu  udt.  f  ok,  fouk) ;  d.  kcllv  til  isl. 

kdlfr  (kålfr,  nu  kaolvur),  norsk  Dial.  (Sætersdalsk)  kaav,  eng.  calf 

(nu  udt.  Mf);  d.  mfrlm  til  isl.  mdlmr.  D.  Land  =la'n  svarer  til 

eng.  land  ligesom  d.  Mand  =  ww  til  eng.  man,  da  i  Eng.  n  gjærne 

forlænger  et  foregaaende  å;  d.  Ha*Z===e,  hall  (udt.  håål).  Det  var 
ikke  at  vente,  at  man  i  hvert  enkelt  Tilfælde  skulde  finde  tilsva- 

rende Fænomener  i  Nabosprogene;  imidlertid  findes  i  de  fleste  Til- 

fælde Korrespondenser  enten  i  Norsk-Islandsk,  eller  i  Engelsk. 

Det  særegne  Eyk,  som  karakteriserer  den  danske  Stødtone, 

hænger  altsaa  sammen  med  den  almindelige  Raskhed,  der  er  ind- 
traadt  i  den  danske  Udtale.    Da  Tostavelsesordenes  Form  var  væ- 

1  Forklaringen  ligger  i  de  flydende  og  nasale  Konsonanters  eiendommelige  Natur, 
idet  disse  tilstede  Stemmelyd  og  tillige  let  forlænges  foran  en  anden  Konsonant; 
de  afgive  da  let  igjennem  Stemmelyden  noget  af  sin  overflødige  Kvantitet  til 
den  foregaaende  Vokal.  Dette  kan  gaa  saa  vidt,  at  Konsonanten  rent  forstummer. 
Men  paa  den  anden  Side  kau  en  lang  Vokal  i  Position  ligesaa  let  blive  kort.  f.  Ex. 

oldn.  godr,  neutr.  yott,  vort  god,  godt.  Derfor  har  et  ældre  dansk  folk  kunnet 

gaa  over  til  folk  uden  Forrykkelse  i  Sprogstoffets  Ligevægt,  idet  det  ældre  For- 
hold fremdeles  er  repræsenteret  gjennem  Accenten.  Om  Udtalen  folk  i  Oldnorsk 

har  været  udbredt  over  hele  Norge,  tør  jeg  ikke  afgjøre;  men  jeg  betvivler  det, 
da  den  nu  kun  i  enkelte  Dialekter  findes  repræsenteret.  Man  har  almindelig  i 

den  senere  Tid  antaget,  at  Forlængclscn  har  været  indskrænket  til  Islandsk,  men 
dette  er  neppe  berettiget,  jfr.  Gammel  norsk  Homiliéhog  ed.  Unger:  hals  p.  32, 

Cd/fr  p.  149;  Ældre  Gulathings-Lov ;  hdlft  §  259.  —  Ved  r  synes  Dansken  ofte 

senere  at  være  kommet  tilbagc  til  fuld  lang  Vokal  paa  Grund  af  ?-'cts  nuværende 
uartikulerede  Udtale:  Port,  .sort,  ligesom  i  Eng.  foran  det  svage  r:  card. 
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sentlig  indskrænket,  blev  de  lange1  Enstavelsesord  yderligere  ind- 

knebne,  men  til  Forskjel  fra  de  oprinctelig  korte  1  blev  Accenten 
momentant  forceret.  Denne  Overanspændelse  havde  en  momentan 

Slappelse  af  Stemmebaandene  til  Følge. 

Under  disse  Forstyrrelser  er  den  musikalske  Distinktion  gaaet 

tilgrunde.  At  en  saadan  før  har  existeret,  bliver  sandsynligt  ved 

følgende  Betragtning.  Flerstavelsesord  med  ubetonede  Forstavelser 

have  i  Dansk  Stødtone  forsaavidt  de  ere  modtagelige  derfor  f.  Ex. 

beta'h,  Avrs,  studere,  Stud&nt  Næsten  alle  disse  Ord  ere  og  føles 
som  Fremmedord  om  end  med  Borgerret  i  Sproget,  og  ubetonet 

Forstavelse  er  et  for  Nordisk  væsentlig  fremmed  Forhold.  Paa 

Norsk  udtale  vi  studere  netop  ved  Efterligning  af  den  fremmede 

Accent,  som  tindes  i  det  tydske  studieren.  Ogsaa  det  danske  shide-re 
maa  derfor  oprindelig  have  været  en  saadan  Efterligning.  Men 

efter  det  danske  Sprogs  nuværende  Udtale  er  det  netop  det  Sy- 

dende Tonelag,  der  ligner  det  fremmede  og  bruges  ved  Efterligning 

af  det  fremmede.  I  ældre  Dansk  maa  det  frydende  Tonelag  have 

havt  noget  Eiendommeligt,  der  adskilte  det  fra  det  Fremmede,  og 

tillige  Enstavelsestonelaget  have  manglet  det  eiendommelige  Stød, 

der  nu  adskiller  det  fra  den  almindelige  europæiske  Accent.  Men 

dette  kan  kun  være  skeet  ved  en  musikalsk  Distinktion.  Jeg  tæn- 

ker  mig  denne  nærmest  saa,  at  Enstavelsesbetoning  allerede  fra 

gammel  eller  ialfald  ældre  Tid  har  været  „Høitone"  forskjellig  fra 

Norsk  og  fildels  Svensk,  medens  Tostavelsesbetoning  har  været 

den  norsk-svenske  Lavtone;  at  altsaa  det  mest  karakteristiske  skan- 

dinaviske Element  i  Betoningen  oprindelig  ogsaa  i  Dansk  har  været 

tilstede.  Senere  efterat  Flerstavelsesordenes  Form  var  bleven 

svækket  og  kommen  Enstavelsesordene  nærmere,  fik  Tostavelses- 

accenten  fælles  Tone  med  Enstavelsesformen,  jfr.  ovenfor  om  Islandsk. 

Det  ligger  udenfor  min  Plan  denne  Gang  at  behandle  Forholdet 

til  beslægtede  Fænomener  i  Litauisk,  Lettisk,  Latin,  Græsk  og 

Kinesisk;  jeg  berører  kun  et  Par  Punkter  i  nedenstaaende  franske 
Resumé. 

1  Egentlig  med  lang,  kort  Vokal,  men  for  den  almindelige  Opfatning  i  Nutiden 
bliver  dette  ensbetydende. 
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Résumé  franpais. 

Des  deux  accents  toniques  des  langues  scandinaves. 

Hya  dans  le  norvégien  et  le  suédois  deux  accents  toniques, 

qui,  tout  en  renf6rc,ant  également  les  voyelles  ou  les  syllabes,  diffe- 

rent entre  eux  par  le  caractére  musical  ou  Fintonation. 

L  L  accent  simple  ou  aigu  appartient  aux  monosyllabes.  Dans 

le  norvégien,  la  voix  renforcée  commence  sur  un  ton  bas  et  monte 

rapidement  d'une  quarte  å  peu  pres  (comme  de  la  dominante  a 
la  tonique)  tout  en  perdant  peu  a  peu  de  sa  force,  vu  que  les 

syllabes  atones  ont  ici  en  general  un  ton  plus  haut.  Ceci  est 

contraire  å  Fusage  de  la  plupart  des  langues  européennes  et 

montre  que  1'élévation  de  la  voix  (angl.  pitch)  et  le  renforcement 
ou  Fappui  (angl.  force)  sont  deux  choses  différentes,  comme  Ta  trés- 

bien  fait  ressortir  M.  Ellis  dans  son  travail  sur  1'accent  (Transac- 

tions  of  the  Philological  Society,  1873— 4,  Part  I  p.  113  ss.).  Mais 

lorsque  nous  montons  d'un  intervalle  sensiblement  plus  grand,  d'une 

sixte  par  exemple,  1'expression  devient  interrogative  ou  inquiéte. 
Les  mots  enclitiques  ne  comptent  pas  comme  syllabes  et  ont  le 

ton  haut  sans  appui  ou  renforcement:  ainsi  on  a  dag  jour  et  dågen 

le  jour,  tous  les  deux  avec  1'accent  monosyllabique,  parce  que  dagen, 
en  norois  daginn  (accusatif)  vient  de  dag  inn  diem  illum;  inn,  enn 

ille  =  all.  jener,  angl.  yon,  goth.  jains.  Cest  å  peu  pres  comme 

en  grec  oii  Fon  dit  <frsoc  -ziq  et  non  frsoc  tic 

II.  Uaccent  composé  ou  grave  appartient  aux  dissyllabes  ac- 

centués  réguliérement,  c'est-å-dire  sur  la  premiere  syllabe.  La  voix 
renforcée  commence  sur  le  ton  au-dessous  de  la  tonique  ou  note 

finale,  baisse  graduellement  (diatoniquement)  d'un  intervalle  de  tierce 

a  peu  pres,  et  remonte  d'un  saut  a  la  tonique,  dans  la  derniére  syllabe. 

Cest  ainsi  qu7on  prononce  da  g  t  jours,  dagtnu  les  jours.  Tout  ce 

mouvement  fait  un  peu  1'effet  des  derniers  tons  (Fune  mélodie,  ou 

Favant-dernier  présente  quelquechose  d'inachevé  qui  ne  satisfait  pas 

Foreille  et  fait  attendre  la  note  finale  (tonique).  Cest  surtout  Fac- 

cent  composé  qui  donne  au  norvégien  et  au  suédois  leur  caractére  chan- 

tant.    Du  reste  je  ne  traite,  dans  tout  ce  qui  précéde,  que  des 
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inflexions  de  la  voix  dans  la  parole  isolée;  il  faut  remarquer  que  dans 

la  conversation  courante,  les  accents  subTssent  bien  des  modifications. 

Dans  tout  ceci  il  faut  bien  retenir  la  différence  de  la  musique 

et  du  langage.  Ce  qui  distingue  la  voix  parlante  de  la  voix  chan- 

tante,  ce  n'est  pas  seulement  la  corabinaison  non  musicale  des  tons, 

mais  c'est  essentiellement  le  glissement  plus  ou  moins  graduel  de 
la  voix  a  travers  des  intervalles  plus  ou  moins  grands.  Nous  usons, 

surtout  dans  les  langues  scandinaves,  continuellement  du  portamento. 

Les  deux  accents  suédois  ne  different  pas  essentiellement  des 

norvégiens.  Le  danois  au  contraire,  tout  en  retenant  la  distinc- 

tion  des  deux  accents,  les  a  complétement  changés.  D'abord  le 
danois  est  devenu  plus  européen  en  ce  que  les  deux  accents  y 

sont  de  vraies  élévations  de  la  voix,  non  des  renforcements  d'un 
ton  bas.  Aussi  a-t- il  complétement  perdu  les  distinctions  musicales. 

L'accent  monosyllabique  se  caractérise  par  un  coup  brusque  ou 

une  saccade  de  la  voix  suivie  d'un  petit  temps  d'arrét.  On 

pourrait  1'appeler  Faccent  saccadé  fen  ital.  accento  staccato).  L'accent 

dissyllabique  estun  renforcement  ordinaire  comme  1'accent  allemand. 

L'islandais  moderne  a  perdu  toute  distinction  de  deux  accents, 
grace  a  son  isolation  et  a  sa  richesse  de  formes  qui  rendaient 

superflues  les  distinctions  de  Faccent. 

Je  me  propose  de  revenir  dans  un  travail  plus  développé  sur 

les  détails  de  la  théorie  des  deux  accents,  comme  aussi  sur  la  relation 

des  tons  scandinaves  a  des  phénoménes  analogues  d'autres  langues. 

Ici  je  ferai  seulement  remarquer  que  le  lier  accent  norvégien  ressemble 

au  3me  chinois  *,  appelé  par  les  Anglais  „the  ascending,"  et  que  le 

deuxiéme  norvégien  n'a  d'analogue  exact  dans  aucune  langue  que 

je  connaisse;  bien  qu'on  entende  souvent  des  inflexions  de  voix 
semblables  dans  Fanglais,  plus  encore  dans  Fécossais  et  méme 

dans  Fespagnol,  ce  ne  sont  pas  des  distinctions  fixes  de  formes 

comme  les  tons  scandinaves.  Il  parait  que  dans  le  lithuanien  la 

distinction  est  å  peu  prés  celle  du  danois:  c'est  ce  qu'affirme  un 
éminent  slaviste  danois  qui  a  pu  Fobserver  sur  place. 

1  J'ai  entendu  prononcer  les  quatre  tons'de  la  langue  mandarine  par  un  Norvégien  qui  a 
ete  plusieurs  années  au  service  du  gouvernement  chinois,  et  qui  sait  parler  la  langue. 
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Den  23de  Januar.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Aubert  junior  holdt  et  Foredrag  om  Betingelserne  for  soli- 

darisk Forpligtelse  i  Contract-Forhold  efter  norsk  og  fremmed  Het. 
Dette  Foredrag  gav  Anledning  til  en  kort  Discussion  mellem 

den  Foredragende  og  Monrad. 

2.  Monrad  fremsatte  forsøgsviis  en  kritisk  Emendation  til  Lu- 

cretii  V,  1129,  idet  han  vilde  indskyde  „haudu  efter  quandoquidem. 
Ogsaa  herom  førtes  en  Discussion  med  Lyng,  Caspari  og 

S.  Bugge,  der  foretrak  og  søgte  at  forklare  den  gamle  Læsemaade, 

men  hvori  Monrad  ikke  kunde  finde  nogen  til  Sammenhængen 

passende  Mening. 

Den  6te •Februar.   Malhematisk-naturvidenskabelfg  C lasse. 

1.  0.  J.  Broch  meddeelte  sine  Undersøgelser  over  nogle 

ældre  Bestemmelser  af  Vægten  af  1  Cubikdecimeter  Vand. 

2.  G.  0.  Sars  meddeelte  sine  Undersøgelser  over  Hummerens 

Udvikling.  I  Anledning  heraf  fremkom  Es  mark  med  nogle  Be- 

merkninger. (S.  1.) 

3.  R.  Collett  fremviste  en  Fiske-Parasit,  som  han  opstillede 
under  Navnet  Sarcotaces  arcticus. 

4.  Monrad  fremlagde  fra  Adjunct  Pettersen  i  Tromsø  et 

Profil  gjennem  Vest-Finmarken,  der  blev  tilstillet  Kjerulf  og  Sexe 
til  Bedømmelse.  (S.  114.) 

Den  20de  Februar.    Almindeligt  Møde. 

1.  C.  A.  Holmboe  holdt  et  Foredrag  om  en  Bracteat  med 

gammelindisk  Indskrivt  samt  om  en  Guldmynt,  hvis  Præg  dermed 

har  nogen  Lighed.  (S.  107.) 
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Derved  gjordes  nogle  Bemerkninger  af  Rygh. 

2.  Mohn  anstillede  Sammenligning  a)  mellem  Temperaturen 

paa  Observatoriet  og  i  det  meteorologiske  Institut  i  Woxens  Gaard 

1867-1872,  b)  mellem  Temperaturen  i  Christiania-Dalen  og  paa 

Frogner-Sæteren.  (S.  28.) 

Dertil  knyttedes  en  Discussion,  hvori  Sexe  og  0.  J.  Broch 

deeltoge. 

3.  Mohn  fremlagde  en  Afhandling:  Bidrag  til  Øst-Iishavets 

Klimatologie  og  Meteorologie.  (S.  74.) 

4.  Sandberg  holdt  et  Foredrag  angaaende  „Sandons  Affaire", 
et  berømt  Tilfælde  af  Sindssygdom.  (S.  189.) 

5.  Bjerknes  anmeldte  en  Afhandling  som  Fortsættelse  af 

hans  tidligere  Arbeide  „Sur  le  mouvement  simultané  des  corps 

sphériques  variables  dans  un  fluide  indéfini  et  incompressible". 

Den  6te  Maris.    Philosophisk— historisk  Gasse. 

1.  Caspari  holdt  et  Foredrag  om  et  koptisk  Document,  ud- 

givet  i  forrige  Aar  i  Journal  Asiatique,  hvori  gjenkjendes  Oversæt- 

telse  af  en  græsk  Symbol-Udlæggelse,  som  af  Caspari  er  bleven 
fundet  i  to  Manuscripter  (i  Venedig  og  i  Escurial)  og  publiceret  i 

hans  „Quellen  zur  Geschichte  des  Taufsymbols  &c." 
2.  L.  L.  Daae  gav  en  Meddelelse  om  et  Par  hidtil  upaaagtede 

Bidrag  til  Grevefeidens  Historie,  nemlig  tvende  samtidige  tydske 

„Zeitungen",  der  åndes  i  Bibliotheket  i  Munchen,  og  hvoraf  Afskrivter 
ere  velvilligt  meddeelte  af  Professor  Maurer. 

3.  Storm  holdt  et  Foredrag  om  Tonefaldet  eller  Tonelaget  i 

de  nordiske  Sprog.  (S.  286). 

Den  20de  Marts.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Gasse. 

0.  J.  Broch  omtalte  forskjellige  Bestemmelser  af  Platina-Ki- 
logrammets  Volumen. 

Den  10de  Afjfft.    Almindeligl  Møde. 

1.  Fuldmægtig  ved  Rigsarchivet  H.  J.  Huitfeldt  indvoteredes 
som  Medlem. 
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2.  Discussion  i  Anledning  af  Sandbergs  Foredrag  i  det  fore- 

gaaende  almindelige  Møde  angaaende  Sandons  Affaire. 

Lochmann  recapitulerede  Sandbergs  Foredrag  og  bemerkede 

hovedsagelig,  at  man  af  Hjernens  Dissection  ikke  kunde  drage  no- 

gen  gyldig  Slutning  angaaende  det  intellectuelle  Liv.  Faye  meente 

ogsaa,  at  de  materielle  Betingelser  for  Forstand  og  Vilje  ialfald 

ere  for  lidet  kj endte.  Paa  den  anden  Side  kunde  ogsaa  Misbrug 

af  aandelige  Functioner  bevirke  organiske  Abnormiteter,  og  de  i 

Sandons  Hjerne  fundne  Mangler  kunde  ligesaa  gjerne  være  en  Følge 

af  hans  Hevngjerrighed  o.  s.  v.,  som  en  Aarsag  dertil.  (Se  forre- 
sten S.  138).  Sandberg  maatte  holde  paa,  at  Sindssygdom  havde 

synlige  Tegn  i  Hjernen,  hvilke  ialfald  kun  kunde  forvexles  med 

Tegnene  paa  Alkoholismus.  Idetmindste  er  det  en  Kjendsgjerning, 

at  Paralysis  generalis,  hvorom  her  nærmest  er  Tale,  knytter  sig 

til  bestemte  Sections-Fund.  Den  sikkre  Diagnose  beroer  forresten 

paa  en  vis  Række  af  Phænomener,  og  hvor  disse  ere  tilstede,  kan 

Strafbarhed  ikke  antages.  Naar  Lochmann  iblandt  Andet  havde 

protesteret  mod  Begrebet  af  „moralsk  Galskab,"  kunde  S.  gjerne 
indrømme,  at  dette  er  en  lidet  heldig  Benævnelse;  ligesaa  mania 
sine  delirio. 

Bran  d  t  fremhævede  vor  Lovs  positive  Bestemmelser  angaaende 

Strafskyld,  der  væsentlig  synes  at  beroe  paa,  hvorvidt  Vedkom- 
mende har  kunnet  reflectere  over  sin  Handlings  borgerlige  Følge. 

Den  24de  April.   Philosophisk-historisk  Gasse. 

1.  L.  K.  Daa  holdt  et  Foredrag  om  Kannibalismen.  Denne 

kan  ikke  betragtes  som  et  dyrisk  Særkjende;  thi  de  høiere  Dyr 

ere  netop  kun  undtagelsesviis  Kannibaler.  Menneskeæderiet  kan 

heller  ikke  udledes  af  Nød,  hvorpaa  Exemplerne  ere  yderst  excep- 

tionelle;  det  hører  netop  hjemme  i  de  rigeste  og  frugtbareste  Lande? 

f.  Ex.  Fidji-Øerne  og  Ny-Zealand.  Menneskeæderiet  er  netop  anti- 
dyrisk,  specifikt  menneskeligt,  Beviis  paa  Menneskets  Evne  til  at 

trodse  Naturen.  Det  staaer  i  Forbindelse  med  Menneskeofringer  og 

beroer  paa  religiøse  Forestillinger:  1)  til  Guderne  skal  offres  det 

Bedste;  2)  visse  Dele  af  Legemet  antages  at  indeholde  Sjælen  eller 
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Livskraften.  Mexicanerne  offrede  derved,  at  Hjertet  blev  udtaget 

og  spiist.  En  afrikansk  Stamme  tager  Hjertet  ud  af  slagne  Fiender 

og  koger  det  blandt  andet  Kjød,  som  spises  ved  et  Seiersmaaltid. 

Man  vil  derved  erhverve  sig  den  Dræbtes  Mod  eller  Kraft.  Paa 

Ny-Zealand  maa  Kvinderne  i  Regelen  ikke  spise  Menneskekjød; 
kun  naar  en  Høvding  døer  uden  Sønner,  og  en  Datter  skal  arve 

hans  Myndighed,  skal  hun  gjøres  dygtig  dertil  ved  at  spise  Menne- 

skekjød. —  Menneskeæderiet  (som  Menneskeofringer)  tilhører  ikke 

den  raaeste  Urtid,  men  forudsætter  en  længere  Udvikling  af  over- 
troiske Forestillinger  o.  s.  v. 

Hertil  sluttedes  Omtale  af  to  Gravfund  fra  Danmark,  hvori 

Levninger  af  mange  Skeletter.  Den  af  danske  Oldforskere,  som 

bl.  A.  J.  Jensen  og  W.  Bøye,  (Aarbøger  for  Nordisk  Oldkyndighed 

1867,  Annaler  for  n.  Oldk.  1862),  antagne  Forklaring,  er  usand- 

synlig.  Derimod  have  vi  vel  deri  at  see  et  Mindesmerke  om  et 

Slag,  hvor  Seierherrerne  ere  begravne  med  Hæder,  deres  Fiender 

med  Vanhæder,  —  eller  af  en  Menneskeofring,  hvor  Slaver  ere 

offrede  paa  en  Høvdings  Grav. 

Dette  Foredrag  gav  Anledning  til  en  Discussion,  hvori  Bugge, 

Monrad  og  Lyng  deeltoge. 

Den  3die  Mai.    Almindeligl  Mød<\ 

1.  Pr  æses  meddeelte  Aarsberetning. 

2.  Monrad  meddeelte  et  Exempel  paa  en  bellmannsk  Sangs 

Vandringer.  Det  i  Carléns  Udgave  (I.  S.  XVIII)  først  publicerede 

Digt,  med  Overskrift  „Bellmanns  karakter,"  havde  han  i  en  vel 
forvansket,  men  dog  let  gjenkjendelig  Form  truffet  i  en  haandskre- 

ven  ,,  Visebog"  fra  Øvre-Thelemarken  fra  Slutningen  af  foregaaende 
eller  Begyndelsen  af  dette  Aarhundrede. 

3.  C.  Boeck  fremviste  og  forklarede  et  fra  Provst  Sommer- 

feldt indsendt  Excret  fra  et  Fjøs  i  Hedalen,  af  Almuen  benævnt 

„Busten"  eller  „Finskot." 
Esmark  bemerkede  i  den  Anledning,  at  han  havde  seet  lig- 

nende Boller  i  Londons  Museum  af  14  Tommers  Diameter.  Der 
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var  Exempler  paa  meget  forskjellige  Gjenstande,  der  dannede 

Boller  i  Maven,  en  Strømpe  eller  Vante,  en  Masse  Schellak  o.  s.  v. 

Den  22de  Mai.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

R,  Collett  gav  en  Oversigt  over  Norges  Gobier,  hvoraf  flere 

nye  Arter,  fnndne  af  G.  0.  Sars  og  R.  Collett.  (S.  151). 

Den  5te  Juni.    PhilosopliisU— historisk  Classe. 

1.  Kiær  forelagde  en  Oversigt  over  Resultaterue  af  en  Bear- 
beidelse af  de  i  norske  Mandtalslister  fra  1664  og  1666  indeholdte 

Opgaver  over  den  mandlige  Befolknings  Alder,  hvortil  Selskabet 

har  bevilget  de  fornødne  Midler,  og  som  er  udført  i  det  statistiske 
Kontor  af  Student  Larsen. 

2.  Lyng  meddeelte  Oplysninger  om  Ammonius  Sakkas's  Philo- 
sophie.  (S.  134). 

Herom  Discussion  mellem  Monrad  og  Lyng. 

3.  L.  L.  Daae  meddeelte  Bemerkninger  om  et  paa  Universitets- 

Bibliotheket  bevaret  Exemplar  af  Christian  Falsters  „Amoeni- 

tates  philologicae"  med  tilskrevne  Oplysninger  af  en  Samtidig. 

Den  25de  September.    Almindeligt  Møde. 

Caspari  oplæste  og  forklarede  et  hidtil  utrykt  theologisk 

Skrivt,  ei  jdtercatio"  mellem  Katholiker  og  Arianere,  som  han 
havde  fundet  i  et  gammelt  Manuscript  i  Stuttgart  sammen  med 

Skrivter  af  Augustinus  o.  fl.  Stykket  er  ingen  Digtning,  ingen  Le- 
gende, men  Beretning  om  en  virkelig  Begivenhed,  der  har  fundet 

Sted  i  Sirmium  mod  Slutningen  af  Keiser  Constantius's  Regjering. 
Skrivtet  er  rimeligviis  forfattet  af  en  af  Interlocutorerne,  som  det 

synes,  en  Lægmand.  Det  seer  ud  som  et  Fragment,  idet  udentvivl 

Begyndelsen  mangler. 

Den  9de  October.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Caspari  gav  en  kort  Beretning  om  sin  videnskabelige  Reise 

i  forrige  Sommer  og  meddeelte  herved  nogle  utrykte  Documenter  ved- 

kommende Symbolets  Historie,  hvilke  han  havde  opdaget  paa  samme: 
Vid.-Selsk.  Forh.  1874.  20 
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a)  En  Indledning  til  en  Udlæggelse  af  Symbolet,  som  han  havde 

fundet  i  fem  Haandskrivter  fra  det  tolvte  Aarhundrede,  nemlig  to 

tilhørende  Benedictiner- Abbediet  Gottweig,  eet  Benedictiner-Abbe- 

diet  Kremsmiinsterf  eet  Augustiner- Abbediet  S.  Florian,  og  eet  det 
keiserlige  Hofbibliothek  i  Wien.  Disse  Haandskrivter  indeholde: 

1)  den  største  Deel  af  Nicetas  af  Aquileja's  Udlæggelse  af  Sym- 

bolet, som  i  dem  gaaer  under  Origenes's  Navn,  2)  den  nævnte  Ind- 

ledning og  3)  Origenes's  Homilier  over  Leviticus  og  Josva  i  Rufins 
latinske  Oversættelse.  Indledningen  følger  umiddelbart  ovenpaa 

Nicetas's  Forklaring  af  Ledet  om  Kirken,  hvormed  hans  Udlæg- 
gelse af  Symbolet  afbryder  i  Haandskrifterne.  Den  udmærker  sig 

ved  „Sinnigkeit,u  men  skriver  sig  just  derfor,  trods  sit  rene  Sprog, 
snarere  fra  Middelalderen  end  fra  den  kirkelige  Oldtid. 

b)  To  tydske  Oversættelser  af  Symbolet  fra  det  fjortende  Aar- 
hundrede. Den  ene  findes  i  etKlosterbibliotheket  i  Maihingen  i  Baiern 

tilhørende  Haandskrivt,  den  anden  i  et  af  Haandskrivterne  i  Kongen 

af  Wurtembergs  Privatbibliothek.  Begge  ere  ikke  saameget  egentlige 

Oversættelser  af  Troesbekjendelsen,  som  subjective  Reproductioner 

af  den,  og  udmerke  sig  ved  Naivetet  og  Inderlighed.  Ledet  om 

Kirken  bliver  i  dem  gjengivet  ved:  „die  heilige  Christenheit,"  en 
Gjengivelse,  som  Luther  har  erklæret  for  at  være  den  bedste,  og 

som  man  ogsaa  finder  i  andre  oldtydske  Oversættelser  af  Symbolet. 

2.  L.  L.  Daae  meddeelte  nogle  Undersøgelser,  som  han  ag- 

tede  at  føre  videre,  angaaende  Nor  iboernes,  særlig  Nordmændenes, 

Studier  ved  fremmede  Universiteter  før  Reformationen.  Navnlig 

gjorde  han  opmerksom  paa  en  hidtil  upaaagtet  Matrikel  over  nor- 
diske Studerende  i  Cøln  i  sextende  Aarhundrede,  hvoraf  han  var 

kommen  i  Besiddelse  gjennem  Brevvexling  med  Professor  W.  Cre- 

celius  i  Elberfeld.    Matrikelen  trykkes  i  Norsk  hist.  Tidsskrift,  B.  3. 

Den  23de  October.    Mathernatisk-miturvidénskabelig  Gasse. 

1.  Sexe  meddeelte  nogle  Bemerkninger  om  Jettegryder,  frem- 

satte af  Capitain  L.  Adlerstam. 

2.  C.  Boeck  gav  nogle  Meddelelser  om  Grøshoppesværme, 

navnlig  fra  Nordamerica. 
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3.  G.  0.  Sars  meclcleelte  Bemerkninger  over  den  i  Varanger- 

fjorden  forekommende  Hvalart,  der  er  Gjenstand  for  Jagt,  Blaahval 

(Balænoptera  Sibbaldii),  samt  om  den  for  vor  Fauna  hidtil  frem- 
mede Hyperodon  latifrons,  hvoraf  et  Exemplar  var  drevet  i  Land 

ved  Hasvig  paa  Sørøen.  (S.  227). 

Hertil  knyttede  Collett  nogle  Bemerkninger  om  den  af  Sars 

fra  Varangerfjorden  omtalte  Hvals  Leveviis. 

Den  6te  November.     Almindeligt  Møde. 

1.  Lieblein  handlede  om  en  ægyptisk  Liigkiste,  som  han 

havde  undersøgt  paa  sin  sidste  Reise  i  England.  Liigkisten  tilhører 

en  Dame,  hvis  Søsters  Liigkiste  tindes  i  Leyden,  og  af  den  samme 

Slægt  ere  flere  Medlemmer  bekj endte. 
2.  Den  Samme  meddeelte  en  Skrivelse  fra  Secretairen  for  en 

forestaaende  Congrés  des  Americanistes  i  Nancy,  hvori  norske 

Lærde  opfordres  til  Deeltagelse. 

3.  Bjerknes  gjorde  Rede  for  de  Grunde,  der  havde  forsinket 

Fuldendelsen  af  en  Afhandling,  som  han  tidligere  havde  anmeldt, 

og  føiede  hertil  en  Oversigt  over  de  Hovedtanker,  han  i  denne 

Afhandling  havde  bearbeidet. 

Den  20de  November.    Philosophisk -historisk  Classe. 

1.  Caspari  meddeelte  nogle  Oplysninger  om  Grækere  og 

Græsk  i  Gallien,  i  Særdeleshed  i  den  galliske  Kirke,  fra  det  2det 

til  Slutningen  af  det  6te  Aarhundrede.  (Trykkes  i  „Quellen  zur 

Geschichte  des  Taufsymbols  &c."  III). 
2.  Lie  anmeldte  til  Optagelse  i  Videnskabsselskabets  trykte 

Forhandlinger  en  af  ham  forfattet  Afhandling:  ,,Allgemeine Theorie 

partieller  Differenzial-Gleichungen  1.  0."   (S.  198). 
3.  S.  Bugge  omhandlede  en  Runeindskrift  paa  en  Ring  i  Forså 

Kirkes  Dør,  nordre  Helsingland.  Han  søgte  at  vise,  at  denne  inde- 
holdt  en  ufuldstændig  Optegnelse  af  en  Lovbestemmelse  om  Tienden. 

Indskriften,  der  henførtes  til  Iste  Halvdeel  af  12te  Aarhundrede,  var 

merkelig  som  den  ældste  bevarede  Lovoptegnelse  i  Norden.  Et 

Ord  i  denne  Indskrift  oplyste  det  meget  omstridte  Ord  lyrittr  i 
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det  gamle  norske  og  islandske  Lovsprog.  Dette  forklaredes  som 

opstaaet  af  ly  drett  r,  den  for  hele  Folket  gjældende  Ret. 

Den  4de  December.    Mathematisk-nnlurvidenskabelig  Gasse. 

1.  Mohn  meddeelte  nogle  af  Student  Reusch  gjorte  Iagtta- 

gelser  over  en  Hule  i  Bergens  Stift  og  over  en  Strandlinie,  hvis 

Dannelse  foregaaer  i  Nutiden.   (S.  275). 

C.  Boeck  knyttede  hertil  nogle  Bemerkninger  vedkommende 

Torghattens  Hul. 

2.  Esmark  gav  følgende  Tillæg  til  de  Bidrag  til  ,,Finmarkens 

Fiske-Fauna,"  som  han  meddeelte  i  clen  zoologiske  Section  under 

Naturforskermødet  i  Christiania  i  1868.1  Dette  Tillæg  indbefatter 
ikke  alene  de  for  Finmarkens  Fauna  nye  Arter  Saltvandsiiske,  men 

ogsaa  for  Fuldstændigheds  Skyld  de  der  forekommende  Arter  Fersk- 
vandsfiske. 

Labrax  liqms  Cuv.  Af  denne  Art  fik  Esmark  etExemplar  fra 

Christianiafj orden  i  August  1829,  altsaa  paa  samme  Tid  som  Scha- 

gerstrøm  fandt  den  ved  Hveen  i  Øresund.  Den  forekommer  kun 

meget  sparsomt  ved  Christiania,  saa  at  han  kun  kjendte  fire  der- 

steds fundne  Exemplarer.  I  Bergens  Museum  findes  2de  dersteds 

fundne  Individer.  I  Malangen  i  Finmarken  er  der  i  September 

1873  fanget  et  omtrent  een  Fod  langt  Exemplar,  som  opbevares  i 
Tromsø  Museum. 

Esox  luciits  Linn.  er  allerede  af  Professor  Nilsson  omtalt  som 

en  Beboer  af  Finmarkens  Indsøer.  Esmark  vil  derfor  her  kun  til- 

lægge  den  Oplysning,  at  den  forekommer  endog  i  den  allernord- 
ligste  Del  af  Finmarken,  nemlig  ifølge  Meddelelse  af  Hr.  Nordvi  i 

forskjellige  Vande  mellem  Nyborg  i  Enden  af  Varangerfjorden  og 

Sa  id  a  ved  Tana-Elven.  I  Enare  Trask  skal  den,  ligesom  i  det 

sydlige  Norge,  kunne  opnaa  en  Længde  af  flere  Fod. 

Gadus  pollachius  Linn.  Af  denne  langs  det  sydlige  Norges 

Kyster  almindelig  forekommende  Art  er  der  i  September  1S73  for 

første  Gang  i  Finmarken  fanget  et  usædvanligt  stort  Exemplar, 

nemlig  af  27"  Længde.    Den  blev  tåget  ved  Isagara  i  Varanger  og 

1  Forhandl,  v.  d.  skandinav.  Naturforsk.  Møde  i  Christiania  1868,  S.  516  —  529. 
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indsendt  til  Universitets-Museet  af  Ht.  Handelsmand  Nordvi  paa 
Mortensnæs. 

Lota  vulgaris  Cuv.  er  ligeledes  af  Prof.  Nilsson  anmerket  som 

en  finmarsk  Fisk.  Den  forekommer  overalt  i  Finmarken  endog  i 

Tana-  ogPasvig-Elvene,  som  ere  Finmarkens  tvende  nordligste  Floder. 

Leuciscus  phoxinus  'Linn. ;  den  nordlige  Grændse  for  denne 

overalt  i  det  sydlige  Norge  almindelig  forekommende  Art  har  hidtil 

ikke  været  bekjendt.  Han  kan  nu  hertil  oplyse,  at  den  skal  fore- 

komme almindelig  i  Finmarken,  endog  i  det  indre  af  samme  lige- 

indtil  Sjusjaure,  omtrent  9  Mile  fra  Karasjok,  hvorfra  Hr.  Handels- 

mand Fandrem  har  indsendt  3  Exemplarer  til  Universitets-Museet. 

Thymallus  vulgaris  Nilss.  omtales  af  denne  Forfatter  som  fore- 

kommende i  det  høie  Norden.  Den  tindes  ogsaa  overalt  i  Fin- 

marken, og  under  hans  (Esmarks)  Reise  i  1866  hørte  han  den  om- 

tales der  som  en  i  Tana-  og  Pasvig-Elvene  almindelig  Fisk. 

Coregonus  —  ?  Af  denne  Slægt  skal  der  forekomme  en  Art 

paa  flere  Steder  i  Finmarken,  men  da  han  endnu  ikke  havde  havt 

Anledning  til  at  undersøge  noget  Exemplar  derfra,  saa  kunde  han 

ikke  angive  Arten. 

Endelig  bemerkede  han,  at  han  ansaa  den  i  hans  Bidrag  til 

Finmarkens  Fiskefauna  under  Navn  af  Lycodes  Wahli  omtalte  Fisk 

som  en  ny  Art,  hvilken  han  vilde  kalde  Gadus  abyssorum.  Den 

udmerker  sig  strax  ved  de  gule,  næsten  øreformede  Tverbaand  og 

en  gul  maaneformig  Plet  paa  Siden  af  Baghovedet.  En  udførlig 

Beskrivelse  og  Tegning  forbeholdt  han  sig  senerehen  at  levere. 

Sammenregner  man  nu  de  i  mit  forrige  Bidrag  og  de  i  dette 

Tillæg  omtalte  Fiskearter,  saa  vil  man  finde,  at  der  i  Finmarken 

eller  i  den  Del  af  Norge,  som  ligger  nordenfor  den  69°  30  Brede- 

grad,  tindes  73  eller  omkring  en  tredie  Del  af  samtlige  i  hele  Skan- 
dinavien  forekommende  Fiskearter. 

Af  disse  synes  igjen  følgende  ni  Arter  kun  at  forekomme  i 

Finmarken,  nemlig: 
Phobetor  ventralis.  Val. 

Aspidophorus  decagonus.  Reinh. 
Brama  Raschi.  Esm. 
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Allgemeine  Theorie  partielter  Differential- 

Gleichungen  I.  0. 

Von 

Sophus  Lie. 

II. 

Im  ersten  Theile  dieser  Abhandlung  formulirte  und  erledigte 

ich  ein  allgemeines  Problem,  welches  die  Theorie  partieller  Diffe- 

rential-Gleichungen  1.  0.,  wie  sie  aus  den  Handen  Lagrange,  Pfaff, 

Cauchy,  Jacobi  hervorgegangen  war,  als  speciellen  Fall  umfasste. 

Heute  werde  ich  eine  einfachere  Behandlungs-Weise  dieses  Problems 

entwickeln,  und  zwar  ist  es  diej enige  neue  Integrations-Methode, 
die  ich  im  Friihlinge  1872  in  einigen  kurzen  Mittheilungen  zu  den 

Gesellschaften  der  Wissenschaften  in  Christiania  und  Gottingen 

skizzirte,  und  welche  hinterher  mein  Freund  Mayer  zu  Gegenstand 

mehrerer  eleganten  und  pråcisen  analytischen  Abhandlungen  gemacht 

hat,  die  ich  jetzt  endlich  ausfuhrlicher  darstellen  werde.  Nach 

langem  Bedenken  habe  ich  mich  dazu  bestimmt,  theilweise  meine 

ursprtingliche  synthetische  Behandlungsweise  beizubehalten,  indem 

ich  doch  die  Haupt-Resultate  gleichzeitig  analytisch  und  synthe- 

tisch  ausspreche.  Freilich  weiss  ich,  dass  eine  rein  analytische  Be- 

handlung  den  meisten  Lesern  viel  bequemer  gewesen  wiire;  aber 

einerseits  hat  ja  Hr.  Mayer  schon  eine  solche  entwickelt;  anderer- 

seits  haben  meine  synthetischen  d.  h.  begriftlichen  Entwickelungen 

ihre  unzweifelhafte  Berechtigung,  und  ich  mochte  versuchen  die 

betreffenden  Begriffe  wie  tiberhaupt  die  synthetische  Denkweise  als 

eine  mit  der  analytischen  gleichberechtigten  auch  in  diese  Disciplin 
hineinzufuhren. 

Vid.-Selsk.  Forh.  1875.  1 
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§  1. 

Vorbereitende  Entwickelungen. 

Die  Såtze  dieses  Paragraphes  beziehen  sich  auf  ein  Involutions- 

System  der  Form 

wo  fj  .  .  .  .  fq  Funktionen  von  xt  .  .  .  x„  pq  +  i .  .  .  p„  sind. 

Satz  I.  Es  ist  immer  moglich  q  solcJie  Constanten  av  .  .  .  aq 

zn  wåhlen,  dass  eine  char.  Mq  allgemeiner  Lage  nur  eine  discrete 

Anzahl  Elemcnte  enthålt,  tvclche  die  Gleiehungen 

X-y    C(y      .      .      .      .     Xq    OSB  fly 
befriedigen. 

Der  Kurze  wegen  bezeichnen  wir  beilaiifig  ein  Element,  fiir 
welchen 

x,  =  at  .  .  .  xq  =  aq,   Pi  =fx  .  .  .  pq  ==  fq 

d.  h.  ein  beliebiges  Element  des  Involutions-Systems,  dessen  Punkt 

auf  der  (n— q)fachen  Punkt-Mannigfaltigkeit  xt  =  ax  .  .  .  xq  =  aq 
liegt,  mit  dem  Symbole  ea. 

Wir  setzen  voraus,  dass  jede  char.  Mq  unendlich  viele  Elemente 

ea  enthålt.  Hierbei  sind  zwei  Falle  denkbar;  entweder  bilden  alle 

diese  Elemente  eine  continuirliche  Schaar  so  dass  jedes  Element 

ein  benachbartes  derselben  Schaar  hat;  oder  auch  zerfallen  sie  in 

zwei  Schaaren,  von  denen  die  eine  nur  vereinzelte  Elemente  enthålt, 

wåhrend  die  andere  eine  continuirliche  Schaar  ist. 

1)  Wir  erledigen  zuerst  den  Fall,  dass  jede  char.  Mq  unend- 

lich viele  Elemente  ea  enthålt,  die  såmmtlich  continuirlich  an  ein- 

ander  liegen.  Legen  wir  in  diesem  Falle  durch  ein  beliebiges 

Element  ea  die  hindurchgehende  char.  Mq,  so  giebt  es  unter  den 

benachbarten  Elementen  a,  +  dxt  .  .  aq  +  dxq  .  .  dieser  Mq  jeden- 
falls  ein,  das  selbst  ein  Element  ea  ist,  ftir  welches  also 

dXl  =  0  .  .  .  dxq  =  0 

ist.  Wir  werden  zeigen,  dass  man  immer  die  Constanten  ^  .  .  .  aq 

derart  wåhlen  kann,  dass  solche  Gleiehungen  nicht  fur  alle  Werth- 

Systeme  xq+1  .  .  .  x„pq^.i  .  .  .  pn  bestehen  konnen. 
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Wir  kennen  q  von  einander  unabhångige  Fortschreitungs-Rich- 

tungen,  dxt  .  .  .  .  dp„,  die  von  einem  Élemente  einer  char.  Mq  zu 

einem  benachbarten  Elemente  derselben  Mq  fiihren,  diejenigen  nem- 
lich,  welche  den  q  char.  Streifen  der  Gleichungen 

Pk— fk-0    (k  =  l  .  .  .  q) 
entsprechen : 

dxt  :  .  .  .  :  dxk:  .  .  .  :  dxq  :  dxq  +  j  .  .  .  :  dxn  :  dpi  :  .  .  .  :  dpn  == 

0:  .  .  .  .  1:    .  .  .  0:  — <tfk  .  .     dfk  .   dfk         .  dfk 

(Jpq  +  l  *      dpn        dx,  dxn 

Låsst  man  daher  xt .  .  .  Tq  Parameter  bezeichnen,  so  bestimmen 

die  Gleichungen 

dx, :  .  .  .  dxq :  dxq  +  j :   :  dxn  :  dpL dpn 

i.  1.  ^  .  .  k  =  \  ̂ .k=\^.  k  =  qd'k t,  .  .  .  t  •  —  2t  Ti,  .  .  :  -7-   2»  Tk  - — :    2i  Tk- — . . .  2t  ----- 
'  k=l      dPq+l  k  =  l       dPn     k=1     dx-  k=ldXn 

die  allgemeinste  Fortschreitungs-Richtung  binnen  der  Mq.  Sollen 

also  dx,  .  .  .  dxq  verschwinden,  so  mussen  rt  ..  .  .  xq  gleich  Null 

sein.  Dann  aber  verschwånden  alle  iibrigen  Differentialen  dx  und 

dp,  vorausgesetzt  dass  alle  Differential-Quotienten  der  Funktionen 

fh  hinsichtlich  der  x  oder  p  bestimmte  endliche  Werthe  haben. 

Der  Fall  1  kann  somit  nur  eintreten,  wenn  eine  Grosse  der  Form 

d^k  d'k 
dxj  dp; 

fur  alle  Werthe  der  Grossen  xq  +  i  .  .  .  x„  pq  +  i  .  .  .  pn  unendlich 
oder  unbestimmt  ist.  Es  ist  aber  einleuchtend,  dass  dies  nur  fur 

Ausnahmswerthe  der  Constanten  a1?  .  .  .  .  aq,  die  man  immer  ver- 

meiden  Jcann,  moglich  ist. 

2)  Wir  mussen  nun  die  Moglichkeit  beriicksichtigen,  dass  die 

Elemente  ea  einer  jeden  char.  Mq  sich  in  z\vei  Schaaren  ordnen, 

so  zwar  dass  die  Elemente  et  der  einen  Schaar  vereinzelt,  wåhrend 

die  Elemente  e2  der  zweiten  Schaar  continuirlich  an  einander  liegen. 

Wåre  nun  dies  der  Fall,  nicht  allein  fiir  einige  particulare 

Werth-Systeme  ax  .  .  .  aq,  die  man  immer  vermeiden  konnte,  son- 

dern  iiberhaupt  fiir  alle  Werth-Systeme  a.  .  .  .  aq,  so  zerfiele  das 

1* 
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Involutions-System  in  zwei  solche:  Ix  und  I2,  indem  die  Elemente 

et  dem  ersten  und  die  Elemente  e2  dem  zweiten  Involutions-Sy- 

steme  angehorten.  Dann  aber  wiirde  jede  char.  Mq  des  Systems 

I2  fiir  jedes  Werth-System  at  .  .  .  .  aq  unendlich  viele  Elemente 
ea  enthalten,  die  eine  continuirliche  Schaar  bildeten.  Und  ein 

solches  Involutions-System  existirt  nicht,  wie  wir  bei  der  Behand- 
lung  des  Falles  1  nachgewiesen  haben. 

Hiermit  ist  unser  Satz  bewiescn. 

Wir  wahlen  eine  Mannigfaltigkeit 

==  a^  .  .  .  Xq  =  aq , 

die  nur  eine  discrete  Anzahl  Elemente  mit  einer  allgemeinen  char. 

Mq  gemein  hat,  und  bezeichnen  diese  Mn-imitA.  Durch  A  gehen 

ooq-i  (n — q  _j_  i)-fach  ausgedehnte  ebene  Mannigfaltigkeiten,  die 
durch  Gleichungen  der  Form 

definirt  werden,  wobei  vt  .  ,  .  Tq  Parameter  sind.  Als  Punkt-Coor- 
dinaten  in  einer  solchen  Mannigfaltigkeit,  die  ich  einigemal  mit 

Eo-q  +  i  bezeichne,  kann  man  xq  +  t  .  .  .  .  x„  zusammen  mit  einer 
der  Grossen  xl  .  .  .  .  x,,  wahlen.  Doch  ist  es  mehr  symmetrisch, 

und  ausserdem  fiir  meine  gleichzeitig  synthetische  und  analytische 

Behandlung  mehr  naturgemass,  eine  neue  Variable  x  einzufiihren, 

indem  man  die  obenstehenden  Gleichungen  durch  die  aequivalenten 

X |         il-j  "'      TTj  Xj       X2        3^  "•"  Xj    •    •    •    Xq         clq           TTq  X 

érsetzt,  —  und  sodann  die  Grossen  x  xq  + ,  .  .  .  x„  als  Punkt-Coor- 

d  in  aten  jeder        +  1  aufzufassen. 
Ist  insbesondere  n  =  8  und  q  =  2,  so  ist  A  eine  geråde  Linie, 

die  Mannigfaltigkeiten  E"  <j  +  1  sind  Ebenen,  die  durch  diese  Geråde 

gehen,  welche  also  nach  gewohnlicher  Sprachweise  einen  Biischel 

bilden.  Dementsprechend  sage  ich  immer,  å.  h.  welche  auch  die 

Zahlen  n  und  q  sind,  dass  die  E"  i  +  1 

1  1 
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Xj    3.^    X    .    .    .    Xq  3q    Tq  X 

einen  Bilschel  bilden,  dessen  Axe  A  istf 

Sats  2.  Die  char.  Mq  des  Involutions-Systems,  die  durch  einen 

auf  der  Axe  A  gelegenen  Punkt  allgemeiner  Lage 

X  =  C,  Xq  _j_  i  =  Cq  _j_  i  .  .  .  •  Xn  —  6'n 

gehen,  er  sengen  eine  Integral-Ma-\  des  Involutions- Sy  st  ems.  Fasst 

man  die  c  als  Parameter  auf ,  so  bilden  die  betreff enden  Integral- Mn-X 

eine  vollståndige  Losung. 

Denn  die  Elemente  des  Involutions-Systems,  welche 

Xj  =  ftj    .    .    .    Xq  =  Rq 

befriedigen,  lassen  sich  nicht  in  continuirliche  Schaaren  ordnen,  die 

jedesmal  einer  char.  Mq  angehoren. 

§  2. 
Reduction  eines  Involutions-Systems  auf  eine  einzige  Gleichung. 

In  diesem  Paragraphe  beibehalten  wir  die  Bezeichnungsweise 

des  vorangehenden  Paragraphes. 

Sats  3.    Die  Integral- Jfn_1  des  Involutions-Systems 

ih  =  /i  •  •  •  •  i\  =  u 

schneiden  jede  Mannigfaltigheit  des  Buschels 

X-^  Cfj  — —         X    .    •    .    •    Xq  Ctq       "  T«q  X 

nach  (n — q)-fach  ausgedehnten  Mannigfaltigkeiten,  die  einer  partielten 

Diff er  ential- Gleichung  1,  0.  sivischen  x.  x^  +  i  .  .  .  xa  genugen. 
Ehe  wir  diesen  wicbtigen  Satz  beweisen,  sprechen  wir  ihn 

analytisch  aus  und  formuliren  ihn  gleichzeitig  scharfer.  Dabei 

bemerken  wir,  dass  wir  uberhaupt  im  Folgenden  diej enige  Funk- 

tion,  in  welche  9  (xt  .  .  .  xnp1  .  .  .  p„)  vermoge  der  Substitution 

Xj  =  at  -f-  Tj  x  .  .  .  .  Xq  =  aq  -f-  Tq  x 

iibergeht,  mit  dem  Symbole  <p(T)  bezeichnen. 
Analytische  Form  des  vorangehenden  Satses:  Ist 



W(xi  .  .  .  xn)  =  Const,  ph  =  —J^—    (k  =  l  .  .  .  q) 

ir g end  eine  Integral-Mn~l  des  Involutions- Systems 

Pi  =/i  •  •  •  •  P<x  =  U 
so  bestimmen  die  Gleiehungen 

W^=  Const.. PkS=dllj^-     =     q  +  1  .  .  .  n) 

eine  Integral- Mn~<i  der  Gleichung 

p-TTkfW  =  0 k  =  1 

zwischen  den  unabhångigen  Variabeln  x,  xq  _j_  i  .  .  .  xn. 

Da  W  =  Const.  eine  Integral-M"-1  des  Involutions-Systems  be- 
stimmt,  so  bestehen  fur  k  =  1  .  .  .  q  die  Gleiehungen 

dW       r  ,  dW  dWN 

Auf  sie  fuhren  wir  die  Substitution 

dx!( 

xi  =  ai  +  ̂1  x  .  .  .  xq  =  aq  +  xq  x 

aus  und  finden  so,  da 

/_dW\T  _  WT 
\dXq  +  J  dXq  +  i 

ist,  die  q  Gleiehungen 

(dxj  =fk(at+^x.  .  .aq+Tqx,  xq  +  1.  .  .x.  —  .  .  .  — -J, 

die  durch  Multiplication  resp.  mit  xk  und  Addition 

geben.   Nun  ist  aber 

dx 

also  kommt 

dWT 

dx 
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welche  Gleichung  eben  sagt,  dass  die  Gleichung 

WT  =  Const.^ 

i  x 
eine  Integral-Mn- 1  von  p —  2  xk  /j  =  0  bestimmt. 

Es  ist  zu  bemerken,  dass  die  Gleichung  p  —  Sh  f^-=  0  je  nach 

den  Werthen  der  Parameter  t  oo^-1  verschiedene  Gleichungen  re- 
pråsentirt. 

Satz  4.  Die  diar.  schneiden  jede  Mannigfaltigheit  des 
Bilschels 

nach  den  CharakteristiJcen  der  entsprechenden  Gleichung p — 2xk  f"^=  0. 
Oder  analytisch  ausgesprochen 

Bilden  2n — 2q — 1.  Funktionen  JTX  .  .  .  JT2n_2q_i  von  xl  .  .  .  xa 

Pq  +  i  -  -  -  Pn  ein  System  Losangen  der  Gleichungen 

(Pi-fi>  IT)  =  0  (pq-f<t,II)  =  0,  2p*§=0 
so  sind  die  dutch  die  Substitution 

xt  =  at  +    to . . .  xq     aq  +  rq  x 

hervorgehenden  FunMioncn  nT  ein  System  Losungen  von 

tø—K/*  n)=o,Sp^=A 

Denn  die  Gleichungen 

(Pt  —  fk,  JI)-=0 
oder  entwickelt 

dil       j  =  n    dfkdil  dfkdil 
—  4-    2     —   =  0 
dx.  ^      dx.  dp.        dp-  dx. 

gehen  durch  Ausfuhrung  der  Substitution 

xt  =  at  -f-  Tj  x  .  .  .  .  xq  =  aq  -f  Tq  x, 
indem  man  die,  fur  i  gleich  q  +  1  .  .  .  n  stattfindenden  Relationen 

=åA  f^VL  åIf *      \dx.J  dxj'  VdXj/  dxj 

VdPj/  dPi'  \dPi/  dPi 
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berlicksichtigt,  in 

iiber.  Multiplicirt  man  hier  mit  tu  und  addirt  die  q  zu  k  =  1  .  .  .  q 

entsprechenden  Gleichungen,  tindet  man 

woraus  wegen 

d.iTT_  k  =  q  ̂   /<imT 

folgt 

-d?  ̂ ^  :  •  •  +  V^T) 
oder  was  auf  dasselbe  hinauskommt 

(p-2Tkf^JlV0. 

Bemerkt  man  endlich,  dass  die  iIT  wie  die  II  von  nullter  Ordnung 

hinsichtlich  der  p  sind,  so  folgt,  dass  die  JIT  Losungen  des  voll- 
standigen  Systems 

(p-2Tkf^J7)  =  0,  P~*=0 

sind;  es  steht  zuiiick  nachzuweisen,  dass  sie  von  einander  unab- 
hångig  sind,  d.  h.  dass  keine  Relation  der  Form 

o(ji7.  .  WSJgA  ■  ■  ■  T0  =  o 
stattfindet.  Bestande  in  der  That  eine  solche,  so  kame  durch  die 
Substitution 

die  Identitat 

woraus  bei  der  Substitution  x=leineRelationzwischen//1  .  . .  JT2n_.2q_1, 

xt  .  .  .  .  x,,  resultiren  wiirde.    Demzufolge  wiirden  die  Gleichungen 
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JTj  =kl    .    .    .    .    n2n-2(]-l  =  k2„-2q-l,    Xl  =  ai    •    •    •    Xq  =  &c, 

fiir  alle  Werth-Systeme  k  und  a  von  uffendlich  vielen  Werth-Sy- 

stemen  xq  +  ,  ....  xn  pq  +  i  ...  pn  befriedigt  werden.  Dies  steht 
aber  in  Widerspruche  mit  Satz  1 ;  also  ist  unsere  Annahme 
verkehrt. 

Hiermit  ist  unser  Satz  bewiesen. 

Die  Gleichung 

enthalt  die  Verhåltnissgrossen  tx  .  .  .  Tq  und  repråsentirt  daher, 

wie  schon  bemerkt,  je  nach  den  Werthen  dieser  Parameter  ooi-1 
verschiedene  partielle  Differential-Gleichungen,  deren  Charakteri- 

stiken  beilaufig  mit  dem  gemeinsamen  Symbole  K  bezeichnet 
werden  sollen. 

Friiher  (Satz  4)  sahen  wir,  dass  eine  allgemeine  char.  Mi  ooi-1 
Charakteristiken  K  enthalt,  eine  nemlich  fiir  jede  Gleichung 

p  —  3x1,^  =  0;  und  alle  diese  K  gehen,  als  Durchschnitte  der 

char.  Mt  mit  den  E"-i+1  des  Biischels  durch  einen  gemeinsamen 

Punkt  p:  den  Schnittpunkt  der  Mi  mit  der  Axe  aller  Ea^+1. 

Durch  p  gehen  nun  im  Allgemeinen  oon-i-J  char.  Mi,  deren 

jede  ooi-1  Charakteristiken  K  enthalt;  und  alle  diese  K  erzeugen 

eo  ipso  dasselbe  Punktgebilde  wie  die  oon-(i-1  char.  Mi,  die  durch 
p  gehen.  Da  aber  diese  K  auch  als  der  Inbegriff  aller  durch  p 

gehen  den  K  definirt  werden  konnen,  so  ist  hiermit  folgender  Satz 
bewiesen. 

Satz  5.  Die  durch  einen  Punkt  der  Axe  gehenden  Charakteri- 

stiken K  aller  Gleichung  en  p  —  Zzk  fl  =  0  erzeugen  dasselbe  Punkt- 
gebilde tvie  die  durch  denselben  Punkt  gehenden  char.  des  Invo- 

lutions-Systems. 

Nun  wissen  wir  aber  schon  (Satz  2),  dass  die  durcli  einen 

Punkt  der  Axe  gehenden  char.  Mi  ein  Punkt-Gebilde  erzeugen,  das 

als  Elementgebilde  aufgefasst  eine  Integral-Mn_i  ist,  dass  ferner  der 

Inbegriff  aller  in  dieser  Weise  erhaltenen  M„_i  eine  vollstandige  Los- 
ung  ist,  Also 
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Satz  6.    Die  durch  einen  Punkt 

X  =  C,  Æq-j.  1  =  Cq_|_  1    ....  Xa=Cn 

allgemeuicr  Lage  auf  der  Axe  gelienden  Gharahteristiken  aller  Gleicli- 

ungen  p  —  2Tkf*=0  erzeugen  em  Punktgebilde,  das  als  Element- 

Gebilde  aufgefasst  eine  Integral- Jf„— i  des  Involutions- Systems  ist.  Und 

zivar  erhålt  man  hierdurch  eine  vollstdndige  Losung  mit  den  Para- 

metcrn  c  cq±\  .  .  .  .  cn. 

Endlich  werden  wir  dieses  Theorem  analytisch  aussprechen. 

Satz  6.    Soll  das  Involutions- System 

Pi-  fi  =  0  .  .  .  pq  —  fq=0 
integrirt  werden,  so  bestimmt  man  q  Constanten  al  .  .  .  aq  nach  der 

Regel  des  vorangehenden  Paragraphes,  fuhrt  sodann  die  Funktionen 

fk  durch  die  Substitution 

xk  =  ak  +  Tk  x 

in  die  Funktionen  f*  iiber,  und  bildet  die  Gleichung 

(a)  p-?Tkfk=0 

zivischen  den  Variabeln  xxq  +  x  .  .  .  xn  p  pqJr  i  .  .  .  pn.  Man  inte- 

grirt diese  Gleichung,  d.  h.  man  sucht  Funktionen  Q  von  x  xq+i  . . .  xa 

|1+L- .  ;'.  v4  welche 
p  p 

(p-Sxtfi,  Q)=0 

gében;  bildet  sodann  eine  vollstdndige  Losung  der  rcducirtcn  Gleich- 
ung (a),  indem  man  zivischen  den  Gleichung  en 

Qk(xxq+l  .  .  .  xnppq+l  .  .  .  pa)  —  Oh(ccq+i.  .  .  caplpi+t...pl) 

die  Grbssen  pp^^\  .  .  .  pnp°p%+i  .  .  .  pl  eliminirt.  Macht  man 
endlich  in  den  hierdurch  gefundenen  Gleichung  en  der  vollstdndigen 
Losung 

Wk(XXq  +  i   .   .  .  XnCCq  +  i  .  .  .  CbTj   .  .  .  Tq)  =  0 
die  Substitution 

so  bestimmen  die  hervorgehenden  Glcichungcn,  aus  denen  nicht  allein 

Tt  .  .  .  Tq  sondernauch  x  verschivundcn  ist,  eine  vollstdndige  Losung 

des  ursprunglichcn  Involutions- Sy  st  ems. 
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§  3. 
Meine  neue  Integrations-Methode 

Zur  Begriindung  meiner  neuen  Methode  brauche  ich  nun  nur 

noch  zwei  Hiilf-Såtze,  die  Jacobi  in  allgemeinerer  Form  ausge- 
sprochen  hat, 

Satz  7.  Es  sei  pt —  f=0  irgend  eine  partielle  Biffer ential- 

Gleichung  1.  0.,  die  hinsichtlich  pt  aufgelbst  ist,  und  N  eine  Funk- 

tion  vonxx  .  .  .  xa—  ....   /?n~1  ,  die  m  px  —  f  in  Involutions- 
Beziehung  steht. 

(A-f,  N)^0. 

Lassen  die  beiden  Glcichungcn  px  —  f  ~  0,  N  ~  a  sich  hinsichtlich 

px  und  p2  aufldscn,  so  stehen  auch  die  hervorgehenden  Gleichungen 

Pi  —  fi  =  °,   lh  —f*=0 

in  Involutions-Bezichung,  d.  h.  es  ist  (px  —  fx,  p2  —  f2)  —  0. 

Da  die  beiden  Gleichungen  N  =  a  und  p2  —  f2  =  0  aequivalent 

sind,  so  ist  dies  auch  mit  den  entsprechenden  Differential- Gleich- 
ungen 

der  Fall;  folglich  sind  die  entsprechenden  Coefficienten  proportional. 

Dåher  ist  die  Gleichung 

fr,  _f  N)-„  dN  _  v   df  dN  _  df   dN  __  0 

mit  der  folgenden 

df^  df__df_di^,    £  _df   clf^  df    d^  =  q 
dx,       dx2       dp2  dxj       ̂   dxj  dpj        dp;  dx(. 

aequivalent.   Nun  ist  aber 

_  _df_  __    å£_  d£  _  4£ 

dxj         dp2  dx,  ~  dx2 n 
y  _df_     df,  __  _df_   _df?_  _  (n    f  . 

3  dxj  dPi         dPi  dx;  T2^ also  kommt 
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dx,  -  £ + f») = 0 = (Pi  -  fi >  p2  -  u 
was  zu  beweisen  war. 

Satz  8.  Ist  Pi  —  f—O  eine  vorgelegte  Gleichung  und  X  eine 

beJcanntc  Funldion  der  x,  die  zu  pt  —  f\  in  Involutions-Beziehung 
steht,  so  ist  es  moglich  die  Zahl  der  unabhångigen  Variabeln  in 

Pi  —  fi  =  0  um  eine  MnJieit  zu  erniedrigen. 
Sei 

W  =  Const.,  i)k=  d,W  - 

irgend  eine  Integral-Mn_1  von  pA  —  f  =  0.  Ich  fiihre  (xt  .  .  .  x^X) 
als  neue  unabhångige  Variable  ein  und  bezeichne  die  Differential- 
Quotienten  von  W  hinsiclitlich  dieser  Grossen  mit 

P'l  P'n-1  P. 
Alsdann  ist  flir  k  =  1  .  .  .  n  —  1 

/     .         dX  p,  dX 

P*  =  p'k  +  P  Fx-,  P.-=*5£ 

Also  geht  px  —  f  ==  0  durch  die  Einfiihrung  der  neuen  Variabeln  in 

p'1+p^-f(xl....x„)P'2+pf2...pg=o 
iiber.  Bilde  ich  nun  den  Differential-Quotient  der  linken  Seite 

hinsiclitlich  P,  finde  ich 

dX  <tf   dX    df  dX 

dx,        dp2  dx2       '  '  '       dpn  dxn' 
d.  h. 

(X,Pl  -f), 
welche  Grosse  nach  miserer  Annahme  gleichNull  ist.  Also  kommt 

Pn  gar  nicht  in  der  transformirte  Gleichung  vor. 

Hiermit  ist  unsere  Behauptung  erwiesen. 

Satz  9.    Soll  eine  Gleichung  der  Form 

Pi- f  fa  .  •  -  xnp2  .  .  .  pn)  =  0 

integrirt  iverden,  und  leennt  man  irgend   eine  Funldion  N  von 

xY  .  .  .  xn  &  .  .  .   Pn~l  ,  die  zu  px  —  f  in  Involutions-Beziehung 

steht,  so  ist  es  immer  moglich  eine  Gleichung  zivischcn  n — 1  Varia- 

beln aufzustcllcn,  der  en  Intcgration  dicjcnige  von  px —  f =  0  nach 
sich  zicht. 
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Ist  nemlich  N  eine  blosse  Funkticgi  der  x,  so  fiihrt  man  N 

zusammen  mit  n  — 1  der  Grossen  x  als  neue  Variabeln  ein  und 

erhalt  dadurch  nach  dem  vorangehenden  Satze  eine  Gleichung,  die 

nur  noch  n  — 1  Differential-Quotienten  enthålt. 

Enthiilt  dagegen  N  einige  der  Grossen  px  .  .  .  pn  etwa  p2,  so 

lost  man  die  Gleichnngen  pt  —  f=0,  N  =  a  hinsichtlicli  p2  und  pt 
auf.    Die  hervorgehenden  Gleichungen 

Pi  -  fi  =  0,  p2  —  f2  =  0 

bilden  (Satz  7)  ein  Involutions-System,  dessen  Integration  sich  nach 

(Satz  6)  auf  diejenige  einer  Gleichung  zwischen  n  — 1  Variabeln 
reduciren  låsst.  Ist  diese  neue  Gleichung  integrirt,  so  bestimmt 

man  nach  der  in  dem  citirten  Satze  entwickelten  Regel  eine  voll- 

standige  Losung  des  Involutions-Systems ;  und  diese  Losung,  die 
uberdies  die  Constante  a  enthalt,  ist  eine  vollstandige  Losung  von 

Pi-f  =  0. 

Hierauf  begriinde  ich  nun  die  folgende  Integrations-Methode. 

Satz  10.  Um  eine  partielle  JJ  i  ffercntial- Gleichungen  zwischen 

n  Variabeln  xl  .  .  .  xn 

ih-f=o zu  integriren,  verfahrt  man  folgendermaasen :   Man  sucht  eine  FunJc- 

Hon  von  x,  .  .  .  xn  — .  .  .  —  ,  die  der  Gleichuiui Pn  Pn 

(lh-f,  N)  =  0 
befriedigt;  und  reducirt  sodann  px  —  f  =  0  mek  dem  vorangehenden 

Satze  auf  eine  aequicalente  Gleichung  zwischen  n —  1  Variabeln 

x  j  .  .  .  .  x  n_i 

Sodann  sucht  man  eine  Losung  der  Gleichung 

(p^-f^  N)--=0 
und  reducirt  dar  nach  in  entsprechender  Weise  — fO)  =  0  auf  eine 

aequicalente  Gleichung  zwischen  n  —  2  Variabeln  p<2]  —  f2)  =  0  u. 

&  W.  Zuletzt  hommt  man  zu  riner  gewbhnlichen  Differentiah Gleich- 

ung 1.  0.  zwischen  2  Variabeln,  die  man  integrirt.  Sodann  geld 

man  ruekwarts  und  bestimmt  successiv  vermoge  ausfuhrbarcr  Opera- 

t ionen  vollstandige  Løsungen  aller  Gleichungen  p(k)  —  f >k)  =  0  und 
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findet  zuletzt  eine  vollst(indige  Losung  der  urspriinglich  vorgelegtcii 

Gleichung.  —  Da  nach  Satz  6  ein  beliebiges  Involutions- System  auf 

eine  aequivalente  partielle  Diff er ential- Gleichung  sich  reduciren  lasst, 

so  ist  hiermit  zugleich  eine  allgemeine  Integrations-Methode  eines 

beliebigen  Involutions-System  begriindet. 

Ich  betrachte  jetzt  allgemeine  Involutions-Systeme,  d.  h.  ein 

System  Funktionen  Nt  .  .  .  Nq  die  paarweise  in  Involution  liegen. 

Ich  beschråncke  mich  auf  die  folgenden  Andeutungen.  Liegen  n 

Funktionen  nullter  Ordn.  Nj  .  .  .  N„  paarweise  in  Involution,  so 

besteht  eine  Identitåt  der  Form  ̂ PdN  =  ~pdx;  also  bestimmen 

die  Gleichungen  Nt  =  ̂   .  .  .  .  Nn  =  an  oo»  Mannigfaltigkeiten  M„. 
Sind  paarweise  involutorische  Funktionen  Nt  .  .  .  Nq  vorgelegt,  so 

giebt  es  immer  weitere  Funktionen  Nq+1  .  .  .  N„,  welche  alle  Gleich- 

ungen (Ni  N,()  =  0  erfullen,  In  Folge  dessen  konnen  die  Elemente 

eines  beliebigen  Involutions-System  Nt  ==  a,  . . .  Nq  =  aq  zu  gemein- 

samen  Integral-M,,  zusammengefasst  werden,  und  daher  lassen  jene 

Gleichungen  sich  immer  durch  Auflosung  auf  die  Form  eines  spe- 

ciellen  Involutions-Systems 

Pi  =  fi  =  0  .  .  •  Pp  —  fp  =  0  xp+1  =  .  .  .  x,  =  <pq 

bringen,  wo  die  Grossen  px  .  .  .  pp  x?  +  1  xq  nicht  in  den 

Funktionen  f  und  9  vorkommen.  Hiermit  ist  die  Theorie  eines 

allgemeinen  Involutions-Systems  auf  diejenige  eines  speciellen  zu- 
rtickgefuhrt. 

In  dieser  Weise  erkennt  man,  dass  jedes  q-gliedriges  Involu- 

tions-Systems 

Nt  =  ax  .  .  .  Nq  =  aq 

zwischen  n  Variabeln  sich  auf  eine  aequivalente  Gleichung  zwischen 

n  —  q  +  1  Variabeln  zuruckfiihren  låsst.1 

1  Vergl.  Math.  Ann.  Bd.  VII,  pg.  281,  Theor.  XVI.  Es  ist  einlcuchtend,  dass  das 
citirte  Theorcm  sich  durch  die  Bemcrkung  suppliren  lasst,  dass  die  Gruppe 

f  9j  .  .  .  cpq  cbensoviele  ausgczcichnete  Funktionen  wic  die  Gruppe  der  F  und 
<]>  enthalt. 
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Zugefiigt  soll  nur  noch  sein,  dass  di£  Theorie  des  Involutions- 

Systeras  NA  =  ax  .  .  .  Nq  =  aq  sich  direkt  darauf  begriiuden  låsst, 
dass  die  Gleichungen 

(N^-O  .  .  .  (NqN)  =  0,Jpf*=0 
ein  vollståndiges  System  bilden  (Matli.  Ann.  Bd.  VII,  pg.  290).  Dem- 

zufolge  ordnen  die  Elemente  des  Involutions-Systems  sich  in  Mq, 

deren  jede  q-fach  von  char.  Streifen  je  einer  Gleichung  Nk  =  aker- 
zeugt  ist.  DieseMq,  die  ich  char.  Mq  nenne,  besitzen  ganz  dieselben 

Eigenschaften  wie  bei  einem  speciellen  Involutions-Systeme  u.  s.  w. 

Es  wird  dem  Leser  leicht  sein,  die  wesentliche  Identitat  zwi- 

sclien  der  vorangehenden  Abhandlung  und  meiner  ersten  Note  iiber 

diesen  Gegenstand  in  den  Abhandlungen  dieser  Gesellschaft  zu 

erkennen.  Fast  alle  hier  aufgestellten  Siitze  finden  sich  da,  aller- 
dings  in  knapper  Form,  angegeben.  Dabei  muss  ich  doch  bemerken, 

dass  Satz  1  zuerst  explicite  von  Mayer  aufgestellt  und  bewiesen 

worden  ist.  An  einem  ånderen  Orte  gehe  ich  naher  auf  die  Bezie- 
hungen  zwischen  Mayers  und  meinen  Arbeiten  ein. 



Discussion  aller  Integrations-Methoden  der 

partielten  Differential-Gleichungen  I.  0. 

von 

Sophus  Lie. 

Pfaff  zeigte  bekanntlich  zuerst,  dass  man  eine  jede  partielle 

Differential-Gleichung  1.  0. 

F(xx  .  .  .  .  xn  Pi  .  .  .  .  pJ^O1) 
vermoge  successiver  simultaner  Systeme  gewohnlicher  Differential- 

Gleichungen,  deren  såmmtliche  Integrale  bestimmt  werden,  inte- 

griren  kann.  Gauchy  fand,  dass  nur  das  erste  Pfaffsche  System 

integrirt  werden  braucht.  Jacobi  gelang  es,  die  schone  Lag  rang  esche 

Theorie  der  Gleichung 

F  (z  x  y  p  q)  =  0 

auf  beliebig  viele  Variabeln  auszudehnen.  Diese  Jacobische  Me- 

thode  braucht  eine  grossere  Anzahl  Integrations-Operationenjedoch 

vom  niedrigeren  Grade  als  die  Cauchysche,  die  hinsichtlich  der 

Einfachkeit  der  zu  Grunde  liegenden  Principien  alle  ånderen  Me- 
thoden  iiberragt;  ausserdem  verlangt  die  Jacobische  Methodc,  im 

Gegensatze  zu  der  Cauchyschen,  eine  grosse  Anzahl  Eliminations- 
Operationen.  Wenn  nichtsdestoweniger  alle  Mathematiker  darin 

ubereinstimmen  scheinen,  die  Jacobische  Methode  als  einen  wesent- 

lichen  Fortschritt  zu  betrachten,  so  liegt  das  darin,  dass  man  einen 

bestimmten,  theilweisQ  allerdings  wilkiirlichen  Maasstab  festgestellt 

')  Icli  brauchc  die  Buchstabcn  x,  .  .  .  x„  p,  .  .  .  pn  in  derselhcn  Bedeutung,  wie 
x0  .  .  .  .  x„  TUo  •  •  •  •  tc„  in  mainer  Abhandlung :  Allgemcinc  Theorie  partieller 

Differential-Gleichungen  l.  O.  1874.  Die  j>.  Bind  daher  im  Allgemeinen  Ver- 
hftltnisB-QtOssen.  Eine  Funktion  von  x,  .  .  .  xn  pi  .  .  .  i>i«,  die  hinsichtlich  der 

I»  homogen  von  b*8'  Ordnung  ist,  nenne  icli  knrzweg  eine  Funktion  s|er  Qrdnung, 
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hat.  Man  pflegt  nåmlich  bei  der  Beurth^ilung  einer  Integrations- 

Theorie  von  den  sogenannten  ausfiihrbaren  Operationen,  d.  h.  Eli- 

rainationen,  Differentiationen,  Quadraturen  wegzusehen  und  nur  auf 

die  erforderlichen  Integrationen  Riicksicht  zn  nehmen.  Man  be- 

trachtet  die  Bestimmnng  eines  Integrals  eines  simultanen  Systems 

von  m  gewohnlichen  Differential-Gleichungen  als  eine  El  ementar- Ope- 

ration, die  eine  Operation  m  heissen  mag.  Und  zwar  pflegt  man 

eine  Operation  m  fiir  schwieriger  als  beliebig  viele  Operationen 

m — 1  anzusehen.  Doch  geniigt  es  im  Folgenden  eine  Operation 
2q  fiir  schwieriger  als  die  Operationen 

2q-l,  2q-3,  ....  3,  1 

zu  rechnen  (und  sogar  diese  Forderung  liesse  sich  -wesentlich  re- 
duciren). 

In  1864  zeigte  Weiler,  dass  mehrere  Integrations-Operationen, 
die  bei  der  Jacobischen  Methode  verlangt  werden,  unnothig  sind. 

Im  Friihlinge  1872  veroffentlichte  Maijer  ein  merkwiirdiges  Theorem 

—  das  sogenannte  Mayersche  Theorem  —  welches  ihm  erlaubte 
eine  noch  grossere  Reduction  zu  erreichen.  Gleichzeitig  entwickelte 

ich  eine  neue  Methode,  die  hinsichtlich  der  Zahl  und  der  Ordnung 

der  nothwendigen  Operationen  mit  der  Mayerschen  stimmt.  Und 

endlich  lehrte  ich  in  1873  verschiedene  Umstånde,  die  bei  der  Inte- 

gra tion  einer  partiellen  Differential-Gleichung  1.  0.  sehr  haiifig  ein- 

treten,  zur  Erniedrigung  des  zuriickstehenden  Integrations-Geschåfts 
zu  verwerthen. 

Des  Uebersichts  wegen  stelle  ich  die  Anzahl  und  die  Ordnungen 

aller  Integrations-Operationen,  die  nach  den  verschiedenen  Metho- 
den  verlangt  werden,  in  einigen  Schema  zuzaminen. 

Die  Pfaffsche  Methode. 

2n  — 3 
2n— 4 
2n  -  5  2n  —  5 
2n  — 6  2n— 6 
2n  — 7    2n— 7 2n 

3  3 
2  2 
1  1  1 

Vid.-Selsk.  Forh.  1875. 2 
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Die  Cauchysche. 

2n  — 3 

2n  — 4 

2n~  5 

Die  Jacobische 

2n— 3 
2n-5    2n— 5 

2n  — 7    2n  — 7    2n  —  7 

3 

1  1 

Die  Weilersche. Die  Mayersche. Die  meinige. 

2n— -3 2n  — 3 2n  -  3 
2n  — 5 2n  — 5 2n  —  5 

2n  — 5 
2n  — 7 2n— 7 2n  — 7 2n  — 7 

3 3 3 3 

1 1 1 1 

Was  die  Leistungen  meiner  Theorie  von  1873  betrifft,  so  muss 

ich  den  Leser  auf  meine  Abhandlung  in  Math.  Ann.  Bd.  VIII 
verweisen. 

Nun  steilt  sich  naturgemiiss  die  Frage,  ob  noch  weitere  Verein- 
fachungen  moglich  sind,  oder  ob  Mayens  und  meine  Theorien  das 

Grosstmogliche  leisten.  Diese  Frage  behandle  ich  in  der  nachste- 
henden  Abhandlung. 

Es  gelingt  mir  nachzuweisen,  dass  noch  einfachere  Integrations- 
Methoden  nur  unter  der  Voraussetzung  uberhaupt  denkbar  sind, 

dass  man  einen  fur  alle  bisherigen  Integrations-Methoden  gemein- 
samen  Charakter,  der  dem  Wesen  der  Sache  entsprechen  scheint, 

fur  zufallig  halten  wird.  Unter  allen  uberhaupt  moglichen  Metho- 
den,  die  diesen  Charakter  besitzen,  giebt  es  keine  einfachere  als 

die  Mayersche  und  die  meinige. 
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Allerdings  beruht  das  Råsonnement,  iks  micli  zu  diesem  Re- 
sultat gefuhrt  hat,  nicht  allein  auf  den  friiher  explicite  festgestellten 

Maasstab,  sondern  auch  auf  folgendes 

Axiom.    Die  Integration  der  aJJgemeinen  Different ial-Gleiehung 

1.  0.  zwischen  zicei  Variabeln,  f(xy-^)  =  0,  låsst  sich  nicht  ver- 

moge  ausfiihrbarer  Operationen  leisten. 

Aus  diesem  Axiom  folgt  als  Corollar,  dass  die  Integration  der 

allgemeinen  partiellen  Differential-Gleichung  1.  0.  zwischen  n  Va- 

riabeln  sich  nicht  vermoge  ausfiihrbarer  Operationen  leisten  låsst. 

§  1- 
Vollståndige  Systeme.   Infinitesimale  Transformationen. 

Seit  Mayens  und  meiner  Arbeiten  weiss  man,  dass  die  Be- 

stimmung  der  gemeinsamen  Losungen  eines  (q  +  1)  gliedrigen  voll- 

standigen  Systems  zwischen  den  Variabeln  xt  .  .  .  .  xn 

Atf=0  .  .  .  .     A,+  ,f=0      (x4  ....  x„) 

auf  die  Integration  einer  einzigen  Gleichung  zwischen  n  —  q  Variabeln 

A  f  =  0  (x,  .  .  .  .  xn„q) 

zuruckgefiihrt  werden  kann.  May  er  hat  ausserdem  die  hochst  merk- 

wiirdige  Entdeckung  gemacht,  und  hierin  besteht  eben  das  soge- 

nannte  Mayersche  Theorem,  dass  die  Bestimmung  einer  Losung  der 

Gleichung  Af=0  zur  Bestimmung  einer  Losung  des  vollståndigen 

Systems  genugt.  Damm  betrachte  ich  im  Folgenden  diese  letzte 

Operation  als  eine  Elementar-Operation. 

Ich  sage,  dass  die  Transformation 

Xk  =  fk(V  •  •  •  •  x„') 
eine  Funktion  der  x 

n(x,  .  .  .  .  xn) 

in  sich  tiberfiihrt  oder  invariant  låsst,  wenn 

tfft  f,0 
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entweder  gleich 

JI(V  xn<) 
ist  oder  eine  Funktion  dieser  Grosse  ist. 

Dementsprechend  sage  ich,  dass  ein  vollståndiges  System 

At  f  =  0  .  .  .  .  Arf  =  0    (Xj  .  .  .  .  xn) 

jene  Transformation  gestattet,  wenn  eine  jede  Losung  JT(x,  .  .  .  xn) 

in  eine  solche  Funktion  von  x',  .  .  .  .  x'n 

77  (f;  f„)  =  ̂ (Xl'  x,/) 
iibergeht,  dass  die  entsprechende  Function  von  x:  .  .  .  .  x„ 

$  (x,  .....  x„) 

selbst  eine  Losung  ist.1) 
Fiir  uns  ist  insbesondere  der  Fall  wichtig,  dass  die  betreffende 

Transformation  infinitesimal  ist,  und  also  die  Form 

6xk  =  Tk  (xt  .  .  .  .  xn)  ht 

besitzt,  wo  die  Sx  die  Incremente  der  Grossen  x  sind.  Sieht 

man  von  inf  Grossen  zweiter  Ordnung  weg,  so  geht  die  Funktion 

JT(Xj  ....  x„)  in 

a/r iiber.    Soll  also  il  die  Transformation  gestatten,  so  muss  TI  -f- 

ht  JTh  -c-^-,  oder  was  auf  dasselbe  hinauskommt,  die  Grosse  -  tu  - 

selbst  eine  Funktion  von  II  sein,  —  Soll  andererseits  ein  vollstån- 

diges System  unsere  inf.  Transformation  gestatten,  so  ist  nach  dem 

Vorangehenden  dazu  nothwendig  und  hinreichend,  dass  der  Aus- 

druck  -  t1(      jedesmal  eine  Losung  ist,  wenn  <L>  selbst  eine  solche  ist. 

Bezeichnen  wir  wie  bei  einer  friiheren  Gelegenheit  (1874, pg.  256) 

die  inf.  Transformation  hxu  =  tu  ht  mit  dem  Symbole 

')    Unserc  Definition  koramt  daranf  liinaus,  dass  dasjenigc  vollstiindige  System 

B,  f—  0  .  .  .  .    Hr  f  =  0    (x',  ....  x'„  ) 
in  welches  das  vorgelegte  bei   der  Einf&hrung  der   nenen  Variabeln  iibergeht, 

sich  durcb  Vcrtanschung  jeder   Grosse  x'k  mit  der  entspreelienden  xk  in  ein 
vollstiindiges  System 

B,f^=  0  .  .  '.  ".     Rrf=0     (x,    .  .  .  .  xn) 
vervvandelt,  welches  dicselben  Losungcn  wie  das  urspriinglichc  besitzt. 
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so  låsst  das  Ebengesagte  sich  folgendermaassen  aussprechen: 

Satz  1.  Eine  Funktion  TI  von  x%  .  .  .  .  xn  gestaltet  eine  inf. 

Transformation  Bf,  wenn  BII  eine  Funktion  von  TL  ist.  Ein  voll- 

stdndiges  System  gestattet  unser e  Transformation,  wenn  der  Ausdruek 

B®  jedesmal  eine  Losung  ist,  wenn  *f>  selbst  eine  solche  ist.1) 

Im  Folgenclen  haben  wir  ausschliesslich  inf.  Ben'i/>nings-TY3Lns- 
formationen  zwischen  den  Variabeln  xl  .  .  .  x„  pt  . \  .  p„  zu  be- 
trachten.  Eine  solche  Transformation  besitzt  bekanntlich  (Math. 

Ann.  Bd.  VIII,  pg.  239)  die  Form 

5xk  =  5t7|5   5Pk  =  ̂   ht?^, apk  axk 

wo  H  irgend  eine  hinsichtlich  px  .  .  .  pn  homogene  Funktion  1.  0. 

von  xt  .  .  .  p„  ist.  In  Analogie  mit  dem  Vorangehenden  bezeichne 

ich  diese  Transformation  mit  dem  Synibole 

k!ni>Ll_^f.  (Hf). k  =  1dpk    dxk         dxk  dpk 

lm  Uebrigen  finde  ich  es  haiifig  bequemer  kurzweg  iiber  die  inf. 

Beriihrungs-Transformation  H  zu  sprechen. 

Dies  vorausgesetzt,  geiten  otfenbar  die  beiden  folgenden  Satze: 

Satz  2.    Eine  Funktion  N  von  xt  .  «  .  xn  px  .  .  .  pn  gestattet 

die  infinitesimale  Transformation  (Bf),  wenn  (HN)  sich  als  Funk- 
tion von  N  ausdriicken  låsst. 

x)    In  einer  fruheren  Abhandlung  (1874,  pg.  257)  zeigte  ich,  dass  die  infinitesimale 
Transformation  Bf  das  vollstandige  System 

A|  X— 0  .  .  .    Ar  f  =  0     (Xl  .  .  .  xn) 
in  sich  iiberfiihrt,  wenn  r  Gleichungen  der  Form 

k  =  r 

Aj(B(f))  ~  B(A.(f))  =  3akAkf k=l 

bestehen.    Die  Grossen  a  sind  Funktionen  von  x,  .  .  .  x_ 
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Satz  3.    Ein  vollstdndig es  System  zwisehen  xx  .  .  .  xnp±.  .  .  pa 

AJ^-Q  ....  Arf  =  0    (xx  \  .  .  vap1  .  .  .  pj 

gestattd  clie  inf.  Beruhrungs- Trans  formation  (Bf),  wenn  der  Aus- 

druck  (HQ)  jedesmal  eine  Losung  ist,  wenn  <E>  selbst  eine  solche  ist 
Wie  in  fruheren  Abhan (liungen  lasse  ich  X  und  N  homogene 

Funktionen  nullter  Ordnung,  P  und  H  homogene  Funktionen  erster 

Ordnung  bezeichnen. 

§  2.  . 
Infinitesimale  Transformationen,  die  gewisse  gegebene  Funktionen 

oder  Gruppen  invariant  lassen. 

Im  Folgenden  ist  es  wiederholt  nothwendig,  die  allgemeinste 

inf.  Beriihrungs-Transformation  zu  kennen,  die  eine  jede  unter  ge- 

wissen  Funktionen  der  x  und  p  invariant  lasst,  oder  welche  sammt- 

liche  Funktionen  einer  vorgelegten  Gruppe  in  Funktionen  derselben 

Gruppe  uberfiihrt.  Wir  erledigen  jetzt  alle  Probleme  dieser  Art, 

die  sich  im  Folgenden  darbieten. 

Problem  I.  Bestimm  die  allgemeinste  inf.  Beruhrungs- Trans- 

formation,  welche  q  gegebene  Funktionen  nullter  Ordnung  Xl  .  .  .  Xq, 

die  paariveise  in  Involution  Hegen,  invariant  lås  st. 

Unser  Problem  kommt  darauf  hinaus,  die  allgemeinste  Funk- 

tion  H  zu  tinden,  welche  q  Gleichungen  der  Form 

(XkH)  =  9l((Xk)       (k  =  l  .  .  .  q) 

geniigt.  —  Fuhren  wir  neue  canonische  Variabeln 

Xx  .  .  .  X„  Pj  .  .  .  P„ 

ein,  so  nehmen  unsere  Bedingungs-Gleichungen  die  Form 

dB  /v  v 

d~  =  <ph(X„), 
woraus 

II  =  9l(X,)  P,  +  .  .  .  .  +  9,(X„)Pn  +  H,  (X,  .  .  .  Xn  Pq+r.  .  •  Pn) 

eine  jede  inf.  Beriihrungs-Transformation  dieser  Form  geniigt  den 

gestellten  Forderungen. 

Zur  Erledigung  des  nachsten  Problems  brauchen  wir  folgenden 
Satz : 
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Sats  4.  Filhrt  die  inf.  Ir  ans  formation  M  jede  Funktion  der  cano- 

nischen  Gruppe  Xt  .  .  .  Xq  .  .  .  Xq-  Pq  +  i  .  .  .  Pq  in  eine  Funk- 
tion  derselben  Gruppe  iiber,  so  sind  jede  der  Grossen  (X,  H)  .  .  . 

(Xq  H)  eine  Funktion  von  Xx  .  .  .  .  Xq. 
Denn  nach  unserer  Voraussetzung  bestehen  Gleichungen  der 

Form 

(HX^F.CX,  .  .  .  X,  Pq  +  1  .  .  .  Pq)        (i=  1  .  .  .  q') 

(HPk)  =  ̂ (X1  .  .  .  X,.  Pq+i  .  .  .  Pq)        (k  =  q  +  1  .  .  .  q') 

die  nach  Einfiihrung  der  canonischen  Variabeln  Xl  .  .  .  X„  Pl  .  .  .  Pn 
die  Form  nehmen 

-  F,(Xt  .  .  .  Xq<  Pq  +  1  .  .  .  P,0       (i  ==  1  .  .  q') 

-M-^^X,  .  .  .  X,  Pq  +  1.  .  .Pq0       (k  =  q+l.  .  .q') 
axk 

woraus 

dFj  dFk         dFj  d<[>k 
"Sr ~w  w 

Lasse  ich  hier  i  eine  beliebige  der  Zahlen  1  ....  q,  und  k  eine 

beliebige  der  Zahlen  q  -f-  1  .  .  .  q'  bezeichnen,  so  verschwinden 
die  Differential-Quotienten  von  Fk  und  <£k  hinsichtlich  Pi5  also  auch 

die  Differential-Quotienten  von  F-,  hinsichtlich  Pk  und  Xk,  d.  h.  Fj 

ist  eine  Funktion  der  Grossen  Xt  .  .  .  Xq  allein. 

Proble.n.  Vorgelegt  sei  eine  canonische  Gruppe  Xx  . . .  Xq .  .  .  Xq, 

.  .  .  Xq„  Pq,  +  ,  .  .  .  Pq„.  Bestimm  die  allgemeinste  inf.  BerUhr- 

ungs- Trans formation,  die  jede  Funktion  der  Gruppe  in  eine  Funktion 

der  Gruppe  transformirt,  tind  gleichzeitig  eine  jede  der  Grossen 

Xt  .  .  .  Xq  invariant  låsst. 

Wir  fuhren  neue  canonische  Variabeln  Xt  .  .  .  X„  Pt  .  .  .  Pn  ein. 

Die  gesuchte  Transformation  H  geniigt  zunachst  q  Relationen 
der  Form 

(XkH)  =  ̂   =  F„(Xk)  (k=l...q) 
woraus 

H^lV.CXOPk  +  K(X,  .  .  .  X.P,  +  I  .  .  .  P.) k=  1 
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Nach  dem  vorangehenden  Satze  befriedigt  H  und  also  auch  K 

q'  —  q  Gleichungen  der  Form 

(Xk  K)  =  «  =  ̂ uCX,  .  .  .  X,)        (k  -  q  +  ]  q<) 

ar* 

w or aus 

K  =  "i""    ̂ (X,  .  .  .  Xf,0  Pk  +  K,  (X,  .  .  .  Xtl  PaH  ,  .  .  .  Pn) 
k  =  q  +  1 

und 

H=k"5qFk(X1()Pk  +  k2q    $k(X,  x,0  Pk k—  1  k  =  q  -f  1 

+  KX  (Xx  XnPq.+  ].  .  .  PB). 

Und  endlich  befriedigt  H  und  also  zugleich  Kt  2(q"— q')  Gleichungen 
der  Form 

(X,,K1)=iJ  =  "(X,  •  •  .  Xq..P,.+  1  .  .  .  P,r)  i 

dK  k=q'+l...q" 

(K1Pk)=J|  =  Q(X1  .  .  .  X,,.Pq,+1  .  .  .  P,r)  ( 
woraus 

K,  ==  ̂ (X,  .  .  .  X,..P,,+  1  .  .  .  P,.J 

+  H2  (XA  .  .  .  Xq'  Xf,-+1  .  .   .  XtlPq"+l  .   .   .  Pn) 

wo  Hx  eine  beliebige  homogene  Funktion  1.  0.  der  vorgelegten 

Gruppe  und  H2  eine  beliebige  homogene  Funktion  1.  0.  der  Polar- 

gruppe bezeichnet.  Also 

Sat.z  5.  Die  allgemeinste  inf.  Beruhnmgs-Transformation,  tvelche 

die  Gruppe  X1  .  .  .  Xq  .  .  .  Xq-  .  .  .  Xq-Pq-4-i  .  .  .  Pq»  in  sich 

uberfuhrt  und  gleichzeitig  eine  jcde  der  Funktionen  Xt  .  .  .  Xq  in~ 
variant  Idssf,  besitgt  die  Form 

H  =  å^kxk.pu+qs  lfk  (X,  .  .  .  Xq.)Pk 1  q+  1 

4-  H,  (X,  . . .  X,r  Pq+ ,  . . .  IV)  +  Hst  X,  . . .  Xq  Xq..+  ,...X„  Pq»+ ,  . . .  P„) 
ico  //1  und  li,  beliébige  homogene  Funktionen  1.  0.  sind,  vjelche 

resp,  dr >■  Gruppe  und  der  Polargruppe  ange/toren. 
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Die  nachstehenclen  Entwickelungen  dieses  Paragraphes  kommen 

nicht  zur  Anwendung  in  dieser  Abhantflung. 

Problem.  Jetzt  suche  ich  die  allgemeinste  inf.  Transformation 

H,  welche  die  Gruppe  Xx  .  .  .  Xq  .  .  .  Xq  .  .  .  Xq-Pq'-H  .  .  .  Pq-+i 
in  sich  uberfuhrt  und  gleichzeitig  eine  jede  der  Grossen  Xt  .  .  .  Xq 
invariant  låsst. 

Indem  man  wie  soeben  verfåhrt,  findet  man 

H  =  ̂X,,Pk  +  2  ̂ (X,  .  .  .  X.OP.  +  K^X,  ...XnPq.+  ,...P„) 
1  q+l 

wo  Kx  2q"  —  2q'  +  1  Gleichungen  der  Form 

(K,  xh)  -  ~f^-  =  Qk  (X,  .  .  .  X?  pq-  +  ,  .  .  .  pq-  +  ,) 

(k,  po  =      =  Wi (Xj . . .  x,r pq-  +  ,.': P,«  +  o 

k  =  q  +  1  .  .  .  q"      i  =  q'  +  1  .  .  .  q"  4-  l 

befriedigt.    Hieraus  folgt,  wenn  ich  i  =  q"  -(-  1  setze,  und  mit  j  eine 

beliebige  der  Zahlen  q'  -f- 1  .  .  .  q"  bezeichne 

awq«  +  t  =     dw.    _  Q 
dX.  dXq«  +  , 

dW,"  +  1  _       dOj  _ 

dPj         dxq„  +  ,  • d.  h.  es  bestebt  eine  Gleichung  der  Form 

(K^  +  O-WCX,  .  .  .  Xq.Pq-  +  I) 
wo  die  rechte  wie  die  linke  Seite  von  erster  Ordnung  sein  muss; 
also  wird 

(K,  Pq-  +  ,)  =  -  ',K'      =  Pq«  +  i  F  (Xj  .  .  .  X,0 
und 

Kx  =  F  (Xt  . . .  Xq.)  Xq«+ ,  Pq«  + 1  +  K2  (X, . .  .  XnPq.+ 1  . .  •  Pq<<P,<<  +  2 . . .  P„). 
Beriicksichtigt  man  die  iibrigen  Gleichungen  (a)  findet  man 

K2  =  H1(X1...Xq«Pq.  +  1...PqH-,)  +  H2(X1...Xq.Xq«  +  2..XnPq«  +  1..Pl0. 
Also 

Satz  6.  Die  allgemeinste  inf.  Beruhrungs- Transformation  H,  welche 

die  Gruppe  Xx  .  .  .  Xq  .  .  .  X,.  .  .  .  Xq«  Pq.  +  1  .  .  .  Pq«  +  x  in  sich 

transformirt,  und  dabei  eine  jede  der  Grossen  Xt  .  .  .  Zq  invariant 
lasst,  besitzt  die  Form 
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H==l*kXk.Pk  +  ii7k(X1...Xq.)P,4+0(X1  ...  Xq.)Xq-+l  Pq«+1 1  q+l 

+  Hl  (X, . .  .Xq«  Pq-+i . . .  Pq-+,)  +  H2  (X, . .  .Xq.X,-+2. .  .X.P^+I.  .PJ 

Hier  sind  Hx  und  H2  beliebige  Funhtionen  1.  0.,  welche  bez  der 

vorgelegten  Gruppe  und  ihrer  Polargruppe  angehoren. 

Endlich  findet  man  ganz  in  entsprechender  Weise  folgenden  Satz: 

Satz  7.  Bie  allgemeinste  inf.  Beruhrungs- Ir  ansf or  mation  H,  ivel- 

che  die  Gruppe  Xx  .  .  .  Xq  .  .  .  Xq<  .  .  .  Xq«  Pq-  +  i  .  .  .  Pq»  +  i  in 

sich  uberfuhrt,  und  gleichzeitig  jede  der  Grossen  Xx  .  .  .  XqPq«  +  i 
invariant  låsst,  besitzt  die  Form 

H=l$kXk.Pk+  ̂   JTh(X1  .  .  .  Xq.)Pk  +a.  Xq.+1Pq.+I 
1  q+l 

+  HÆ  . . .  Xq-Pq.+, . . .  P^+O  +  H^  . . .  XqXq«+2 . .  XnPq«+i  •  •  Pn) 

wo  oe  irgend  eine  Constante  bezeichnet. 

§  3. 

Hulf-Så
tze. 

In  diesein  Paragraphe  beweisen  wir  eine  Reihe  Hulf-Såtze,  die 
bei  den  wichtigen  Entwickelungen  des  nåcbsten  Paragraphes  zur 

Anwendung  kommen. 

Satz  8.    Gestaltet  ein  vollståndiges  System 

AJ=0  .  .  .  .  ATf=  0    {x,  .  .  .  pn) 

alle  inf.  B-Tr  ansf  or  mationen  der  Form  H(XX  .  .  .  Xa  Px  .  .  .  P^), 

und  ist  dabei  eine  gewohnliche  (d.  Ti.  nicht-ausgezeicTinete)  Funktion 

nullter  Ordnung  der  Gruppe  Xx  .  .  .  XQLPl  .  .  .  P^,  ctwa  Xt,  eine 

Losung,  so  sind  alle  Funktionen  nullter  Ordnung  der  Gruppe  Los- 
ungen. 

Denn  unser  vollståndiges  System  gestattet  alle  inf.  Trans  f  or- 
mationen  der  beiden  Formen 

Xk  Pt ,  jp-        (k  -  1  .  .  .  a,  i  =  1  .  .  .  P) 

also  sind  (Satz  1)  die  Ausdriicke 



27 

(Xk  Plf  XJ  und  j^.XJ 

d.  h.  die  Funktionen 

Losungen;  folglich  ist  die  allgemeinste  Funktion  nullter  Ordimng 

der  Gruppe,  die  sich  ja  als  Funktion  von 

Ai  •  •  •  •  Aa  p2  '  '  *  • 

ausdriicken  låsst,  eine  Losung. 

Satz  9.  Gcstattet  ein  vollståndiges  Systtm  zicischcn  x%  .  .  -.  pa 

alle  inf.  Trans  format  ionen  der  Fonn  H(Xl  .  .  .  Xa  Pl  .  .  .  P^),  und 

ist  dabei  eine  geicdhnliche  (d.  h.  nicht-ausgezeichnete)  Funktion  1.  0. 

der  Gruppe  Xx  .  .  .  Xa  Px  .  .  .  P^,  etiva  PA  eine  Losung,  so  sind 

alle  Funktionen  der  Gruppe  Losungen. 

Denn  unser  vollståndige  System  gestattet  alle  inf.  Transforma- 
tionen  der  beiden  Formen 

Xt  Pk  und  X;  Xt  P1       (k  =  1  .  .  .  p,  i  =  1  .  .  .  .  a) 
also  sind  die  Ausdriicke 

(X,  P^P,)  und  (X.X^XJ 

d.  h.  die*  Funktionen 
Pk  und  X;  Pl 

Losungen,  folglich  auch  alle  Funktion  Xj  und  Pk  der  Gruppe;  was 
zu  beweisen  war. 

Satz  10.  Besitzt  ein  vollståndiges  System  eine  Losung  der  Form 

ucp(v),  wo  9  eine  arbitrare  Funktion  bezeichnet,  so  sind  u  und  v 

selbst  Losungen. 

Denn  zwei  Losungen  der  Form  U91(v)  und  u<p2(v)  geben  durch 

Division  eine  Losung  der  Form  Q(v). 

Satz  11.  Besitzt  ein  vollståndiges  System,  das  alle  inf.  Trans- 

formationen  der  Form  9  (X;)  Pj  gestattet,  eine  Losung  der  Form 

F(Xa  .  .  .  Xg),  so  sind  alle  in  F  enthaltenen  X  Losungen. 
Denn  nach  Satz  1  ist  die  Grosse 

(F,  9(Xa)Pa) 
d.  h. 
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eine  Losung;  also  ist  nach  dem  vorangehenden  Satze  Xa  eine  Losung. 

In  derselben  Weise  erkennt  man,  dass  alle  Grossen  Xa  .  .  .  .  Xff 

Losungen  sind. 

Sats  12.  Besitzt  ein  vollståndiges  System,  das  alle  inf.  Trans- 

formationen  der  Form  9  (Xj)  P;  gestattet,  eine  Losung  der  Form 

F(Xj  .  .  .  XqPq+i)>  so  ist  eine  jede  der  Grossen  Xt  .  .  .  XqPq+i 

eine  Losung. 

Man  erkennt  ganz  wie  soeben,  dass  Xt  .  .  .  Xq  Losungen  sind. 

Da  es  nun  Losungen  der  Form  F(XX  .  .  .  Xq  Pq  + 1)  giebt,  so  muss 

auch  Pq  +  !  eine  Losung 'sein. 
Sats  13.    Gestattet  das  vollståndige  System 

Aif=0  ....       Arf  =  0       (Xl  .  .  .  .  p„) 
alle  inf.  Transformationen  der  Form 

9(Xi)Pi, 
so  bestimmen  die  Gleichungen 

(b)A1f=0..Arf  =  0,  (P^O,  (X1Ft,f)-O..(Pqf)-0,(X,Pq,f)  =  G 
immer  ein  vollståndiges  System,  welches  alle  inf.  Transformationen 

der  Form  9(Xq  +  i)  Pq  +  i  sugiebt. 

Denn  nachun  serer  Voraussetzungbestehen  Gleichungen  der  Form 

(Aif,  Akf)  =  :£x.  Å  f,  (Å,$  <Pnf))  =  :S&.  Af,  (Aif(XkPk,f))  =  2'T.  Af 
((Pif)  (Pkf))  =  0,  ((Pif)(XuPk,f))  =  0,oder  =  (P)f),  ((XiPi,0(XfcPkf))=0. 

Sind  daher  etwa  w  der  Gleichungen  (b)  algebraische  Conse- 

quenzen  deriibrigen,  so  bestimmen  diese  Gleichungen  ein  (r+  2q— «)- 
gliedriges  vollståndiges  System.    Und  wegen  der  Relationen 

(A;  f,  (<pXk.Pk,f))  =  26.  Af 

((Pif),(9Xk.Pkf))^0  ((X,P„f)  (9Xk.Pk,f))  =  0 
^0 

i  <:  q,    k  >  q 

ist,  gestattet  dieses  System  alle  inf.  Transformationen  der  Form 

9Xq  +  i.  P,,  +  „  wie  behauptet  wurde.  —  Doch  ist  zu  bemerken,  dass 

unser  vollståndiges  System,  wenn  q  hinlånglich  gross  ist,  2n-gliedrig 

wird,  und  also  keine  Losungen  besitzt. 
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Satz  14.    Gestattet  das  vollståndige  System 

Ajf  =  0  .  .  .  Arf  =  0    (x,  .  .  .  p.) 
alle  inf.  Transformationen  der  Form 

so  bestimmen  die  Gleichungen 

A^  =0  .  .  .  Arf^O,(P1f)==0,(X^  P11f)  =  0,(P2f)  =  0...(Pqf)  =  0 
immer  ein  vollståndiges  System,  das  alle  Transformationen  der  Form 

9Xq  +  k.Pq+k  und  ausserdem  die  Transformation  XqPq  zugiebt. 

Man  beweist  diesen  Satz  ganz  wie  den  vorangehenden. 

Wir  betrachten  jetzt  die  2n+l  Gleichungs-Systeme 

AJ  =  0  .  .  .  .  Arf  --=0, 

Atf=0  .  .  .  .  Arf=0,(P1f)  =  0, 

AJ=0  (X,  Pnf)  =r  0, 

A,f-=0  (Paf)  =  0, 

Atf=0  (XnPn,f)  =  0, 

die  wir  fur  einen  Augenblick  mit  den  Symbolen  S0  St  .  .  .  S2nbe- 
zeichnen.  Wir  setzen  voraus,  dass  S0  alle  inf.  Transformationen 

9Xj.  Pi  gestattet,  und  dabei  x  Losungen  der  Form1)  F(XX  .  .  .  Xq) 
besitzt,  was  nach  darauf  hinauskommt,  dass  x  der  Grossen  Xl  .  .  .  Xq 

etwa  Xa  .  .  .  .  Xg  Losungen  sind. 

Bezeicbnen  wir  nun  die  Anzahl  solcher  Losungen  von  Sk,  welche 

die  Form  F(XX  .  .  .  Xq)  besitzen,  mit  TkJ  und  die  Anzahl  der  iibrigen 

Losungen  mit  pk,  so  geiten  folgende  Såtze: 

Satz  15    Die  Zahl  Tk  ist  entweder  gleich  Tk_!  oder  gleich  Tk_i  — 1. 

Seien  Xa  Xb  .  .  .  Xg  die  t  Losungen  des  Systems  S0  von  der 

Form  F  (Xjl  .  .  .  Xq) ;  ist  dann  keine  der  Zahlen  a  ....  g  gleich 

1,  so  befriedigen  jene  x  Grossen  zugleich  (Plf)  =  0,  und  sind  also 

sammtlich  Losungen  von  St;  ist  dagegen  etwa  a  gleich  1,  so  be- 

*)  In  den  nachstehenden  Entwickelungen  dieses  Paragraphes  konuen  wir  iiberall 
nach  einigen  unbedeutenden  Ånderungen  des  Textes  stått  Xj  .  .  .  Xq  die 
Grossen  X,  .  .  .  Xq-i  Pq  setzen. 
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friedigen  jedenfalls  Xb  .  .  .  Xg  das  System  Sr  Also  ist  zt  entweder 

gleich  t0  oder  gleich  t0— 1.  —  In  beiden  Fallen  sind  såmmtliche 

FunktionenX,  die  St  geniigen,  zugleich  Losungen  von  (Xt  P^f)  =  0, 

also  auch  von  S2.  Folglich  ist  t2  immer  gleich  tv  —  Seien  jetzt 

Xa<  Xb'  .  .  .  Xg«  die  t2  Losungen  von  S2,  die  die  Form  F(Xj  .  .  .  Xq) 

besitzen.  Ist  keine  derZahlen  a1  .  .  .  g1  gleich  2,  so  befriedigen 

jene  t2  Grossen  zugleich  (P2f)==o  und  sind  daher  Losungen  von 

S3.  Ist  dagegen  etwa  a'  gleich  2,  so  befriedigen  jedenfalls  Xb< . . .  Xg- 

das  System  S3.  Also  ist  t3  entweder  gleich  x2  oder  gleich  t3 — 1. — 
In  dieser  Weise  låsst  sich  successiv  einsehen,  dass  unser  Satz  fur 

alle  Systeme  Sk  richtig  ist. 

Satz  16.    Bie  Zahl  pk  ist  entweder  gleich  pk_i  oder  gleich  pk_i — 1. 
Sind  die  beiden  Systeme  Sk  und  Sk_i  aequivalent,  in  dem  Sinne, 

dass  sie  dieselben  Losungen  besitzen 

+  Pk  =  Tk-i  +  pk— i 

und  also  auch  dieselben  Losungen  der  Form  F  (Xt  .  .  .  .  Xq) 

Tk  = 
so  ist  pk  gleich  pk_j.   Hat  dagegen  Sk  eine  Losung  weniger  als  Sk_i 

+  Pk==:Tk_i  +  Pk-I— 1 
so  ist,  danach  dem  vorangehenden  Satze  Tk  gleich  tu_i  oder  tu_i  —  1 

ist,  pk  gleich  pk_i  oder  pk_i— 1. 
Satz  17.  Ist  die  Zahl  p0  grosser  als  Null,  so  giebt  es  jedenfalls 

eine  Zahl  pk,  die  gleich  1  ist. 

Denn  in  der  abnehmenden  Zahlen-Reihe  p0  p,  ...  p2„  ist  die 

erste  Zahl  grosser  als  Null,  die  letzte  gleich  Null,  da  die  Gleich- 
ungen 

(P,  f)  =  0,  (X,  P„  f)  =  0  .  .  .  (Pnf)  =  0  (Xn  Pn,  f)  =  0 

keine  gemeinsame  Losung  haben,  und  die  Differenz  zweier  succes- 
siver  Zahlen  hochstens  gleich  1. 

Satz  18.  Gestattet  ein  vollstandiges  System  mit  den  Losungen 

X,  .  Xq  n,  wo  //  keine  Funktion  von  X1  .  .  .  Xq  ist,  die  infini- 
tesimale Transformation  9Xr.P,,  wo  9  eine  arbitriire  Funktion  von 

Xr  und  r  grosser  als  q  ist,  so  sind  zwei  Falle  denkbar.  Entweder 

ist  //  gleich  X,  oder  auch  verschwinden,  wenn  man  I  f  als  Funktion 
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der  canonischen  Variabeln  Xt  .  .  .  XnVx  .  .  .  Pn  auffasst,  die  beiden 

Differential-Quotienten  von  IX  hinsichtlich  Xr  und  Pr. 

Nach  unserer  Voraussetzung  besteht  nåmlich,  welche  aucb  die 

Funktion  9  ist,  eine  Gleichung  der  Form 

(9Xr.Pr}17)  =  W(X1  .  .  .  XqJI) 
oder  entwickelt 

-<p.  ̂   +  9'.  P,  ̂   =  W(X,  .  .  .  X,  JT). 

Sind  nun  die  beiden  Differential-Quotienten         åJJ  oder  die  eine 

derselben  von  Null  verscbieden,  so  kann  man  immer  drei  solcbe 

Funktionen  9  wåhlen,  dass  man  die  Grossen 
d/T  an 

axr '  F"  dPr 

zwiscben  den  drei  bervorgebenden  Gleichungen  eliminiren  kann. 

Hierdurch  findet  man  eine  Relation  zwiscben  Xl  .  .  .  Xq  Xr  und  iT, 

die  wegen  X,'s  Unabhångigkeit  von  Xj  .  .  .  Xq  notbwendigerweise 
17  entbålt,  und  daber  diese  Grosse  als  Funktion  von  Xt  .  .  .  Xq  Xr 
bestimmt 

n=n(xt  .  .  .  xqxr). 

Da  nun  Xj  .  .  .  Xq  selbst  Losungen  sind,  so  ist  aucb  Xr  eine 

Losung. 

§  4. 
Vollståndige  Systeme,  die  zu  vorgelegten  Funktionen  oder  Gruppen 

in  invarianter  Beziehung  stehen. 

Icb  sage,  dass  ein  vollståndiges  System  zwischen  xr  . . .  xn  px  . . .  p0 

V=0  .  .  .  Arf  =  0      & , .  .  .  pn) 

zu  gewissen  vorgelegten  Funktionen  in  invarianter  Beziebung  stebt, 

wenn  es  jede  inf.  Beriihrungs-Transformation  gestattet,  welche  die 
betreffenden  Funktionen  invariant  låsst. 

Dementsprecbend  sage  icb,  dass  ein  vollståndiges  System  zu 

einer  gegebenen  Gruppe  in  invarianter  Beziebung  stebt,  wenn  es 

jede  inf.  Beriihrungs-Transformation  gestattet,  welche  die  Gruppe 
in  sich  uberfuhrt. 
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In  diesem  Paragraphe  untersuchen  wir  alle  vollståndige  Systeme, 

die  zu  einer  vorgelegten  Gruppe  und  gewissen  Funktionen  derselben 

in  invarianter  Beziehung  stehen. 

Satz  19.  Ist  ein  vollstdndiges  System  zwischen  xt  . .  .pn  invariant 

mit  q  Funktionen  nullter  Ordnung  Xl  .  .  .  Xq,  die  paarweise  in 

Involution  Hegen,  verbunden,  so  sind  alle  Funktionen  nullter  Ord- 

nung von  Xt  .  .  .  Xq's  Polargruppe  Losungen,  ivenn  nicht  zufålli- 
gerweise  einige  der  Grossen  Xx  .  .  .  Xq  allein  ein  System  Los- 

ungen bilden. 

Fuhren  wir  neue  canonische  Variabel n  X,  .  .  .  X„  Pj  .  .  .  P„ 

ein,  so  ist 

H  =  l*kXk.Pk  +  H1(X1  .  .  .  XnPq  +  1  .  .  .  Pn) i 

die  allgemeinste  infinitesimale  Transformation,  die  eine  jede  der 

Grossen  Xt  .  .  .  Xq  invariant  låsst.  Die  gesuchten  vollståndigen  Sy- 

steme mussen  daher  eine  jede  Transformation  dieser  Form  gestatten. 

Sind  nun  alle  Losungen  Funktionen  von  Xx  . .  .  Xq,  so  (Satz  11) 

bilden  einige  dieser  Grossen  ein  System  Losungen. 

Giebt  es  dagegen  Losungen,  die  keine  Funktionen  von  Xj  . . .  Xq 

sind,  so  fugen  wir  nach  den  Entwickelungen  des  vorangehenden 

Satzes  zu  den  Gleichungen  des  vollståndigen  Systems 

AJ  —  0  .  .  .  Arf  =  0      (xt  .  .  ,  pn) 

successiv  so  viele  der  Gleichungen 

(Pi^^O  .  .  .  (XnPB(f)  =  0 

hinzu,  dass  wir  ein  Gleichungs-System  entweder  der  Form 

Atf  — 0  .  .  .  Arf=  0,(^^  =  0  .  .  .  (Pkf)==0 
oder  der  Form 

Aåf  =  0  .  .  .  Arf  =0(P1f)  =0  .  .  .  (XkPkf)==0 
erlialten,  welches  eine  und  nur  eine  Losung  77  besitzt,  die  keine 

Funktion  von  X,  .  .  .  Xq  ist.  Das  hierdurch  gefundene  vollståndige 

System  gcstattet  alle  inf.  Transformationen  der  Form 

9  Xq  +    P,  +  i ; 
also  muss  nach  dem  vorangehenden  Satze  entweder  II  gleich  einer 

der  Grossen  X,  +  i  .  .  .  X„  sein,  und  dann  sind  alle  Funktionen 

nullter  Dimension  von  X,  .  .  .  Xq\s  Polargruppe  Losungen  der 
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A;  f  =  0. —  Oder  auch  verschwinden  såmmtliche  Differential-Quoti- 

enten  von  TI  hinsichtlich  der  Grossen  Xs  + 1  .  .  .  Xn  Ps  + 1  .  .  .  Pn, 

wo  s  die  grosste  der  beiden  Zahlen  k  und  q  bezeichnet;  d.  h.  IT 

besitzt  die  Form 

JT(Xt  .  .  .  XSP,  .  .  .  P.) 

wo  es  allerdings  denkbar  ist,  dass  die  Grossen  Pt  .  .  .  Ps  nur  formel 

in  Tl  eingehen.  Ist  dies  der  Fall,  so  dass  JT  eine  Funktion  von 

Xt  .  .  Xs  ist,  so  muss  s  grosser  als  q  sein,  und  zugleich  ist  wegen 

11  eine  jede  der  Grossen  Xt  .  .  .  Xs  insbesondere  Xs  eine  Losung. 

Dann  aber  mussen  alle  Funktionen  nullter  Ordnung  von  Xx  .  .  . 

Xq's  Polargruppe  die  Ajf  =  0  befriedigen.  Kommt  dagegen  eine  der 

Grossen  Pt  .  .  .  P3  etwa  Pa  im 

JI^  .  .  .X,^  .  .  .  Ps) 

vor,  so  ist,  da  das  vollstandige  System  der  Aif=0  die  inf.  Trans- 
formation 

Xa-  9Xn.Pn 

gestattet,  die  (trosse  (77,  Xa.  9  Xn.  Pn)  d.  h. 

eine  Losung,  folglich  auch  Xn.  Nach  dem  Satze  8  ist  dann  alle 

Funktionen  nullter  Ordnung  von  Xt  .  .  .  Xq's  Polargruppe  Losungen. 
Es  ist  klar,  dass  alle  inf.  Transformationen  der  auf  pg.  32 

aufgestelltcn  Form  wirklich  die  Funktionen  nullter  Ordnung  der 

Polargruppe  in  ebensolche  uberfiihren. 

Die  nachstehenden  Entwickelungen  dieses  Paragraphes  brauche 

ich  erst  im  letzten  Paragraphe;  darum  mag  der  Leser  sie  zundchst 

ub  er  spring  en. 

Satz  20.    Steht  ein  vollst  åndig  es  Sy si em 

AJ=0  .  .  .  ATf=0       (x,  .  .  .pn) 

in  invarianter  JBeziehung  zu  der  Gruppe  Xt .  .  *  Xq  *  .  .  Xy  .  .  .  Xq« 

Pq'  + 1  •  •  •  Pq"  und  zu  den  Funktionen  Xx  . . .  Xq,  so  sind  alle 
Vid.-Selsk.  Forh.  1875.  3 
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Funhtionen  nullter  Ordnung  der  Gruppe  oder  alle  derartige  Funh- 

tionen  der  Polargruppe  Losungen,  ivenn  nicht  entweder  alle  ausge- 

zeichnete  Funhtionen  Xl  .  .  .  X,  .  .  .  Xq-  oder  auch  einige  der 

Grossen  Xt  .  .  .  Xq  ein  System  Losungen  bilden. 

Fuhren  wir  neue  canonische  Variabeln  Xj  ...  X„  Pt  ..."  P. 
ein,  so  ist  (Satz  5) 

(a)        H  =  l$kXk.Pk+  %nk(K,  .  .  .  Xq.)P«<  +  Hi  (Xt. ; .  -i  Xq« 
1  q+1 

Pq'+1  .  .  .  Pv0H-H2(X,  .  .  .  XrXq«  +  1  .  .  .  XnP<+1.  .  .  Pn) 

die  allgemeinste  infinitesimale  Transformation,  welche  die  vorge- 

legte  Gruppe  in  sich  uberfiihrt  und  die  Grossen  Xt  .  .  .  Xq  inva- 
riant lasst. 

Sind  nun  alle  Losungen  Funktionen  von  Xt  .  .  .  Xq,  so  bilden 

(Satz  11)  einige  dieser  Grossen  ein  System  Losungen. 

Sind  dagegen  alle  Losungen  Funktionen  von  Xi  .  .  X,  .  .  Xq-, 
so  nehme  ich  eine,  in  deren  analytischen  Ausdrucke 

J2  (X,  .  .  .  Xq  .  .  .  X?  .  .  .  X,.) 

jedenfalls  eine  der  Grossen  Xq  + 1  .  .  .  Xq-  etwa  X   vorkommt,  und r 

ftihre  auf  sie  die  inf.  Transformation  Q(Xx  .  .  .  Xq<)  P  aus.  Die 
hierdurch  erhaltene  Funktion 

befriedigt  die  Ajf  =  0.  Also  (Satz  10)  sind  alle  Grossen  X,  .  .  . 

Xq  .  .  .  Xq<  Losungen. 
Giebt  es  endlich  Losungen,  die  sich  nicht  als  Funktionen  von 

Xt  .  .  .  Xq  ausdriicken  lassen,  so  fugen  wir  zu  den  A,  f  =  0  suc- 
cessiv  so  viele  der  Gleichuugen 

(P.f)  =  0  (X„  P„,f)  =  0 

hinzu,  dass  wir  ein  Gleichungs-System  entweder  der  Form 

A,  f  =  0  ...  .  Arf  ass  0,  (P,  f)  =  0  .  .  .  .  (Ptf)  =  0 
oder  der  Form 

A,  f  =  0  .  .  .  .  Arf=o,  (P,f)  =  0  .  .  .  .(XkPk,f)  =  0 

erhalten,  welches  eine  und  nur  eine  Losung  TI  besitzt,  die  keine 

Funktion  von  Xt  .  .  .  .  X,  ist.    Das  hierdurch  gefundene  vollstån- 
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dige  System  gestattet  bekanntlich  alle  inf.  Transformationen  der 
Form 

9  Xit  +  i  .  Pk  +  i 

und  also  (Satz  18)  sind  nur  die  beiden  folgenden  Falle  moglich. 

Entweder  ist  II  gleich  einer  der  Grossen  X9-  +  i  .  .  .  X,«  .  .  .  Xn 

d.  h.  eineFunktion  nullter  Ordnung  die  der  Gruppe  oder  der  Polar- 

gruppe angehort;  alsdann  befriedigen  (Satz  8)  alle  ubrigen  Funk- 

tionen  nullter  Ordnung  der  betreffen den  Gruppe  die  Ai  f  =  0.  Oder 

auch  verscbwinden  alle  Differential-Quotienten  von  II  hinsichtlich 
der  Grossen 

Xs+1  .  .  .  X„  Ps+1  .  .  .  P. 

wo  s  die  grosste  der  Zahlen  q'  und  k  bezeiehnet.    Enthålt  nun 
der  analytische  Ausdruck  der  Grosse  JT,  die  in  diesem  Falle  die 
Form 

n (X,  .  .  .  xsp,  .  .  .  p.) 

besitzt,  einige  der  Grossen  P,  etwa  Pa,  so  wåhlen  wir  unter  den  inf. 

Transformationen  eine,  welche  die  Form  Xa  9  (Xm)  Pm  besitzt,  wo  Xm 

eine  gewdhnliche  Funktion  nullter  Ordnung  der  Gruppe  oder  der 

Polargruppe  bezeiehnet.    Alsdann  befriedigt d/Z 

-~-9(Xm)Pm 

und  folglich  auch  Xm  die  A;f  =  0.  Also  sind  alle  Funktionen  nullter 

Ordnung  der  betreffenden  Gruppe  Losungen.  Ist  dagegen  It  eine 

blosse  Funktion  von  X,  .  .  .  Xs,  so  muss  nach  unserer  Vorausset- 

zung,  dass  II  sich  nicht  als  Funktion  von  Xi  .  .  .  Xq  .  .  .  X9  aus- 

drucken  lasst,  s  grosser  als  q'  sein.  Alsdann  befriedigt  eine  jede 
der  Grossen  X1  .  .  .  Xs  also  auch  Xs  die  Ai  f  =  0.  Da  nun  Xs  eine 

gewohnliche  Funktion  nullter  Ordnung  der  Gruppe  oder  der  Polar- 

gruppe ist,  so  (Satz  8)  sind  die  ubrigen  Funktionen  nullter  Ord- 

nung der  betreffenden  Gruppe  Losungen. 

Es  ist  leicht  zu  verificiren,  dass  die  vollståndigen  Systeme, 

welche  die  Funktionen  nullter  Ordnung  der  Gruppe  oder  diejenigen 

der  Polargruppe,  oder  endlich  die  ausgezeichneten  Funktionen 

X,  \  .  .  X9  .  .  .  X9  definiren,  alle  inf.  Transformationen  der  Form 

(a)  gestatten. 
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Satz  21.    Steilt  ein  voll  st  åndig  es  System 

AJ=0  .  .  .  A,f—0  (x,  .  .  .  pj 

in  invarianter  Beziéhung  zu  der  Gruppe  X1  . . .  Xq . .  .  Xq< . . .  Xq« 

Pq-  +  i  . . .  Pq"  + 1  und  einer  jeden  der  Grossen,  Xy  .  .  .  Xv  so  sind 
alle  FunJctionen  nidlter  Ordnung  der  Gruppe  oder  der  Polargruppe 

Losungen,  wenn  nicht  entiveder  die  ausgezeichneten  Funktionen  null- 

ter  Ordnung  Xt  . . .  Xq . .  .  Xq-  oder  audi  såmmtliche  ausgezeiehnete 

FunJctionen  Xl  . .  .  Xq .  . .  Xq< . . .  Xq«  +  \  oder  endlich  einige  der  Gros- 

sen Xt  . . .  Xq  allein  ein  System  Losungen  bilden. 

Fuhren  wir  wie  gewohnlich  neue  canonische  Variabeln  X,  . . . 

Xn  Pj  .  . .  Pn  ein,  so  ist 

H  -       Xk  Pk.+  5  ft,(Xi:...X,..  Xq)  Pk-fØ  (Xx  . .  Xq.)  X9«  +  ,  Pq«+1 
1  q  +  1 

+  Hj  (X,  . .  Xq«  Pq.  +  % . .  Pq-)  +  H2  (X,  . .  Xq-  Xq«  +  8. . .  X„  Pq.  + 1  •  •  •  Pn) 
die  allgemeinste  inf.  Transformation,  welche  die  vorgelegte  Gruppe 

in  sich  iiberfiihrt  und  gleichzeitig  eine  jede  der  Grossen  Xt  . . .  Xq 
invariant  låsst. 

Besitzen  nun  alle  Losungen  die  Form  F  (Xl  . . .  Xq),  so  bilden 

einige  der  Grossen  Xt  . . .  Xq  ein  System  Losungen. 

Sind  alle  Losungen  Funktionen  von  X4  . . .  Xq . . .  Xq-,  und  zwar 

nicht  allein  von  Xt  . . .  Xq,  so  nehmen  wir  eine  Losung 

F  (Xj  . .  .  Xq . . .  Xa  . . .  Xq0, 

welche  eine  beliebige  der  Grossen  Xq  +  i . . .  Xq«  etwa  Xa  enthalt. 
Indem  wir  auf  sie  eine  inf.  Transformation  der  Form 

anwenden,  erkennen  wir,  dass  eine  jede  der  Grossen  Xl  . . .  Xq . . . 

Xq<  eine  Losung  ist. 

Sind  alle  Losungen  Funktionen  von  Xt . . .  Xq . . .  Xq<  Pq«  +  i  und 

zwar  nicht  allein  von  Xt  . . .  Xq . . .  X,  ,  so  fuhren  wir  auf  eine  Los- 

ung, welche  eine  der  Grossen  Xq  +  i . . .  Xq<  etwa  Xa  enthålt 

.  F(X1...Xq...Xa...Xq.Pq«  +  1) 
eine  inf.  Transformation  der  allgemeinen  Form 

q  (X1.;.:x,..;x,.)  pa 
aus  und  erkennen  so.  dass  eine  jede  der  Grossen  Xl  ...  Xq . . .  Xq' 
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eine  Losung  ist.    Nun  giebt  es  nach  unserer  Voraussetzung  Los- 

ungen  der  Form  * 
F(X1...Xq...Xq.Pq»  +  1) 

die  Pq -  +  i  wirklich  enthalten;  also  ist  auch  Pq«+  i  eine  Losung. 
Giebt  es  endlich  Losungen,  die  sich  nicht  als  Funktionen  von 

Xi  . .  .  Xq<  Pq<<  +  i  ausdrucken  lassen,  so  fiigen  wir  zu  den  A;  f  =  0 
successiv  soviele  der  Gleichungen 

(^f)  =  0,  (X,  Pt  f)  =  0  . . .  (X„  Pn,  f)  =  0 

hinzu,  dass  wir  ein  Gleichungs-System  der  Form 

JAt  f  =  0  . . .  Arf  =  0,  (P,f)  =  0...  (Pkf)  =  0 
oder  der  Form 

A,  f  =  0  ...  Arf=0,  (P,  f)  =  0  ...  (XkPkf)  =  0 

erhalten,  welches  eine  und  nur  eine  Losung  IT  besitzt,  die  keine 

Funktion  von  Xx  .  .  .  Xq-  Pq»  +  i  ist.    Das  gefundene  Gleichungs- 
System  gestattet  alle  inf.  Transformationen  der  Form 

9xq.  +  i  .  pq  +i ,  q"  +  i. 
Daher  sind  nur  zwei  Falle  denkbar.  Entweder  ist  77  gleich 

einer  der  Grossen  Xq-  +  i  ...  X,-  Xq«  +  2  ...  X,i ,  und  dann  schliesst 

man,  wie  gewohnlich,  dass  die  Funktionen  nullter  Ordnung  der  vor- 

gelegten  Gruppe  oder  ihrer  Polargruppe  Losungen  sind.  Oder  auch 

verschwinden  die  Differential-Quotienten  von  Tl  hinsichtlich  der 
Grossen 

X.+,    ...    Xq«Xq«+2    ...    Xn    Ps+1    ...    P,«P,-+2    ...  Pn 

wo  s  die  grosste  der  beiden  Zahlen  q'  und  k  ist.  II  besitzt  dann 
die  Form 

IT  (X,  ...  Xs  Xq«  +  1  P,  ...  PsPq«  +  1). 

Kommt  hier  eine  der  Grossen  PA  . . .  Ps  etwa  Pa  wirklich  vor,  so 
fuhren  wir  auf  II  die  inf.  Transformation 

Xa  .  9  (Xm)  Pm 

aus,  und  erkennen  dadurch  dass  Xm,  die  entweder  der  Gruppe  oder 

der  Polargruppe  angehort,  eine  Losung  ist.  Hieraus  folgt  wie  ge- 

wohnlich, dass  die  Funktionen  nullter  Ordnung  der  betretfenden 

Gruppe  Losungen  sind.  —  Besitzt  dagegen  II  die  Form 

n(x,  ...  xspq«  +  1) 

so  muss  nach  unserer  Voraussetzung,  dass  II  keine  Funktion  von 



38 

Xj  . . .  Xq-  Pq"  -f  i  ist,  s  grosser  als  q'  sein.  Da  nun  eine  jede  der 
Grossen  Xt  ...  Xs  Pq«  +  i  die  Ajf  =  0  befriedigen  muss,  so  linden 

wir  wieder  hier  Funktionen  nullter  Ordnung  der  Gruppe  oder  der 

Polargruppe,  welche  die  A;f=0  befriedigen,  worait  Alles  fertigist. 

In  entsprechender  Weise  untersucht  man  alle  vollståndige  Sy- 

steme,  die  zu  der  Gruppe  Xt . . .  Xf . . .  Xq- , . .  Xq«  Pq  +  4  . . .  Pq«  +  i 

und  einer  jeden  der  Grossen  XA  . . .  Xq  Pq»-| ■  1  in  invarianter  Be- 
ziehung  stehen.    Darauf  gehe  ich  indess  nicht  hier  nåher  ein. 

Hier  mogen  nur  noch  zwei  Satze,  die  ich  bei  einer  ånderen 

Gelegenheit  beweise,  ihren  Platz  finden. 

Sats  2%.  Befriedigen  alle  Funktionen  nullter  Ordnung  einer  ho- 

mogenen  Gruppe  ein  vollståndiges  System 

A1f=0  ...  Arf=0      (xx  ...  k„) 

das  noch  weitere  Losungen  besitzt,  so  ist  es  immer  moglich  ein 

vollståndiges  System  der  Form 

AJ-O...    Arf  =  0,  (PJ^O,  (X1P1f)  =  0  ...  (Pkf)-0 

oder  der  Form 

Atf=0  ...    Arf  =  0,  (P1f)  =  0  ...    (Xl(Pkf)  =  0 

aufzustellen,  welches  nur  eine  Losung  besitzt,  die  keine  Funktion 

nullter  Ordnung  der  Gruppe  ist.  —  Dieser  Satz  bleibt  noch  rich- 

tig,  wenn  man  iiberall  die  Worte:  „uullter  Ordnung"  streicht. 
Sats  23.  Befriedigen  alle  Funktionen  nullter  Ordnung  einer  ho- 

mogenen  Gruppe  ein  vollståndfges  System,  das  zu  der  Gruppe  und 

einigen  ausgezeichneten  Funktionen  derselben  in  invarianter  Bezie- 

hung  steht,  so  sind,  wenn  es  noch  weitere  Losungen  giebt,  nur 

zwei  Falle  moglich.  Entweder  sind  alle  Funktionen  nullter  Ord- 

nung der  Polargruppe  Losungen,  oder  auch  giebt  es  keine  weitere 

Losungen  als  die  Funktionen  der  vorgelegten  Gruppe. 
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§  5.  . 
Die  Jacobi-Mayersche  Integfations-Methode. 

In  diesem  Paragraphe  erledige  ich,  nachdem  ich  einige  wei- 

tere  Hulf-Såtze  bewiesen  habe,  folgendes  Problem. 

Problem.  Find  die  einfachste  Integrations-Methode  des  Invo- 

lutions-Systems 

X,  =  aj  . . . .    Xq  =  aq    (x,  ....  pj 

bei  der  man  successiv  eine  Losung  einer  Reihe  vollståndiger  Sy- 
steme 

Atf  =  0  ....    Arf  =  0    (x,  ....  pn) 

bestimmt,  deren  jedes  in  invarianter  Beziehung  zn  Xl  ...  Xq  und 

den  schon  gefundenen  Losungen  der  vorangehenden  Systeme  steht,  — 
und  im  Uebrigen  nur  ausfuhrbare  Operationen  anwendet. 

Satz  24.    Vorgelcgt  sei  ein  Involutions- System 

Xt  ==  aj    Xq  =  aq      (*i  Pi  PJ 

und  q'  Funktionen  Xq  -f  \  ...  Xq  +  q',  die  sowohl  pdarwtise,  tvie  mit 

Xt  ...  Xq  in  Involution  Hegen.  Ist  q  +  {?'  glcich  n,  so  låsst  das 
Integrations-Gcnhoft  sich  vermdge  ausfiihrbarer  Operationen  absol- 

viren;  ist  dag  egen  q-\-q'  weniger  als  n,  so  sind  noch  gewisse  Inte- 

grations-  Operationen  nothwendig. 

In  der  That,  ist  q  +  q*  gleich  n,  so  braucht  man  nur  die 
Verhåltnissgrossen  pA  .  . .  p„  zwischen 

Xx  =  ax  ....  Xu  =  a„ 

zu  elimiuiren,  um  eine  vollståndige  Losung  des  vorgelegten  Invo- 

lutions-Systems  zu  erhalten.    Ist  dagegen  q  -f-  q'  weniger  als  n, 

so  erkennt  man  folgendermaasen,  dass  noch  gewisse  Integrations- 

Operationen  nothwendig  sind:  Sei 

F(xx  ....  xn..q_q-+1       ....  pn_q_q'+  J  =  a  , 

die  allgemeine  partielle  Differential-Gleichung  l.Qøzwischen  n— q — 

q'  4-  1  Variabeln.    Ihre  Integration  låsst  sich  immer  auf  diej enige 
des  q  —  gliedrigen  Involutions-Systems 

F  =  a,  Xn_q_q-  +  2  =  Const  .  . .  Xn_q<  =  Const.  (xx  ...  pn) 

zwischen  n  Variabeln  zuriickfiihren,  und  dabei  kennt  man  q' Funk- 

tionen x„_q-  +  1  .  .  xn.  die  sowohl  paarweise  wie  mit  den  Funk- 
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tionen  des  Involutions-Systems  in  Involution  liegen.  Konnte  man 

nun  ein  solches  Problem  vermoge  ausfiihrbarer  Operationen  absol- 

viren,  so  håtte  man  eo  ipso  eine  allgemeine  Integrations-Methode 

der  partiellen  Differential-GIeichungen  1.0.  zwischen  n — q—  q' +  1 

Variabeln.  Dies  steht  aber,  wenn  n  grosser  als  q  +  q'  ist,  im 
Wiederspruche  mit  dem  in  der  Einleitung  aufgestellten  Axiom. 

Satz  25.  Bei  der  gesuchten  einfachsten  Integrations-Methode  des 

Involutions-Systems  X1  =  ax  ....  Xq  =  aq  muss  die  er  ste  Integra- 

tions- Operation  in  der  Bestimmung  einer  Losung  des  vollstdndigen 

Systems 

(X1N)  =  0  ....  (XqN)  =  0,  Vdp-  =  0 

bestehen. 

Das  erste  vollståndige  System  soll  zu  Xx  . . .  Xq  in  invarianter 

Beziehung  stehen.  Nun  giebt  es  zwei  Categorien  derartiger  Sy- 

steme.  Ein  System  der  ersten  Categorie  hat  keine  andere  Los- 

ungen  als  einige  der  Grossen  Xx  . . .  Xq  und  kommt  daher  garnicht 

in  Betracht,  insofern  seine  Integration  eine  ausfiihrbare  Operation 

ist.  Ein  System  der  zweiten  Categorie  wird  von  den  2n-q— 1 

Funktionen  nullter  Ordnung  vonX1  ...  Xq's  Polargruppe  befriedigt. 
Håtte  das  gesuchte  vollståndige  System  noch  weitere  Losungen 

als  jene  2n — q — 1,  so  wåre  die  Bestimmung  einer  von  Xx  ...  Xq 
unabhångigen  Losung  eine  Operation  von  hoherer  Ordnung  als 

2n— 2q— 1.  Wir  kennen  aber  eine  Integrations-Methode  des  In- 

volutions-Systems Xj  =  ax  Xq  --=aq,  die  nur  die  Operationen 

2n— 2q— 1,  2n— 2q— 3  ...      3,  1 

verlangt.  Also  darf  das  erste  vollståndige  System  keine  weitere 

Losungen  als  die  Funktionen  nullter  Ordnung  von  Xx  . . .  Xq's  Po- 
largruppe besitzen. 

Satz  26.  Soll  das  Involutions-Systcm  Xx  =  a1 . . . .  Xq  =  a,,  in 

cinfachstcr  Weise  integrirt  tverden,  nacJidem  man  q' — q  Funktionen 

Xt/  -f  ,  . . .  .  Xq<  ge fund  en  hat,  die  soivohl  paar  weise  tvie  mit  Xx  . . .  Xq 

in  Involution  Hegen,  so  muss  der  ndchste  Schritt  in  der  Bestim- 

mung einer  Losung  des  vollstdndigen  Systems 
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(X1N)  =  0  ....    (X,.  N)-0,  2p,-f-=0 
bes  teken. 

Das  nåchste  vollståndige  System  soll  nåmlich  zu  jeder  der 

Grossen  XL  . . .  X? .  . .  Xq«  in  invarianterBeziehung  stehen.  Nun  giebt 

es  zwei  Categorien  derartiger  Systeme.  Ein  System  der  ersten 

Categorie  hat  keine  andere  Losungen  als  einige  der  Grossen  Xx  . . . 

Xq...Xq<,  und  kann  daher  nicht  in  Betracht  kommen,  insofern 
seine  Integration  eine  ausfuhrbare  Operation  ist.  Ein  System  der 

zweiten  Categorie  wird  immer  von  den  Funktionen  nullter  Ordnung, 

die  in  Xx  ...  Xq<'s  Polargruppe  enthalten  sind,  befriedigt.  Hatte 
nun  das  gesuchte  vollståndige  System  mehrere  Losungen  als  die 

besprochenen  2n—  q'— 1,  unter  denen  nur  q'  bekannt  sind,  nåm- 

lich Xj  Xq<,  so  wåre  die  Bestimmung  einer  Losung  desselben 

eine  Operation  von  hoherer  Ordnung  als  2n— 2q'— 1.    Das  darf 
indess  nicht  sein;  denn  wir  kennen  eine  Integrations-Methode  des 

vorgelegten  Problems,  welche  nur  die  Operationen 

2n— 2q'— 1,  2n— 2q'— 3,  ....  3,  1 
verlangt. 

Jetzt  sind  wir  dazu  im  Stande  unser  Problem  zu  erledigen. 

Denn  die  gesuchte  einfachste  Integrations-Methode  des  Involu- 

tions-Systems  Xt  =  &x  Xq  =  aq  fångt  mit  dem  vollståndigen 
Systeme 

(K^-.O  ....  (XqN)  =  0,  ̂ P  J=0 

an.  Ist  eine  Losung  desselben  Xq+  t  gefunden,  was  vermoge  einer 

Operation  2n— 2q— 1  geschieht,  so  steilt  man  das  vollståndige 
System 

(X ,  N)  =  0  . . . .  (Xq  +  t  N)  =  0,  -p  ̂   =  0 

auf,  und  bestimmt  eine  Losung  desselben  Xq  +  2  vermoge  einer 

Operation  2n— 2q— 3;  sodann  bestimmt  man  eine  Losung  Xq  +  3 
des  vollståndigen  Systems 
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(XxN)-0  ....  (Xq+  2N)  =  0,  2p~=0 

u.  s.  w.  In  dieser  Weise  muss  man  fortfahren,  bis  man  zuletzt 

eine  Losung  Xn  des  Systems 

C^N)-*  ....  (X^NJ-O,  ^P~  =  0 

gefunden  hat.  Die  einfachste  Integrations-Methode  stimmt  also 

hinsichtlich .  der  nothwendigen  Integrations-Operationen  vollståndig 

mit  der  Jacobi-Mayerschen  iiberein. 

Theorem  1.  Steilt  man  als  Axiom  fest,  dass  die  Inte- 

gration  der  al  lg  emeinen  Differenti  al-Glei  chung 

f(*y-£)=o 

sich  nicht  vermoge  ausfuhrbarer  Op  er  at  ionen  leisten 

låsst,  —  nimmt  man  ferner  bei  der  Beurtheilung  einer 

Integrations-Methode  nur  auf  die  nothw  endig  en  Inte- 

grations-Operationen BileJcsicht,  und  rechnet  dabei  eine 

Operation  2p  filr  schwierig  er  als  den  Inbeg riff  der  Ope- 

rationen  2p — 1,  2p—3,  3,  1,  —  so  ist  die  Jacobi- 

Mayersche  Methode  die  einfachste  Integrations-Me- 

thode eines  Involutions-  Systems 

X:  =ax   Xq  =  aq      (xx   p.) 

bei  tvelcher  man  succ  essiv  eine  Losung  einer  Beihe  voll- 

ståndig er  Sy  stem  e 

Kli  =  0  ....  Arf  =  0       (x,  ....  pn) 

bestimmt,  deren  jedes  su   X,,  und  den  schon  g  c- 

fundenen  Losungen  der  v  or  ang  ehenden  Systeme  in  in- 

varianter  Beziehung  stekt,  und  im  Uebrigen  nur  aus- 

fuhrbare  Op  er  ationen  anwendet. 

§  6. 
Meine  Integrations-Methode. 

Die  Kntwickelungen  des  vorangehenden  Paragraphes  sind  inso- 

fern  unbefriedigend,  wie  es  Integrations-Methoden  giebt,  welche 
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die  verlangten  Eigenschaften  entbehren;  allerdings  sind  diese  Me- 
thoden  nach  dem  festgestellten  Maasstabe  ebenso  schwierig  wie 

die  Jacobi-Mayerscbe. 

Es  scbeint  indess  unmoglich  alle  uberhaupt  denkbare  Behand- 

lungs-Weisen  eines  Involutions-Systems  zu  discuttiren.  Es  scheint 

nothwendig  gewisse  Eigenschaften  a  priori  festzustellen,  oder  ge- 
wisse  Axiome  zu  admittiren. 

Die  bisherigen  Integrations-Methoden  eines  Involutions-Systems  „ 
haben  kaum  eine  gemeinsame  Eigenschaft.    Dagegen  stimmen  alle 

Behandlungs-Weisen  einer  vorgelegten  Gieichung  darin  iiberein,  dass 

sie  alle  mit  der  Bestimmung  einer  Losuiig  des  Systems' 

(FN)  =  0JpJ=0 

anfangen.  Diese  Bemerkung  rechtfertigt  gewissermaasen  folgenden 

Forderungs-Satz.    Die  einfachste  Integrations-Methode  einer 
Gieichung 

F  (x1  pn)  =  Const. 
muss  mit  der  Bestimmung  einer  Losung  eines  vollståndigen  Systems 

kj=0  . ...  Arf  =  0  (Xj  ....  p„) 

anfangen,  das  zu  F  in  invarianter  Beziehung  steht. 

Indem  ich  diesen  Satz  als  bewiesen  voraussetze,  zeige  ich, 

dass  es  keine  Integrations-Methode  giebt,  die  sich  mit  einfacheren 

Integrations-Operationen  als  die  Jacobi-Mayersche  und  die  meinige 
begnugt.  Hiermit  ist  das  Problem,  ob  noch  einfachere  Methoden 

uberhaupt  existiren,  wenn  nicht  erledigt,  jedenfalls  auf  die  Frage 

zuriickgefubrt,  ob  es  moglich  ist,  die  Integration  der  Gieichung  F  = 

Const.  durch  eine  Integrations  -  Operation,  die  den  besprochenen 

Charakter  nicht  besitzt,  zu  fordern. 

Mein  Raisonnement  beruht  auf  einige  allgemeine  Såtze,  die 
ich  zunachst  zusammenstelle. 

Satz  27.  Stehen  zwei  Categorien  Integrations  -  Probleme  in 

solcher  gegenseitigen  Beziehung,  dass  man,  wenn  ein  Problem  der 

einen  Categorie  vorgelegt  ist,  immer  vermbge  ausfiihrbarer  Operatio- 
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nen  ein  Problem  der  zweiten  Categorie  aufstellen  hann,  dessen  Er- 

ledigung  diejenige  des  urspriinglichen  nach  sicli  zieht,  so  ist  das 

Minimum  der  erforderlichen  Iniegrations- Operationen  fur  heide  Ca- 

tegorien  dasselbe. 

In  der  That,  kann  das  allgemeine  Problem  der  einen  Cate- 

gorie vermoge  der  Operationen  a,  (S  k  absolvirt  werden,  so 

kann  ein  jedes  Problem  der  zweiten  Categorie,  das  sich  ja  auf  ein 

Problem  der  ersten  Categorie  reduciren  låsst^  vermoge  identisch 

derselben  Operationen  gelost  werden. 

Satz  28.  Die  Integration  eines  q  —  gliedrigen  Involutions- System 

X1=a1          Xq  =  aq       (xx  pj 

mit  q' — q  bekannten  Funktionen  Xq  +  l  ....  Xq<,  die  soivohl  paar- 
iveise,  wie  mit  Xt  ....  Xq  in  Involution  Hegen,  lasst  sich  auf  die- 

jenige einer  einzigen  partielten  Diff er ential-Gleichung  zwischen  n — q41 
-f-  1  Variabeln  zuruckfuhren. 

Satz  29.  Bezeichnetf=a  irgend  eine  partielle  Dif  fe- 

ren tial  -  Glei  chung  1.0.  zwischen  n  -  q'  -f-  1  Variabeln 

xx  ...  xn_q<  +  1?  so  ist  es  immer  mo  gl  ic  li  ein  q— gliedriges 

Involutions-System  Xx  =  ax  ....  Xn  =  aq  zwischen  n  Va- 
riabeln aufzus  telle n,  de s s  e n  Integrati  on  diejenige  von 

f  =  a  nach  sich  zieht,  und  zugleich  q' — q  Funktionen 
Xq  +  !  Xq   anzugeben,  welche  alle  Gleichungen 

(XiXk)  =  0  erfullen. 

Denn  die  Integration  des  Involutions-Systems 

f  =  a,  Xn-q'  +  i  =  Const.  ....  xn_r  +  q  =  Const.  (x1   pn) 

zieht  diejenige  von  f=a  nach  sich,  und  die  Funktionen 

Xn— q'  +  1  +  i   •  •  •  •  X„ 

stehen  in  der  verlangten  Beziehung  zu  dem  Involutions-System. 

Satz  SO.  Die  einfachste  Integr  ations-Me  tho  de  des  In- 

volutions-System s 

Xj  —  ax  ♦ . . .  Xq  =  aq      (Xj  . . . .  p„) 

mit  q' — q  bekannten  Funktionen  Xv  +  x  ....  X^,  die  so- 
wohl  paarweisewie  mit  Xx  ....  Xq  in  Involution  lie gen, 

braucht  genau  so  viele  und  so  hohe  Integr  a  tions-Ope- 

rationen,  wie  die  einfachste  Integrations  -  Methode 
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der  allgemeinen  partiellen  Diff  er  en  tial- Glei  chung  1. 

0.  zwischen  n— q'  -f-  1  Variabeln* 
Dieser  Satz  ist  eine  Consequenz  der  drei  vorangehenden;  von 

unserem  Forderungs-Satz  ist  er  vollig  unabhångig. 

Um  jetzt  das  Involutions-System 

X1=a1  ....  X,  =  a9      (x,  ....  p„) 

in  einfachster  Weise  zu  integriren,  stelle  ich  die  aequivalente  Glei- 

chung  zwischen  n— q  +  1  Variabeln  auf 

Xj  (xx  ....  x^+iP!  ....  pn_,-f  J  ̂Const. 

und  integrire  sie  in  einfachster  Weise.  Hierzu  sollman  nach  unse- 

rem Forderungs-Satze  zuerst  eine  Losung  eines  mit  Xj  invariant 
verkniipften  vollståndigen  Systems 

Axf  =  0  ....  Arf  =  0       (Xl  ....  pn_9+  J 
suchen.    Es  giebt  aber  (Satz  19)  nur  ein  solches  System  nåmlich 

(XJ)  =  0,  (xA  ....  xn_9+1  ....  pn_9+2) 

Also  bestimmt  man  eine  Losung  X*  desselben.  Sodann  stelle  ich 
die  mit  dem  Involutions-System 

Xj  =  Const.   X{  =  Const. 

aequivalente  Gleichung  zwischen  n— q  Variabeln 
X"  =  Const. 

auf,  und  behandle  sie  in  entsprechender  Weise.  Indem  man  in 

dieser  Weise  fortfåhrt,  wird  man  wie  man  sieht  eben  auf  meine 

Methode  gefuhrt. 

Theorem  2.    Steilt  man  als  Axiom  fest,  dass  die  ln- 

tegration  der  allgemeinen  Gleichung  f(xy^)  ==  0  sich 

nicht  vermbge  ausfuhrbar  er  Op  er  ationen  leisten  låsst; 
admittirt  man  fem  er  den  Forderungs-Satz,  dass  die 
einfachste  Integr  ations- Methode  der  allgemeinen  Glei- 
chung 

F(xx  .. ..  xn  p,  pn)  =  Const. 
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mit  der  B  estimmung  ein  er  Losun  g  eines  mit  F  invariant 

v  erhniipften  v  ollstdndig  en  Systems 

A1f  =  0  ....  Arf=0    (Xi  ....  Pn) 

anf  angen  muss,  so  gieht  es  heine  B  eJiandlun  gsiveise  eines 

Involutions-  Systems,  die  sich  mit  einfa  cher  en  Integra- 

tions-  Op  er  ationen  als  die  J acobi- May  er  s  che  und  die 

meinige  be  gnu  gt. 

§  * 
Beste  Verwerthung  der  zufålligen  Umstånde. 

Integrirt  man  ein  Involutions-System  nach  der  Jacobi-Mayer- 

schen  oder  meiner  Methode,  so  wird  es  bekanntlich  sehr  haiifig 

eintreffen,  dass  man  gleichzeitig  mehrere  Losungen  der  betreffen- 

den  vollstandigen  Systeme  findet;  und  es  steilt  sich  nun  naturge- 

måss  die  Frage,  wie  man  das  Eintreten  eines  solchen  Umstandes 

am  vortheiihaftesten  zur  Vereinfachung  des  zuriickstehenden  Inte- 

grations-Geschåfts  verwerthen  soll.  Diese  Frage  lasst  sich  folgen- 
dermaasen  formuliren 

Problem.  Sei 

Xj  =  ax  ....  Xr  —  ar 

ein  vorgelegtes  Involutions-System,  XT  +  1  ....  X(J  beJcannte  Funk- 

tionen,  die  sowohl  paanveise  wie  mit  Xx  . . . ,  Xr  in  Involution  He- 

gen, und  endlich  fx  . . . .  fs  beJcannte  Jiomogene  Funktionen,  die  den 
Relationen 

(X1f)==0  ....  (X?f)  =  0, 
genugen.    Wie  verfåJirt  man  am  einfachsten  bei  der  Integration  des 

Involutions- Systems. 

Wir  konnen  voraussetzen,  dass  die  Grossen  X  und  f  eine  Gruppe 

bilden;  dies  låsst  sich  nåmlich  immer  durch  Wiederholuug  der  Ope- 

rationen  (f,  f„)  erreichen.  Wir  bemerken  ferner  beilaufig,  dass  unser 

Problem  sich  auf  den  Fall  r  =  q  —  1  reduciren  liesse,  Da  iudess 

hieraus  keinen  bedeutenden  Vortheil  resultiren  wiirde,  so  behan- 

deln  wir  es  sogleich  in  voller  Allgemeinheit.  -  Es  ist  nothwendig 

eine  Beschrånckung  hinsichtlich  der  anzuwendenden  Methoden  zu 

machen.    Wir  steilen  dann  fest,  dass  die  weiteren  Integrations- 
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Operationen  in  der  successiven  Bestimmung  einer  Losung  von  voll- 

standigen  Systeraen  bestehen  sollen,  die  zu  der  Gruppe  X,  f,  den 

Funktionen  Xx  . .  . .  X9  und  den  schon  gefundenen  Losungen  der 

vorangehenden  Systemen  in  invarianter  Beziehung  stehen. 

Es  fragt  sich  jetzt,  ob  die  Gruppe  X,  f  ausgezeichnete  Funk- 
tionen besitzt,  und  wenn  dies  ist,  ob  dann  alle  diese  Funktionen 

von  nullter  Ordnung  sind  oder  nicht. 

Der  Einfachkeit  wegen  beschrånke  ich  mich  hier  auf  den  Fall, 

dass  sammtlich  ausgezeichnete  Funktionen  von  nullter  Ordnung 

sind.  Den  zweiten  denkbaren  Fall,  der  iibrigens  gar  nicht  grossere 

Schwierigkeiten  bietet,  erledige  ich  bei  einer  ånderen  Gelegenheit. 

Sei  dann  X:  ....  X,  ...  .  Xt  .  .  .  .  X9«  P,.  +  ,  ....  P9«  die 
canonische  Form  unserer  Gruppe. 

Es  handelt  sich  darum  ein  vollståndiges  System  zu  finden,  das 

zunåchst  zu  dieser  Gruppe  und  den  Funktionen  fx  ....  X?  in  in- 

varianter Beziehung  steht.  In  Paragraph  4  bestimmten  wir  alle  der- 

artigen  Systeme.    Offenbar  konnen  wie  kein  System  brauchen  wel- 
ches  keine  weitere  Losungen  als  einige  der  Grossen  X1  Xq 

besitzt.  Aber  jedes  anderes  System  wird  von  allen  ausgezeichne- 

ten  Funktionen  Xx  ...  X,  . . .  .  Xg<  befriedigt.  In  dieser  Weise 

erkennen  wir,  dass  der  erste  Schritt,  wenn  q'  >  q,  die  Bestimmung 

einer  weiteren  ausgezeichneten  Funktion  Xq  +  1  sein  muss.  —  Ist 

dagegen  q'  ̂ =  q,  so  bemerken  wir,  dass  wir  vollstandige  Systeme, 
die  keinc  weitere  Losungen  als  die  Funktionen  nullter  Ordnung 

oder  uberhaupt  alle  Funktionen  unserer  Gruppe  besitzen,  nicht 

brauchen  konnen,  insofern  die  Integration  dieser  beiden  Systeme 

ausfiihrbare  Operationen  sind  Zutiick  stehen  also  nur  vollstan- 

dige Systeme,  die  von  allen  Funktionen  nullter  Ordnung  der  Po- 
largruppe befriedigt  werden.  Das  einfachste  unter  allen  diesen 

Systemen  ist  dasjenige,  welches  keine  weitere  Losungen  als  jene 

Funktionen  besitzt.  -  In  dieser  Weise  erkennt  man,  dass  die  von 
mir  in  Math.  Annalen  entwickelte  Methode  die.  einfachste  ist. 
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Besitzt  die  Gruppe  der  X  und  f  die  canonische  Form  Xl  . . . 

X7  . . .  X,-  . . .  Xq<<  P,'  +  !  ...  P9"  P9"  +  i  so  låsst  es  sich  in  ent- 

sprechender  Weise  einsehen,  dass  die  folgende  Methode  die  ein- 

fachste  ist:  Man  bestimmt  successiv  die  ausgezeichneten  Funktio- 

nen  nullter  Ordnung  Xq  +  1  ...  Xq«;  bestimmt  sodann  eine  Losung 

X9«  +  2  des  Systems 

(X,  X)  =  0  (V  X)  =  0  (P,+  1  X)  =  0  . . .  (P,«  +  J  =  0  2pS=  0 

fiigt  darnach  die  Gleichung  (Xg«  +  2  X)  =  0  hinzu  und  bestimmt 

eine  Losung  X9«  +  3  des  neuen  Systems  u.  s.  w.  In  dieser  Weise 

fahrt  man  fort,  bis  man  eine  Funktion  Xn_,  gefunden  hat.  Als- 

dann  handelt  es  sich  darum  das  Involutions-Systems 

X^Const.  ...  X9=Const.  ...  X,«  +  2  =  Const.  ...  X„_i  =  Const. 
mit  den  bekannten  Funktionen 

X?»  +  1  . . .  X7«  Pf'  +  i  •  •  •  P9"  +  i 

zu  integriren    Eine  weitere  Funktion  Xf/«  +  l  giebt  die  Jacobische 

Multiplicator-Theorie.  Hiermit  ist  das  Integrations-Geschaft  erledigt. 



Om  Haandskrifterne  af  Thjodrek  Munk. 

Af 

Dr.  Gustav  Storm. 

Af  Munken  Thjodreks,  den  ældste  norske  Krønikeskrivers,  Værk 

existerer  der  ikke  længer  gamle  Haandskrifter.  Det  Haandskrift, 

som  laa  til  Grund  for  den  ældste  Udgave  af  1684  (ved  Bernhard 

Kirchmann),  var  bleven  opdaget  i  Lubecks  Bibliothek  omtr.  1620 

af  Rektoren  Johan  Kirchmann,  men  efter  hvad  Suhm  beretter  val- 
det bortkommet  allerede  i  forrige  Aarhundrede.  J.  Kirchmann 

stod  i  litterær  Forbindelse  med  flere  danske  Lærde,  deriblandt  Hi- 

storikeren St.  Stephanius  (f  1650);  denne  melder  ham  i  et  Brev  af  22/i 

1642,  at  man  netop  (nuper)  ogsaa  i  Danmark  havde  fundet  et  Haand- 

skrift af  Thjodreks  Bog  og  at  han  vilde  benytte  dette  til  at  levere 

en  Del  Noter  til  Kirchmanns  paatænkte  Udgave.  J.  Kirchmann 

døde  imidlertid  2%  1643,  og  Stephanius  gjentog  sit  Løfte  til  Søn- 

nen i  et  Brev  af  31/5  1647,  men  Thjodrek  maatte  alligevel  i  40  Aar 
vente  paa  en  Udgave.  Sønnesønnen  Bernh.  Kirchmann  benyttede 

sin  Farfaders  Forarbejder,  men  beklager,  at  Stephanius's  Noter 
mangler.  Ogsaa  det  Haandskrift,  Stephanius  omtaler  som  opdaget, 

er  sporløst  forsvundet;  man  har  antaget,  at  det  Arnamagnæanske 

Haandskrift,  som  Suhm  lagde  til  Grund  for  Udgaven  i  Langebeks 

Scriptores  (5te  Bind),  har  været  en  Afskrift  deraf,  men  allerede 

Suhm  var  dog  opmærksom  paa,  at  det  Arnam.  Haandskrift  stod  i 

direkte  Sammenhæng  med  den  trykte  Udgave,  og  han  mente  endog, 

at  det  havde  optaget  en  Mængde  Noter  i  Texten  fra  Udgaven. 

Ved  et  Ophold  i  Upsala  Høsten  1873  blev  jeg  opmærksom 

paa,  at  der  i  den  Delagardiske  Samling1  fandtes  et  Haandskrift 

1   Denne  Samling  kjøbte  som  bekjendt  Grev  de  la  Gardie  af  Stephaniiis's  Enke  og  den 
bestaar  altsaa  netop  af  Stephanius's  Haandskrifter. 
Vidensk  -Selsk.  Forh.  1875  .  4 
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af  Thjodrek,  og  det  med  en  bekjendt  Haand,  nemlig  netop  St. 

Stephanius^ ;  jeg  lagde  tillige  Mærke  til,  at  de  fleste  af  Noterne  i 

Kirchmanns  Udgave  fandtes  allerede  i  dette  Haandskrift,  der  efter 

ovenstaaende  maa  være  skrevet  i  et  af  Aarene  efter  1641  *.  I 

Vinter  har  jeg  ved  Hr.  Bibliothekar  Styftes  Godhed  havt  Haand- 
skriftet  udlaant  fra  Upsala  og  afskrevet  det.  Dets  Afvigelser  fra 

Kirchmanns  og  Suhms  Udgaver  er  saa  stærke,  at  det  blev  mig 

tydeligt,  at  det  Arnamagnæanske  Haandskrift  ikke  stammede  fra 

Stephanius;  jeg  fik  derfor  ogsaa  dette  udlaant  fra  Kjøbenhavn  og 

har  sammenlignet  det  med  Stephanius's  Haandskrift  og  med  Kirch- 
manns Udgave.  Det  viste  sig  da,  at  dette  Haandskrift  ikke  havde 

benyttet  Kirchmanns  Udgave,  men  tvertimod  var  ældre;  det  havde 

optaget  alle  Stephanius's  Noter,  men  afveg  fra  hans  Text,  og  paa 
den  anden  Side  fandtes  alle  for  Haandskriftet  særegne  Noter  igjen 

i  B.  Kirchmanns  Udgave,  medens  denne  havde  yderligere  Tillæg. 

Jeg  blev  altsaa  henvist  til  de  Oplysninger,  som  B.  Kirchmann  giver  i 

Indledningen  til  sin  Udgave,  og  maatte  med  Haandskrifterne  ved  Siden 

forklare  dem  saaledes,  at  B.  Kirchmann  har  aftrykt  den  af  Farfa- 

deren  besørgede  Afskrift  med  alle  Noter,  der  ham  uafvidende  er 

mindre  fra  Farfaderen  end  fra  Stephanius.  Alle  disse  Noter  (Far- 

faderens  og  Stephanius's)  har  han  sat  i  Parenthes  i  Margen. 
Den  Arnamagnæanske  Afskrift,  der  er  fra  17de  Aarhundrede,  stammer 

saaledes  fra  den  ældre  Kirchmann  og  er  en  Afskrift  af  den  c.  1620 

fundne  Membran.  Som  et  Vidnesbyrd  om  Slægtskabet  mellem  No- 
terne i  begge  Afskrifter  kan  citeres  en  Note  i  Cap.  V  om  Kejser 

Otto  II.  Denne  Stephanius's  Note  lyder  saa:  Fabricius:  Ottho 
II  Imper.  primum  expeditionem  in  Daniam  suscepit  Anno  974  et 

sequenti  anno  cum  Haraldo  rege  Daniæ  omnem  rem  de*  finibus  et 

de  jure  veteri  quo  Reges  D.  Impp.  obligati  transigit  [Vismaria] 

quæ  tune  nondum  sit  condita."  Denne  Note  er  laant  fra  en  be- 

kjendt tysk  Historiker  fra  2den  Halvdel  af  16de  Aarhundrede,  Geor- 

gius  Fabricius  Chemnicensis  (f  1573),  hvis  „Saxoniæ  illustratæ  libri 

'  Snarest  1042-43,  siden  Stephanius  i  Notcrnc  citcrer  Saxo  efter  Udg.  i  Frank- 
furt ( 1 57 Ti),  ikke  efter  sin  egon  Udgave  af  1644,  og  om  Island  eiterer  Arngrim 

.lonsson  „Ovmogæa"  (1609).  ikke  hans  ,.Spoeimen  liistorienni"  af  1643. 



IX"  jeg  kjender  iUdgaven  fra  1606  (fol.).  Her  lyder  Stedet  saale- 
des:  Anno  sequenti  (o:  975)  indicittfr  conuentus  Vuissmariam, 

urbem  Saxoniæ  maritimam.  Ad  eam  Rex  accedens  cum  Imperatoris 

legatis  conuenit:  res  omnis  transigitur  et  de  finibus  et  de  jure  vetere, 

quo  reges  sint  Imperatoribus  obligati."  Stephanius  har  altsaa  været 
opmærksom  paa,  at  Nævnelsen  af  Wismar  ikke  kunde  være  rigtig, 

har  derfor  sat  Navnet  i  Parenthes  og  tilføiet  „quæ  tune  nondum 

sit  condita."  Noten  med  dette  Tillæg  er  optaget  i  det  Arnamag- 

næanske  (o  :  Kirchmannske)  Haandskrift,  hvor  der  dog  staar  q'  tuum 

n.  s.  c.  B.  Kirchmann  har  fundet  det  rigtigere  at  udelade  saa- 

vel  Bynavnet  som  Tillægget,  og  hos  ham  stanser  altsaa  Noten  med 

„transigit,"  hvilket  iøvrigt  er  nok  til  at  vise,  at  han  ikke  har  selv- 

stændig  laant  Noten  fra  Fabricius,  men  at  han'  har  aftrykt  den 
ældre  Text  efter  det  Arnamagnæanske  Haandskrift. 

Jeg  har  saa  nøje  undérsøgt  disse  Noter,  dels  fordi  de  kla- 
rer Haandskrifternes  Stilling  til  hin  anden  dels  ogsaa  fordi  derved 

Ejendomsretten  til  de  fleste  og  bedste  Noter  i  Kirchmanns  Udgave 

hævdes  for  den  danske  Lærde  Stephanius,  hvis  Fortjenester  heraf 

man  hidtil  ikke  har  kjendt.  Jeg  skal  dernæst  gaa  over  til  at  paapege, 

hvad  (ravn  vi  kan  have  af  det  nye  Haandskrift  eller  egentlig  af  de 

to  nye  Haandskrifter,  thi  det  Arnamagnæanske  Haandskrift  faar  en 

ny  og  vigtigere  Betydning,  naar  det  viser  sig  at  være  Grundlaget 

or  den  Kirchmannske  Udgave  istedetfor  en  Aflægger  deraf. 

Den  almindelige  Interesse  bestaar  da  i,  at  man  nu  med  ganske 

anden  Sikkerhed  kan  fastsætte  Læsemaaderne  ved  Benyttelsen  af 

de  to  indbyrdes  uafhængige  Manuskripter  og  ganske  se  bort  fra 

Kirchmanns  Udgave,  hvis  Afvigelser  fra.  det  Arnam.  Haandskr.  viser 

sig  at  være  enten  Rettelser  eller  Trykfejl.  Naar  f.  Ex.  Udg.  (Cap. 

28)  kakler  Tostig  Godvinessøn  Tosta  (Gen.  Tostæ),  viser  Haand- 

skrifterne,  at  Tosta  er  den  oblique  Kasusform  (hortatu  Tosta  fratris, 

cum  prædicto  Tosta),  der  fra  Oldnorsk  er  beholdt  i  Latin,  medens 

Kirchmann  har  deklineret  Ordet  som  et  latinsk  Masculin  paa  a.  Naar 

Udg.  (Cap.  7)  kalder  Olav  Trygvessøns  Morbroder  Istoem.  viser 

Haandskrifterne,  der  har  Iostem  (A)  eller  Iosthem  (S),  at  her  fore- 

ligger en  Trykfejl  i  Udgaven;  den  oprindelige  Form  har  været 

Jostein,  men  in  er  læst  m. 

4* 
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Et  af  B.  Kirchmann  forbedret  Sted  vil  jeg  endnu  gjøre  opmærk-  * 
som  paa,  fordi  Haandskrifternes  Læsemaade  her  antyder  en  ældre 

Forvanskning.  I  Cap.  13  tales  om  Olav  d.  helliges  Daab:  Nogle 

fortæller,  at  han  tre  Aar  gammel  blev  døbt  af  Olav  Trygvessøn; 

andre  paastaar,  at  han  var  døbt  i  England,  og  Jeg  har  læst  i  Historia 

Normannorum  (o:  Vilhelm  af  Jumiéges),  at  han  er  døbt  af  Robert, 

Erkebiskop  af  Rouen."  Derpaa  staar  der  efter  Udgaverne:  Sed 
sive  Rothomagi  sive  in  Anglia  baptizatus  fuerit,  tune  constat  eum 

fuisse  provectioris  ætatis,  quando  martyrio  coronatus  est,  quemad- 

modum  ill  i  dicunt,  quibus  maxime  in  hujusmodi  credendum  est." 

Og  bagefter  fortsættes  fremdeles  om  Olavs  Daab,  at  det  er  ikke  un- 

derligt,  at  derom  findes  forskjellige  Traditioner,  naar  det  samme  kan 

hænde  med  Konstantin  den  store.  Det  kan  ikke  nægtes  at  være 

forvirrende,  naar  der  i  det  citerede  Stykke  pludselig  tales  om  Olavs 

Martyrdød  og  daværende  Alder,  medens  der  forresten  —  baade 

foran  og  bagefter  —  kun  tales  om  hans  Daab  og  de  forskjellige 

Traditioner  derom.  Hertil  kommer,  at  Udg.s  Læsemaade  er  vil- 

kaarlig;  Haandskrifterne  har  ikke  qu erna dmo dum  Mi  dicunt,  men 

quam  Mi  dicant,  hvor  da  quam  korresponderer  med  Komparativet 

provectioris.  Hvis  der  nu  stod:  Sed  sive  Rothomagi  sive  in  Anglia 

baptizatus  fuerit,  tune  constat  eum  fuisse  provectioris  ætatis,  quam 

ill  i  dicant,  quibus  etc,  saa  var  Meningen  klar  og  tydelig  og  Sam- 

menhængen  god:  „Men  hvis  han  er  døbt  i  Rouen  eller  England, 

da  er  det  aabenbart,  at  han  ved  sin  Daab  har  været  ældre,  end  hine 

sige,  som  mest  maa  troes  i  saadanne  Ting"  (o :  de  islandske  Krono- 

loger,  som  sagde,  at  han  ved  sin  Daab  var  3  Aar  gammel).  Or- 
dene i  den  første  Bisætning,  hvor  der  tales  om  hans  Daab  i  Rouen 

eller  England  som  voxen,  maa  modsættes  den  3die  Beretning  om 

hans  Daab  i  Barndommen.  Isaafald  maa  Haandskrifternes  quam 

Mi  dicant  beholdes,  men  Haandskrifternes  og  Udgavernes  quåndo 

martyrio  coronatus  est,  som  ogsaa  i  sig  selv  er  forvirrende,  bliver 

da  utaaleligt:  det  maa  enten  stryges  eller  rettes  til  noget  saadant 

som  quando  baptizaretur. 

En  ligesaa  stor  Interesse  har  Steder  i  Stephanius*s  Haandskrift, 
der  afviger  fra  det  Arnam.  Haandskrift  saaledes,  at  hint  viser  sig 
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at  have  de  egte  Læsemaader.  Hertil  hører  allerede  Overskriften 

over  Prologen,  der  hos  Stephanius  lydér:  Incipit  Prologus  Theodrici 

Monachi  in  Hxstotiom  su  am  de  Antiquitate  Begum  Norwctgienshtm , 

hvilket  ganske  svarer  til  begge  Haandskrifters  Slutningsord  efter 

sidste  Kapitel:  Explicit  Historia  Theoderici  Monachi  de  antiquitate 

Begum  Noncegiensium.  Det  Arnam.  Haandskr.  (og  Kirchnvs  Udg.) 

har  derimod  paa  første  (ikke  paa  sidste)  Sted  den  besynderlige 

Overskrift:  Incipit  Prologus  Theodrici  Monachi  in  Ecclesiastica  Hi- 
storia Norwagiensium,  som  saaledes  nu  maa  bortfalde. 

I  Kap.  1  læser  Udgaverne:  Anno  ab  incarnatione  Domini  mille- 

simo  quinquagesimo  secundo  (105-2!)  regnavit  Haraldus  o.  s.  v., 

hvilket  man  har  maattet  betragte  som  Fejlskrift  og  da  i  Alminde- 
lighed  har  rettet  til  octingentesimo  quinquagesimo  secundo  (852). 

Nu  har  imidlertid  Stephanius's  Haandskrift  heltud:  octingentesimo 
quinguagesimo  octavo  (858),  og  dette  maa  altsaa  fastholdes  lige- 
overfor  det  korrupte  1052  eller  rettere  dets  vilkaarlige  Forbedring 

852.  Begge  Aarstal  vækker  vistnok  nogen  Vanskelighed,  men  dog 

mindst  —  synes  mig  — Aaret  858.  De  faste  Aarstal  hos  Thjodrek 

er  da  Harald  haarfagres  første  Aar  858  (Kap.  1)  og  Olav  d.  hel- 
liges Dødsaar  1029  (Kap.  20).  Harald  blev  altsaa  Konge  858  og 

regjerede  70  Aar  til  sin  Bød,  altsaa  928. 1  Erik  Blodøxe  herskede 

to  Aar  alene  (928—30),  det  3die  med  sin  Broder.  Haakon  kom 

saaledes  til  Landet  930  og  regjerede  25  Aar.  døde  altsaa  955;  det 

første  Aar  regjerede  han  samtidig  med  Erik  (930—31),  de  følgende 

19  Aar  alene  i  Fred  (931— 50)  og  de  sidste  5  Aar  i  Krig  med  sine 

Brodersønner  (950—955).  Harald  Graafeld  regjerede  i  12  Aar  (955 

—967).  Haakon  Jarl  siges  først  at  herske  i  30  Aar  (967— 997),  men 
da  der  siden  siges,  at  han  lokkede  Olav  til  Norge  i  det  29de  Aar  (Kap. 

7),  tør  man  vel  kun  regne  hans  Regjeringstid  fra  967  til  996.  Olav  Tryg- 
vessøns  Regjeringsaar  bestemmes  ved  Kap.  12,  at  efter  et  AarsForløb 

sendte  han  Thangbrand  til  Island,  altsaa  997;  han  blev  der  neppe 

to  Aar,  kora  altsaa  tilbage  999;  den  følgende  Sommer  sendte  Olav 

1    Efter  Kap.  3  blev  Island   opdaget  i   Haralds    9de   eller  10de  Aar,    altsaa  867 
eller  868. 
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Thormod  did,  og  paa  strax  paaføigendeÅlthing  blev  Kristendommen 

vedtaget,  altsaa  Aar  1000.  Naar  der  saa  bagetter  siges,  at  Olav 

faldt  i  sit  5te  Aar,  vil  det  sige  efter  falde  4  Aar  (996-  1000). 

Jarlernes  Regjeringstid  vækker  nogen  Betænkelighed,  thi  først 

staar  der,  at  Erik  og  Svein  herskede  tilsammen  15  Aar, -efter  Eriks 
Rejse  Svein  og  Haakon  i  to  Aar,  og  af  det  følgende  sees,  at  Svein 

herskede  et  Aar  efter  Haakons  Fordrivelse;  vi  skulde  altsaa  komme 

til  Aaret  1018  for  Nesjeslaget.  Men  da  Kap.  20  sætter  Olav  den 

helliges  Død  til  1029  og  udtrykkeligt  siger,  at  det  var  15  Aar  efter 

hans  Ankomst,  at  altsaa  Haakon  blev  fordrevet  1014  og  Svein 

1015,  maa  man  antage,  at  Thjodrek  ovenfor  har  udtrykt  sig  unøj- 

agtigt.  Naar  der  altsaa  staar:  „hic  Ericus  præfuit  annos  quindecim 

cum  fratre  Sveinone,"  har  han  tænkt  paa  hele  Jarlernes  Regje- 
ringstid, de  15  Aar,  som  forløb  fra  Svolderslaget  til  Nesjeslaget. 

Den  Beregning  af  Thjodreks  Tidsregning,  som  jeg  tidligere1  har 
foretaget  paa  Grundlag  af  Aarstallene  852  og  1029,  lider  af  flere 

Fejl:  det  er  ikke  rigtigt  at  lade  Erik  Blodøxe  og  Haakon  tilsam- 
men herske  i  28  Aar,  det  skal  være  27  (Erik  to  Aar  alene,  et  Aar 

begge  og  saa  Haakon  i  19  +  5,  altsaa  922—949  eller  930—955); 
ligeledes  skulde  ikke  Olav  Trygvessøn  herske  fulde  5  Aar,  men 

kun  ind  paa  5te  Aar.  Men  alligevel  fastholder  jeg,  at  Thjodrek 

Munk  ikke  kan  antages  for  at  have  benyttet  Are  frode  direkte,  skjønt 

hans  Kronologi  vistnok  ogsaa  er  islandsk. 

Af  de  norske  Ord-  og  Navneformer,  der  af  og  til  forekommer 

i  Udg.  af  Thjodrek,  har  El  Maurer  troet  at  kunne  styrke  sin  Me- 
ning, at  Thjodrek  Munk  har  benyttet  skrevne  norrøne  Kilder.  Jeg 

har  allerede  før  gjort  opmærksom  paa,  at  dette  ligesaa  let  lader 

sig  forklare  af  Thjodreks  norske  Herkomst,  som  lod  ham  deklinere 

norske  Navne  paa  Norsk  midt  inde  i  Latinen,  uden  Hensyn  til  de 

formodede  Forarbejder.  Min  Mening  herom  linder  jeg  bestyrket  i 

Haandskrifterne,  thi  her  findes  norske  Ordformer  paa  Steder,  hvor 

en  skriftlig  Kilde  er  utænkelig.  Et  Exempel  herpaa  er  i  Kap.  1 

Henvisningen  til  Islændingerne  som  Kilder  for  Kronologien.  Udg. 

laser:  Hunc  numerum  annorum  Domini,  investigatum  prout  dili- 

1  Snorre  Sturlassøns  Historieskrivning,  Side  21. 
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gentissime  potuimus  ab  illis,  quos  nos  virtgtito  nomine  Islendingos 

vocamus,  in  hoc  loco  posuimus."  Dette  Islendings  er  en  Rettelse 
af  den  ældre  Kirchraann;  det  Arnam.  Haandskr.  har  Islendinga, 

men  Skriveren  har  skrevet  os  over  a  for  at  betegne  a  som  Fejl,  og 

den  yngre  Kirchmann  har  uden  videre  optaget  Rettelsen.  Det 

falder  af  sig  selv,  at  Rettelsen  er  urigtig,  at  Islendinga  (Acc.  plur.) 

—  naar  det  først  findes  i  Haandskriftet  —  maa  beholdes ;  men  dette 

Sted  viser  da  ogsaa,  at  Thjodrek  benyttede  norske  Navneformer, 
fordi  Norsk  var  hans  Modersmaal. 

Disse  foreløbige  Bemærkninger  om  Thjodrek-Haandskrifterne 

har  jeg  ønsket  allerede  nu  skulde  forelægges  Videnskabs-Selskabet, 

fordi  de  kan  have  Indfiydelse  paa  de  Kilde-kritiske  Studier,  som 

nu  er  oppe.  Ved  en  Udenlandsrejse  er  jeg  forhindret  for  at  fuld- 

føre  en  paatænkt  Udgave  af  Thjodrek  paa  Grundlag  af  de  to  om- 
talte Haandskrifter,  men  haaber  efter  min  Hjemkomst  at  kunne 

tage  fat  derpaa. 

Jeg  vil  dog  ikke  slutte  disse  Bemærkninger  uden  at  fremdrage 

en  med  Emnet  beslægtet  Gjenstand,  navnlig  fordi  den  har  været 

paa  Tale  i  en  mellem  Prof.  S.  Bugge  og  mig  ført  Discussion  i 

Aarbøger  f.  n.  Oldk.  1873  om  „Historia  Norvegiæ."  Denne  Bog  er 
dediceret  til  en  AgncTlus,  som  Bugge  antog  for  identisk  med  Lambc, 

_  Prior  iElgesæter;  Bugge  gjorde  selv  opmærksom  paa  den  Vanske- 
lighed,  at  da  var  det  underligt,  at  Forf.  afHist.  Norv.  ikke  kjendte 

til  ThjodiekMunk,  der  efter  de  flestes  Antagelse  netop  var  Munk  i 

Elgesæter.  Denne  Antagelse  maa  dog  ansees  for  urigtig,  thi  Thjodrek 

kan  bevises  at  have  været  Munk  ikke  iElgesæter,  men  i  Nidarholms 

Kloster.  Jeg  holder  mig  da  ikke  saa  meget  til,  at  Thjodrek  om- 

hyggelig dvæler  ved  Oprettelsen  af  Nidarholms  Kloster  (Kap.  31), 

men  derimod  ikke  engang  nævner  Elgesæter,  hvis  Klosterkirke 

—  Mariakirken  —  endnu,  da  Thjodrek  skrev,  var  Sognekirke  i  Ni- 
daros. Men  Sikkerhed  faar  man,  naar  man  mindes,  at  han  kakler 

sig  selv  gjentagne  Gange  Theodricus  Monachus,  thi  Elgesæter  var 

ikke  Munkekloster,  men  et  Kloster  for  regulære  Kanniker  af  Au- 

gustinerordenen;  og  Thjodrek  — som  Middelalderen  overhovedet  — 
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skiller  omhyggelig  mellem  Monachi  ogCanonici:  i  Prologen  omtaler 

han  Hugo  af  St.  Victor  som  Canonicus,  men  strax  efter  Sigibert  af 

Gembloux  som  Monachus.  Det  eneste  Munkekloster  i  Nidaros  Dio- 

cese  i  12te  Aarhundrede  var  Nidarholm,  og  da  Thjodrek  paa  flere 

Steder  røber  sig  som  Thrønder,  har  han  altsaa  været  Munk  her. 

2den  April  1875. 



Bidrag  til  Vestlandets  Molluskfauna. 

Af 

Hermau  Friele. 

Dccipula  ovata,  Jeff.  M.  S.  er  en  «paa  „Porcupine-Expedition" 

i  1869  for  Lyset  bragt  Form,  som  M.  Jeffreys  har  givet  foranstaa- 
ende  Slægtsnavn  paa  Grund  af  dens  skuffende  Udseende.  Fra  400 

Favne  i  Osterfjorden  optog  Dr.  Hansen  og  jeg  ivaar  et  helt  og 

vel  vedligeholdt,  men  dødt  Exemplar  af  denne  mærkelige  Form, 

der  af  ydre  Udseende  er  skuffende  lig  Montacuta  ferruginosa,  og 

den  vilde  rimeligvis  være  bleven  lagt  tilside  som  en  saadan  om 

Dybdeforholdene  ikke  havde  været  saa  ualmindelig.  Hvad  der  imid- 

lertid straks  vakte  min  Opmærksomhed  var  en  paafaldende  Laas- 

form;  i  høire  Skal  en  noget  stærk  Sidetand  og  i  venstre  en  liden 

bagudbøiet  Cardinaltand.  Ved  at  conferere  med  Mr.  Jeffreys  med- 

delte han  mig  ovenstaaende  og  tilføier,  at  han  er  tilbøielig  at 

sætte  Slægten  Dccipula  nær  -Panopæa  og  at  Kellia^  cyclaclia,  S. 

Wood,  hører  derunder.  Mit  Ex.  af  Decipida  ovata  har  en  Stør- 

relse af  5,8mm.  lang  og  2,5mm.  høi;  er  glindsende  gulagtig,  men 

rimeligvis  ren  hvid,  naar  levende. 

Montacuta  tumidula,  Jeff.,  fandtes  i  to  Ex.  paa  150  og  300 
Favne  udenfor  Florø. 

Pecten  vitreus,  Chra.,  har  Overlæge  Danielsen  bragt  hjem  fra 

Korsfjorden,  i  hvad  jeg  tror,  hidtil  ukjendt  store  Exemplarer.  Et 

af  dem  maaler  saaledes  25mm.  høi  og  24,5mm.  bred.  De  fandtes 
fæstede  til  Primnoa. 

Waldheimia  septigera,  Lov.,  har  kun  Prof.  G.  0.  Sars  fundet  i 

noget  Antal  udenfor  vor  Kyst  paa  Storeggen,  forøvrigt  hører  den 
til  vore  sjeldneste  Mollusker.    Dr.  Hansen  og  jeg  fandt  den  tem- 
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nielig  hyppig  ved  de  yderste  Skjær  udenfor  Batalden  paa  en  Dybde 

fra  150  til  250  F.  W.  septigera  varierer  ganske  mærkeligt  i  ydre 

Form;  jeg  har  saaledes  Exemplarer  fra  Batalden  der  er  lang  pæ- 

reformet,  uoget  skjæv,  og  Margin  stærkt  afstumpet,  andre  igjen  er 

næsten  af  samme  Brede  som  Høide  og  med  skarp  Margin.  Et  af 

den  første  Varietet  maaler  29mm.  høi,  21  bred  og  19  tyk  og  de 

voksne  Ex.,  jeg  har  af  denne  Form,  er  sort  af  Farve.  Den  brede 

Varietet  maaler  22mm.  høi,  25  bred  og  14,3  tyk.  Mr.  Jeffreys  hol- 

der saavel  denne  Art  som  W.  f  lori  dana  Pourtalés  og  W.  peloritana 

Sequenza  for  identisk  med  Terebratula  septata  Philippi,  men  denne 

Opfatning  deler  ikke  dygtigé  Brachiopode-Kjendere  som  Dr  David- 
son  og  W.  H.  Dall. 

Saavidt  mig  bekjendt  er  Udviklingen  af  det  indre  Skeiet  hos 

Slægten  Waldheimia  ikke  kjendt,  og  da  jeg  har  havt  Anledning  at 

forfølge  denne  hos  de  to  Arter,  der  forekommer  ved  vor  Kyst,  har 

jeg  Pl.  1  Fig.  1  a— k  fremstillet  W.  cranhims  og  Fig.  2  a— d  W. 

septigeras  Løkke  (Loop)  i  dens  forskjellige  Alders  Udvikling.  Det 

tidligste  Stadium,  i  hvilket  det  er  lykkes  mig  at  skaffe  et  fuld- 
stændigt  Præparat  tilveie,  er  i  en  Størrelse  af  omtrent  3mm.  og 

Løkken  2mm.  Paa  dette  Trin  (Fig.  1  a.  b  og  2  a.  c)  viser  der 

sig  stor  Overensstemmelse  imellem  begge  Arters  Bygning  af  det 

indre  Skeiet;  thi  foruden  at  Løkken  ved  de  haemale  Processer  er 

fæstet  til  Hængselpladen,  staar  Septurn,  der  paa  dette  Udviklings- 

trin  forekommer  hos  begge,  i  Forbindelse  med  de  haemale  Pro- 
cesser og  disse  igjen  med  det  overliggende  Løkkens  Tværbaand 

ved  et  Par  tætstaaende  verticale  Vægge.  Eftersom  Skallet  udvikler 

sig,  ud vides  Løkken  i  Breden,  de  sammenvoksne  haemale  Processer 

splittes  nedenfra  opad  og  Forbindelsen  med  Septurn  ophører,  lige- 
som  dette  for  W.  eranmms  Vedkommende  snart  fuldkommen  for- 

svinder.  Forbindelsen  imellem  de  over-  og  underliggende  Dele 

forsvinder  ligeledes  lidt  efter  lidt.  Det  er  ikke  lykkes  mig  at  faa 

tilveiebragt  en  saa  fuldkommen  Suite  af  W.  septigeras  Udvikling 

som  af  W.  rranhan,  men  de  Led,  jeg  har  observeret,  viser  dog 

tilstrækkelig  den  store  Overensstemmelse  i  Udviklingsprincipet  hos 

begge  Arter. 
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Mr.  W.  H.  Dall  beskriver  i  „Amr.  jøurn.  of  conchology"  VIL 

Pg.  G5  Pl.  11  Fig.  7—10  en  hmenia  (?)  Jeffreysia,  Dall  (Meger- 
lia  Jeffreysia  Proc.  of  n.  sciences  Ph.  1873),  men  jeg  har  Grund  til 

at  tro,  at  Dall  her  kun  har  havt  en  ung  W.  cranhim  for  sig;  thi 

i  den  første  Beskrivelse  siges,  at  Arten  er  uden  Septum,  derimod 

bemærkes  i  et  Tillæg,  at  en  Del  Eksemplarer,  som  er  ham  over- 

ladt  af  Mr.  Jeffreys  fra  Porcupine-Ekspeditionen,  alle  have  et  saa- 
dant.  Jeg  skulde  derfor,  efter  Tegningerne  at  dømme,  antage,  at 

han  oprindelig  har  paatruffet  Eksemplarer,  der  staa  nær  mine  Fg. 

1  c.  h.,  hvorimod  Jetireys's  have  været  paa  et  tidligere  Stadium, 
som  endnu  have  havt  sit  Septum. 

ThiUne  punctata,  Clark.  Prof.  M.  Sars  bemærker  om  denne 

Art  fra  Kristianiafjorden  (Nyt,  Mag.  17  Pg.  181)  at  „Dyret  er  hvidt 

besprængt  med  overmaade  smaa  brungule  Punkter".  Ved  Florø 
er  den  temmelig  hyppig  fra  2  til  20  Favne,  men  alle  Eksemplarer 

vare  her  overveiende  mørke  af  Farve,  saaledes  som  Forbes  &  Han- 

ley  afbilder  Dyret  i  Pl.  u  u  Fig.  5. 

Philine  lima,  Brown,  Lovcni,  Malm.  Mr.  Jeffreys,  hvem  jeg 

har  sendt  Eksemplarer  af  Malms  Art  meddeler  mig,  at  den  er  iden- 

tisk med  Browns  P.  lima  og  dette  sidste  Navn  har  saaledes  Præce- 

dencen.  Da  Dyret  ikke  er  kjendt,  giver  jeg  i  Fig.  3  en  Tegning 

deraf:  Det  er  melkehvidt  af  Farve  og  Leveren  skinner  brunagtig, 

men  kun  svagt  igjennera  Skallet;  Hovedet  er  langstrakt  omtrent  af 

samme  Længde  som  Skallet,  langs  Mitten  gaar  en  tydelig  Fure  og 

den  foreste  Del  er  noget  indknebet;  Foden  bred  og  seet  ovenfra 

tager  den  sin  Begyndelse.  ved  Skallets  nederste  Trediedel;  Side- 

lapperne  brede.  Tændernes  Form  i  Radula  ligner  noget  P.  scabras. 

Fig.  3  a.  b. 

Hos  Utriculus  expansus,  Jeffr.,  har  jeg  ved  Radula  fundet  den 

Eiendommelighed,  at  høire  og  venstre  Sidetand  afviger  baade  i 

Form  og  Størrelse.  Fig.  4  fremstiller  et  Led  af  Radula  og  a,  b. 

Sidetænderne  separerte.  Det  viser  sig  her,  at  den  høire  er  ikke 

allene  større  og  mere  sabeldannet,  men  har  ogsaa  Folden,  der 

lænker  Ledene  sammen,  mere  udviklet  end  venstre  Sidetand. 

Utriculus  obtusus,  Mont.,  indføres  her  for  første  Gang  i  vor 
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levende  Fauna.  Messrs  Crosskey  .  &  Robertson  har  fundet  den 

fossil  ved  Kristiania.  Det  af  mig  ved  Florø  paa  ca,  30  F.  fundne 

Ex.  afviger  dog  ikke  ubetydeligt  fra  den  typiske  Form;  det  er 

af  en  betydelig  mindre  Størrelse  og  har  en  forholdsvis  større  Brede 

—  3mm.  høi  og  1,8  bred  — ,  Columellen  er  saagodtsom  ret,  og 

der  tindes  en  liden,  men  dog  tydelig  Umbilicus.  Vindingernes  An-' 
tal  er  det  samme  som  hos  store  engelske  Eksemplarer,  nemlig  4, 

saa  at  jeg  har  ingen  Grund  til  at  antage,  at  jeg  har  et  ungt  Indi- 

vid for  mig;  men  uagtet  her  saaledes  er  ikke  uvæsentlige  Forskjel- 

ligheder  tilstede,  kan  jeg  dog  ikke  efter  et  Eksemplar,  der  muli- 

gens kan  være  en  Abnormitet,  specific  separere  dem.  Jeg  skal 

imidlertid  henlede  vore  Naturforskeres  Opmærksomhed  paa  den  og 

giver  i  Fig.  5  en  Tegning  af  mit  Exemplar. 

Mølleria  lævigata,  Jeffr.  M.  S.,  forekommer  ved  Bergen  og 

Florø  omkring  20  F.  Den  er  en  ubeskreven  Form,  som  Mr.  Jef- 

freys  har  fra  Færøerne.  Den  er  hvid  af  Farve,  glat,  glinsende, 

med  meget  fine  Vækststriber  og  tykskallet.  Navlen  er  meget  liden 

og  trang.  I  ydre  Form  ligner  den  noget  Cyclostrema  nitida,  Ph., 

men  er  betydelig  større:  l,5rnm.  bred  og  0,8  høi. 

Cyclostrema  trochoides,  Jeff.  M.  S.,  er  ligeledes  en  af  Mr.  Jef- 

freys  ubeskreven  Form,  som  han  har  fra  Biscaya-Bugten.  Jeg  har 

fundet  den  paa  ganske  grundt  Vand  ved  Florø  og  1  Ex.  paa  20 

F.  ved  Bergen.  Den  er  karakteristisk  ved  en  lukket  Navle,  kun 

en  grund  Split  er  tilbage  og  rundt  Mundaabningen  noget  indenfor 

Læberanden  gaar  en  temmelig  fremtrædende  Fortykkelse.  Stør- 

relse: l,7mm.  bred  og  lmm.  høi. 

Trochus  cinereus,  Couth.,  har  jeg  i  et  lidet  Ex.  fra  Florø 

Havn  -  30  F.  Dette  er  denne  Arts  sydligste  Forekomst  paa  euro- 
pæisk  Side. 

Rissoa  turgida,  Jetfr.  antydede  jeg  i  min  „Oversigt  over  Ber- 

gens skald.  Moll"  (Forh.  for  1873),  at  jeg  muligens  havde  fundet 
i  Korsfjorden.  Mr.  Jeffreys  har  havt  den  Godhed  at  sende  mig 

Ex.  af  denne  Art,  og  jeg  kan  nu  med  Sikkerhed  føie  R.  turgida 

til  den  Bergenske  Fauna.  Den  er  senere  ogsaa  forekommet  mig 

ved  Florø  100  til  200  F.,  men  er  overalt  sjelden. 
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Jeffreysia  nitida,  Sars.  Hytlrobia  nitida  Sars  Vidensk.  Forh. 

1858  Rissoa  vitrea  Jeffr.  B.  Conch.  IV  fg.  41.  Formenllang  oval, 

Længden  omtrent  det  dobbelte  af  Breden,  Farven  gulhvid,  glin- 
sende og  glat,  kun  en  Del  fine  og  uregelmæssige  Vækststriber  er 

synlig  paa  nederste  Vinding;  paa  de  øvrige  er  de  meget  obscure 

og  kun  synlig  med  stærkere  Forstørrelse.  Vindingernes  Antal  5, 

den  sidste  indtager  over  halve  Skallets  Længde  og  er  noget  buget, 

de  øvrige  ere  mere  cylindriske;  Suturen  dyb,  Apex  stump,  skin- 

nende. Mundaabningen  lang  oval,  Læben  skarp;  den  indre  Læbe 

gjør  fra  Columellen  en  Bøining  ind  i  Aabningen  før  den  forbinder 

sig  med  den  ydre.  Umbilicus  ikke  stor,  men  tydelig  og  dyb.  Stør- 

relse: Længde  5,5mm.,  Brede  2,7mm.    Fig  6. 
Denne  smukke  Art  har  afdøde  Prof.  Sars  kun  fundet  i  1  Ex. 

ved  Florø  og  i  Vidensk.-Selsk.  Forhandl,  for  1858  benævnt  den 

Hydrohia  nitida  n.  sp.  uden  nærmere  Beskrivelse.  Det  er  dette 

samme  Eksemplar,  som  Mr.  Jeffreys  for  en  Del  Aar  siden  saa  og 

antog  for  en  stor  Risson  vitrea,  Mont.  Denne  Feiltagelse  har  han 

imidlertid  senere  indrømmet,  idet  han,  ved  Prof.  Esmarks  Irnøde- 

kommenhed,  har  faaet  Anledning  paany  at  se  Eksemplaret  og  det 

er  ifølge  hans  Anvisning  at  jeg  opfører  den  under  Slægten  Jef- 

freysia. 

Stimpsons  Tegning  af  Rissoa  eburnea  (Jeffreysia  eburnea  Ad. 

Kissoella  eburnea  Mørck)  har  en  Del  Lighed  med  denne  her  be- 

skrevne Form,  men  det  er  ogsaa  kun  Tegningen,  som  viser  nogen 
Tilnærmelse;  den  vredne  Columell  adskiller  dem  let. 

Jeffreysia  diaphana,  Alder.,  forekommer  paa  Tang  i  Korsfjor- 
den.  Ny  for  vor  Fauna. 

Aelis  uniea,  Mont.,  har  ogsaa  Messrr.  Crosskey  &  Robertson 
fundet  fossil  her  i  Landet  (ved  Skien);  jeg  kan  nu  indføre  den  i 
vor  levende  Fauna  fra  Bergen  20  F. 

Aclis  Walleri,  Jeffr.,  har  jeg,  siden  jeg  skrev  min  „Oversigt 

over  B.  .skald.  Moll.",  fundet  temmelig  hyppig  båade  ved  Bergen 
og  Florø.    Paa  sidste  Sted  var  den  levende  ved  200  F. 

Aelis  ventrosa,  Jeffr.  M.  S.  Formen  konisk,  temmelig  bred, 
ved  Basis,  Farven  hvid,  gjennemsigtig,  glindsende  og  glat,  kun  i 
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en  bestemt  Belysning  fremkommer  obscure  baade  Længde- og  Tver- 

striber.  Vindingernes  Antal  9,  der  er  gradevis  tiltagende,  densidste 

stærkt  buget  og  omtrent  3/5  Del  af  Skallets  Længde;  Suturen  grund 
men  dog  tydelig,  og  langs  med  denne  er  paa  levende  Eksemplarer 

et  paralleltløbende  Baand  synlig.  Mundaabningen  kort  oval,  noget 

udvidet  ved  den  nedre  Del;  Læben  skarp;  Umbilicus  liden  og  for 

en  Del  dækket  af  den  tilbagekastecle  Columell.  Fig.  7.  Størrelse 

5,6mm.  lang  og  2,8  bred.  Operculum  tyndt,  hornagtig,  noget  skjæv 

og  bred  pæreformet,  Fig.  7  a. 
Denne  her  beskrevne  Form  har  Prof.  G.  0.  Sars  først  furidet 

ved  Lofoten  og  Mr.  Jeffreys  har  foreslaaet  foranstaaende  Navn  for 

den.  Senere  er  den  ogsaa  fundet  af  mig  ved  Bukken  paa  100  F. 

grov  Sand.  Beskrivelsen  og  Figur  er  efter  Exemplarer  fra 

Lofoten,  som  Prof.  Sars  har  havt  den  Høflighed  at  overlade  mig 

og  jeg  optager  denne  som  den  typiske  Form.  Herfra  afviger  imid- 
lertid den  ved  Bergen  forekommende,  som  jeg  derfor  vil  betegne  med 

Var.  winor,  der  er  betydelig  mindre  af  Størrelse,  mere  cylin- 
drisk  af  Form  og  en  forholdsvis  noget  længere  Mundaabning.  Fig.  7  b. 

Odostomia  acicula,  Ph.,  fandt  Dr.  Danielsen  i  Korsfjorden  200 

F.  i  et  Eksemplar,  der  har  ikke  mindre  end  17  Vindinger  og  maa- 

ler  11  mm.  lang;  Formen  er  v.  turris  Forbes.  Det  høieste  Antal 

Vindinger,  som  jeg  har  seet  angivet  for  denne  Art  af  nogen  For- 
fatter, er  9. 

Torellia  vestita,  Jeffr.,  fandt  Dr.  Hansen  og  jeg  udenfor  Florø 

sammen  med  Waldheimia  septigera  paa  omkring  200  F.  Til  Mr. 

Jeffreys  Beskrivelse  af  denne  sjeldne  Mollusk  (B.  Conch.  IV.  Pag. 

244)  har  jeg  intet  at  tilføie,  men  hans  Illustration  (V  Pl.  79)  synes 

mig  mindre  god  og  jeg  giver  derfor  i  Fig.  8  en  ny  Tegning  af  den. 

Dyret,  er  lyst  kjødfarvet  næsten  hvidt,  Foden  lang,  temmelig  smal 

og  strækker  sig  et  godt  Stykke  fremfor  Hovedet,  hvor  den  er  bredt 

afrundet  og  udvidet;  Tentaklerne  lange  og  spidse,  ved  disses  Kod 

sidde  Øinene  paa  en  liden  Fremstaaenhed.  Fig.  8  a.  Trønderne  i 

Radula  (Fig.  8  b)  ligner  meget  Trlchofropls  horcalis.  Operculum 

(Fig.  8  c)  er  øredannet  med  Nucleus  i  det  ene  Hjørne  og  uregel- 

lliæssig  stribet.    Det  er  i  Forhold  til  Mundaabningen  meget  iidet. 
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Paa  „Porcupine  Expedition"  blev  Torellia  vestita  fundet  paa 
omtr.  1000  F.  udenfor  Portugals  Kyst  ̂ Thompson  ?jThe  Depth  o. 

the  sea"  Pg.  183)  og  ifølge  Jeffreys  har  Prof.  Lovén  fundet  den 
ved  den  norske  Kyst.  Prof.  Sars  meddeler  mig,  at  han  har  fundet 
den  ved  Aalesund. 

Cerithiopsis  tuber cularis,  Mont.,  har  jeg  baade  fra  Bergen  og 

Florø,  men  kun  1  E.  fra  begge  Steder.  Ifølge  Jeffreys  (B. 

Conch.  IV)  har  Prof.  Liljeborg  tidligere  fundet  den  ved  Christians- 
sund. 

Taranis  Morclci,  Malm,  forekom  udenfor  Florø  omkr.  200  F.  i 

ualmindelig  store  Eksemplarer  med  7  Vindinger  og  7,5mm.  lang. 

I  min  „Oversigt  over  Bergens  skaldækte  Mollusker" 

(Forhandl,  for  1873)  opførte  jeg  Montaeuta  Daiesoni,  Jeffr.  og  Bar- 

leeia  rubra,  Ad.,  som  forekommende  ved  Bergen.  Da  jeg  senere 

er  bleven  opmærksom  paa,  at  jeg  har  feilet  i  min  Bestemmelse  af 

disse  to  Arter,  maa  de  udgaa  af  Bergens  Fauna  og  den  sidste  og- 
så a  af  Landets. 

Forklaring  over  Figurene. 

Fig.  I  a.  c.  d.  e.  f.  g.   Waldheimia  craniums  Løkke  seet  ovenfra 

i  forskjellige  Udviklingstrin. 

„    1  b.  h.  i.  k.    De  samme,  Profil. 

„     2  a.  b.    Waldheimia  sept  i g  er  as  Løkke. 

„    2  c.  cl.    De  samme,  Profil. 

„     3.    Philine  lima,  Br. 

„    3  a.  b.    Tænderne  i  Radula. 

.,  ,  4.    Et  Led  af  Radula  hos  Utriculus  expansus,  Jeffr. 

.,    4  a.  b.    Separerte  Sidetænder  af  samme. 

„    5.    Utriculus  obtasus,  Mont.  var.  (?). 

„     6.  Jeff  r  ei/si  a  nitida,  Sars. 

„     7.    Aclis  vent  rosa,  Jeffr. 
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Fig.  7  a.  Operculum. 

„  7  b.    Aclis  ventrosa  var.  minor. 

„  8.    Torellia  vestita,  Jeffr. 

„  8  a.    Dyret  af  samme. 

„  8  b.    Et  Led  af  Radula. 

„  8  c.  Operculum. 



Om  Brugen  af  de  Pincetter,  som  jævnligen  findes 

i  gamle  nordiske  Gravhauge. 

Af 

C.  A.  Holmboe. 

I  en  i  dette  Selskab  for  ti  Aar  siden  foredragen  Afhandling 

fandt  jeg  Anledning  til  at  fremsætte  en  Hypothese,  hvis  Rigtighed 

jeg  nylig  har  fundet  yderligere  stadfæstet. 

Man  har  i  mange  nordiske  Gravhauges  Kammere  fundet  Pin- 

cetter  (smaa  Tænger),  om  hvis  Brug  man  kun  har  havt  løse  Gis- 
ninger, idet  Nogle  have  kaldt  dem  Shjæggetænger ,  menende,  at 

man  brugte.dem  til  dermed  at  nappe  Skjægget  ud,  Andre  mente, 

at  man  ved  Hjælp  af  dem  trak  Traaden  igjennem,  naar  man  syede.1) 

')  Hr.  Justitsraad  He  ub  ert,  Direeteur  for  det  oldnordiske  Museum  i  Kjøbenhavn, 

giver  i  e1  Brev  til  Professor  Stephens,  trykt  paa  Engelsk  hos  Brent  Researches 
in  the  Saxon  cemetaries  at  Sarr,  London  1864 — 68.  S.  42.  Anm.  Han  giver  sin 
Mening  om  Pincetterne  tilkjende  i  følgende  Udtryk:  „Af  Pincetter  (pincers  or 

Tweezers)  eier  Museet  et  solid  og  elegant  forarbeidet  Specimen  af  Guid.  og  om- 
trent to  hundrede  af  Bronce.  Med  Hensyn  til,  hvorledes  disse  Gjenstande  have 

været  anvendte,  maae  vi  henlede  Opmærksomheden  paa  et  Par  særegne  Omstæn- 
digheder.  I  de  Urner  af  Leer,  som  fyldte  med  brændte  Been,  henhørende  til 

Bronce- Alderen,  hvilke  saa  ofte  rindes  i  Gravhaugene  i  dette  Land,  finde  vi  ofte 
en  liden  Kniv,  en  Syl,  en  Pincet  og  et  Par  andre  Sager  af  Bronce,  saasom  en 

Ring,  en  Haarnaal,  en  Dobbeltknap  o.  s.  v.  og  jeg  troer,  at  den  almindelige 
Mening  er  rigtig,  at  disse  Urner  indeholde  Levninger  af  Qvinder;  at  Kniven, 

Sylen  og  Pincetten  have  været  den  afdøde  Dames  Sy-apparat.  Vi  maae  derhos 
erindre,  at  Klæder  af  Skind  maae  antages  at  have  været  almindelige  i  en  meget 
tidlig  Periode.  Men,  som  de  veed,  har  man  ofte  fundet  Klæder  af  simpelt  væ- 
vet  uldent  Tøi,  syede  med  ulden  Traad.  Men  saadanne  uldne  Klæder  have,  som 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  5 

I 
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I  min  anden  Artikel  om  Helleristninger1)  har  jeg  fremsat  den 

Mening,  at  de  mange  Fodspor  eller  Skoe,  som  blandt  andre  Figu- 

rer findes  paa  Klipper  og  Stene,  have  til  Hensigt  at  forsyne  Afdøde 

med  Fodtøi  paa  Vandringen  til  Valhal,  ligesom  Forsyningen  med 

Helskoe  skulde  sikkre  den  forøvrigt  barfodede  Vandrer  for  at  saa- 

res  af  de  mange  Tornebusker,  han  havde  at  passere  paa  Veien  til 

Hel.  I  Yorkshire  i  England  har  man  endnu  i  vore  Dage  fundet 

Spor  til  den  Troe,  at  man  efter  dette  Liv  maa  vandre  barfodet 

gjennem  et  stort  Land,  fuldt  af  Torner  og  Lyng  og  at  man  derfor 

gjør  vel  i  allerede  her  i  Livet  at  sikkre  sig  Adgang  til  at  erholde 

Skoe,  naar  Døden  indfinder  sig,  og  saadan  Hjælp  sikkrer  man  sig 

ved  her  i  Livet  at  forære  et  Par  nye  Skoe  til  en  Fattig.2) 

I  en  Anmærkning  tilføiede  jeg:  „En  lignende  Forestilling  lig- 

ger maaske  til  Grund  for  den  Skik,  at  Iægge  smaae  Tænger  (Pin- 
cetter)  mellem  de  brændte  Been  i  Gravurnerne,  for  at  den  Afdøde 

paa  sin  Reise  kan  have  et  Redskab,  hvormed  han  kan  drage  ud 

de  Torner,  som  fæste  sig  i  hans  Fødder  under  Vandringen  gjennem 

det  tornefulde  Land.  Lama'erne  i  Tibet,  som  i  Regelen  gaae  bar- 

fodede,3) have  sædvanligen  ved  sin  Rosenkrands  eller  Bedesnor 

det  synes,  været  meget  miudre  i  Brug  og  mere  kostbare  end  Skindklæder.  Komme 
vi  nu  til  de  omtalte  Gjenstande,  skulle  vi  see,  at  saadanne  Broncesagcr,  som 

Kniv,  Syl,  Pincet,  vare  ganske  nødvendige  for  at  syc  i  Skind  eller  Læder,  Kni- 
ven blev  brugt  til  at  skjære  til.  og  at  danne  de  tynde  Remme  eller  Traade  af 

Skind,  Sylen  til  at  bore  Huller,  og  Pincetten  til  at  tage  fat  i  Traaden  og  drage 

den  igjennem  Hullernc". 
')   Forhandl,  i  Vidensk.-Selsfc.  1865.  S.  202  Jig. 
2)  Blandt  de  mange  Overeensstemraelser,  som  ere  bemærkede  mellem  Indernes  og 

do  bedenske  Nordboeres  Anskuelser,  er  ogsaa  den,  at  ifølge  Indernes  Mytbologie 

have  Synderne  efter  Døden  at  gaae  680,000  Mile,  for  at  komme  til  Yamas  (Un- 
derverdenens Dommers)  Bolig,  og  blandt  de  Plager,  de  paa  denne  Vandring  have 

at  udstaae,  er  ogsaa  den,  at  passere  mellem  Grenene  af  Træer,  som  ere  besatte 

med  Torner  Ward,  e  view  of  the  history,  litt.  and  religion  of  the  Hindus  3 
ed.  Vol.  11.  p.  107.  At  rnan  nemlig  tænkte  sig  Veien  til  Hel  meget  lang,  kan 

man  slutte  deraf,  at  Hermod,  da  ban  drog  til  Hel,  for  at  underhapdle  om  Bal- 
ders  Tilbagpgivclsc  til  Livet,  red  paa  Odins  hurtigløbende  Hest  Sleipner  i  ni 
Nætter  gjennem  dybe  og  mørke  Dale  førend  han  naaede  frem. 

3)  Skoe  saa  Schl.  ikke  i  Tibet  undtagen  paa  Kloster-Forstanderes  Fødder.  1.  c.  p.  173. 
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hængende  en  Øreskee,  nogle  Xaale  og  en  Pincette.  I  ået  Beklag- 

mtweit  i  Buddhisme  in  Tiltet  p.  T74  olhtaler  denne  Skik,  bemær- 

ker  han  derved:  ,.Pincetter  ere  i  Brug  endog  blandt  de  raaeste 

Folkestammer,  som  gaae  næsten  nøgne;  de  behøve  dem  nemlig  til 

at  drage  Tornerne  ud  med'\  Han  tilføier,  at  man  har  fundet  Pin- 
cetter i  de  ældste  Grave  i  de  frankiske  Høie  i  Bayern.  Lignende 

Pincetter  ere  fundne  i  angelsaxiske  Grave  i  England. 

Jeg  har  nylig  stødt  paa  en  Beretning,  som  yderligere  bestyr- 
ker Rigtigheden  af  min  Hypothese.  Der  er  i  Journal  Asiatique 

VI  Serie  T.  XVII  aftrykt  en  Reiseberetning  af  forhenværende  fransk 

Handelsagent  i  Djeddah,  Mekkas  Havn  ved  den  arabiske  Havbugt. 

Han  kom  til  et  Sted,  hvor  der  fandtes  en  Mængde  Mimosa'er,  og 

bemærker  derved,  at  Mimosa,  af  Araberne  kaldet ' unfu  t,  er  det 
tornefuldeste  af  alle  de  Træer,  som  omtales  i  gamle  Sagn.  Han 

siger  L.  99:  „Jeg  spurgte  en  Beduin,  hvorledes  han  kunde  lade 

sine  smaae  Børn  løbe  om  i  Sand,  der  var  besaaet  med  Mimosa- 

Torner.  Han  viste  mig  en  Syl  og  en  liden  Tang,  som  Beduinerne 

stedse  bære  hos  sig,  og  som  de  bruge  til  dermed  at  uddrage  af 

sine  Fødder  de  Torner,  som  de  ere  fordømte  til  at  betræde".1) 
Benævnelsen  Skjæggetænger  er  i  de  nyere  Beskrivelser  over 

Gravlund  gjerne  ledsaget  af  et  Spørgsmaalstegn,  hvorved  Beskri- 

veren  betegner  sin  Tvivl  om  Benævnelsens  Rigtighed;  en  vel  be- 

grundet  Tvivl,  da  man  ikke  har  kunnet  paavise,  at  det  hos  noget- 
somhelst  Folk  har  været  Skik  at  nappe  Skjægget  af  sig. 

Hvad  den  anden  Gisning  angaaer,  da  er  Hr.  H.s  Opfattelse 

meget  sindrig;  men  paa  den  ene  Side  mangle  vi  ogsaa  her  Analo- 
gier, og  paa  den  anden  svækkes  dens  Sandsynlighed  derved,  at 

Pincetter  ere  fundne  i  Grave  over  Mænd. 

1  At  det  i  ældre  Tider  ogsaa  i  Indien  ansaaes  som  en  Selvfølge,  at  man  ved  at 
vandre  om  paa  Marken  ikke  kunde  undgaae  at  erholde  Stik  og  Rifter  af  Tor- 

ner, sees  af  en  af  de  Ceremonier,  hvormed  Templer  til  Vishnu  indvies.  Præsten 
bringer  nemlig  foran  Gudsbilledet  en  Lampe,  til  Minde  om  den  Lampe,  som, 
Krishna  (en  af  de  Skikkelser,  hvori  Vishnu  aabenbarede  sig),  efterat  have  vogtet 
Kjør  kom  hjem,  tændtes,  for  at  undersøge,  hvor  Torner  havde  fæstet  sig  i  hans 
Fødder  eller  andre  Steder  af  Legemet.     Ward.  1.  c.  II.  p.  21. 
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Jeg  har  i  min  ovennævnte  Afhandling  leveret  en  Liste  over 

nogle  saadanne  Gravfund,  hvor  Pincetter  ere  fundne  tildeels  i  For- 

ening med  Naale  og  Øreskeer.  Jeg  maa  her  tilføie,  at  i  Beskri- 

velserne  Udtrykket  Naale  ofte  er  brugt  om  Gjenstande,  som  ved 

nøiere  Eftersyn  ere  befundne  at  være  Syle;  omtrent  Halvdelen  er 

nemlig  fiirkantet  for  at  saftes  i  Skaft.  Flere  ere  fundne  med 

Skaft,  der  som  oftest  ved  Berørelse  er  hensmulret;  men  nogle  faa 

haves  i  det  oldnordiske  Museum  i  Kjøbenhavn  med  bevaret  Skaft. 

Hosstaaende  Træsnit  fremstille  to  Pincetter,  den  ene  i  For- 

bindelse med  Øreskee,  og  to  Syle,  den  ene  uden  Skaft. 

Fuld  Størrelse. 

Da  man  nu  med  Vished  veed,  at  saadanne  Sager  den  Dag  idag 

ere  i  Brug  i  Tibet  og  i  Arabien,  som  Redskaber  til  at  drage  Torne 

ud  af  Fødderne  eller  andre  Legemsdele,  tør  man  neppe  nære  Tvivl 

om,  at  lignende  Redskaber  have  tjent  til  lignende  Øiemeds  Opnaaelse 

i  vort  Norden;  og  man  vil  finde,  at  der  er  større  Føie  til  for  Etter- 

tiden at  kalde  Pincetten  Tornetang  end  Skjæggetang. 



Bidrag  til  Kundskaben  om  de  norske  Nudibranchier. 

Af 

H.  Friele  og  G.  Armauer  Hansen. 

De  nøgne  Mollusker  have  hidtil  været  meget  forsømte  hos  os; 

det  er  paafaldende,  med  hvor  faa  Arter  vor  Fauna  i  denne  Retning 

er  blevet  beriget  siden  0,  F.  Mullers  Tid,  medens  flere  af  dennes 

Arter  ikke  ere  gjenfundne,  saa  meget  mere  paafaldende,  fordi  Eng- 
land har  saa  stor  en  Rigdom  paa  Nudibranchier;  dog  have  vi  en 

længere  Kystlinie  end  hint  Land,  de  klimatiske  Forhold  ere  ikke 

væsentligt  forskjellige  og  heller  ikke  skulde  der  synes  at  mangle 

andre  Betingelser  for  en  rig  Udvikling  af  disse  hovedsageligt  lito- 

rale  Former  Den  bohuslehnske  Fauna  synes  ogsaa  ifølge  Loven 

(Index  Molluscorura,  Kgl.  Vetsk.  forh.  1846)  at  være  rig  paa  disse 

Dyr. 

Vi  have  kun  et  Aars  Tid  specielt  søgt  efter  nøgne  Mollusker 

og  hidtil  kun  paa  to  Lokaliteter,  nemlig  i  Bergens  Omegn  og  ved 

Florø;  men  vor  altsaa  forholdsvis  ringe  Erfaring  synes  dog  allerede 

at  bekræfte  Formodningen  om,  at  vor  Kyst  neppe  vil  staa  tilbage 

for  Landet  hinsides  Nordsøen  i  Rigdom  paa  Former,  naar  den 

blir  omhyggeligt  undersøgt.  Af  hidtil  fundne  Dyr  have  vi  de  fleste 

tilfælles  med  England,  enkelte  .synes  dog  at  være  særegne  forvore 
mere  arktiske  Forhold. 

Det  er  især  Tangbeltet,  der  har  givet  den  rigeste  Fangst,  og 

de  samme  Arter,  som  Alder  og  Hancock  angive  som  forekommende 

i  Stranden  mellem  Stene,  forekomme  her  paa  Tangen  især  paa 

Laminarier;  Fucusarterne  ere  forholdsvis  fattige  og  hovedsagelig 

kun  Tilholdssted  for  Doris  muricata  og  pilosa.    Imellem  og  under 
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Stene  i  Stranden  have  vi  fundet  Doris  obvelata,  bilamellata  og 

tuberculata,  men  endnu  ingen  Eolidier. 

Vi  agte  at  fortsætte  Undersøgelsen  af  vor  Xudibranchiefauna 

og  fra  Tid  til  anden  meddele  korte  Redegjørelser  for  vore  Fund. 

De  nedenfor  angivne  Arter  ere  alle  fundne  af  os  med  Undtagelse 

af  Doris  zetlandica,  som  vi  dog  havde  Anledning  til  at  iagttage 
levende. 

Doridæ. " 1.  Boris  tubercnlata,  Cwv.  AJmindelig  langs  hele  Kysten  fra  Finmar- 

ken til  Kristianiafjorden  (Sars,  Arbo,  Danielsen,  Koren), 

2.  Doris  obvelata  Muller. 

—  —      Lovén.  Index  Molluscorum. 

—  repanda  Aid  &  Haneock  Brit.  Nudibr.  Moll. 

—  —     Meyer  &  Møbius,  Fauna  der  Kieler  Bucht. 

Almindelig  langs  Kysten  fra  Finmarken  (Sars)  til  Kristiania- 

fjorden (Asbj). 

Vi  finde  med  Lovén,  at  D.  repanda  A.  &  H.  er  Miillers  D.  ob- 

velata og  bibeholde  derfor  det  ældste  Navn* 
3.  Doris  glabra,  n.  sp. 

Farven  hvid,  med  Tentakler  og  Branchier  gule.  Med  Lupe- 

forstørrelse  var  ingen  Tuberkler  at  opdage  paa  Kappen,  der  deri- 

mod  ligesom  hos  D.  obvelata  langs  Randen  var  forsynet  med 

spredte  intenst  svovlgule  Pletter.  Kappen  rager  ikke  langt  udo- 
ver  Foden.  Formen  langstrakt  oval.  Leveren  skinner  brun 

igjennem.  Længden  lOmm.  Radulaformel  40.  1.  40.  70  Rader 

Tænder;  disses  Form  meget  lig  D.  obvelata's. 
Denne  Doris  fandtes  i  kun  et  Exemplar  paa  200  Favnes  Dyb 

udenfor  Florø,  og  den  kunde  kanske  ansees  for  alene  at  være  en 

Dybvandsvarietet  af  D.  obvelata;  imidlertid  synes  den  fuldstændige 

Mangel  paa  Tuberkler  og  det  langt  større  Antal  Tænder  at  beret- 

tige til  dens  Opførelse  som  ny  Art. 

4.  Doris  zetlandica,  A.  &  H.  er  fundet  af  Overlæge  Danielsen  i 

Finmarken  og  i  Korsfjorden,  paa  sidste  Sted  paa  ca.  100  F.  I 

Brit.  Conch.  Jeffreys,  V.  p.  84  findes  en  ufuldstændig  Beskrivelse 

af  den  og  hos  A.  &H.  lindes  alene  Tænderne  fremstillede;  vi  give 
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derfor  en  Beskrivelse  af  det  af  Danielsen  i  Korsfjorden  indfangede 

Exemplar,  som  vi  kunde  iagttage  levende.  Formen  er  aflang, 

noget  bredere  bagtil  end  fortil,  Fodén  rager  udenfor  Kappens 

bagre  Rand.  Dyrets  Farve  er  gjennemskinnende  hvid  med  tæt- 

staaende  opake  kridthvide  Pletter  undtagen  paa  Undersiden  af 

Foden;  Tentaklerne  og  Branchierne  svagt  gule.  Leveren  er  inten- 

sivt blaa,  skinner  stærkt  igjennem  saavel  Kappe  som  Fod,  og  idet 

de  opake  hvide  Pletter  træde  skarpt  frem  mod  den  blaalige  Grund, 

giver  dette  Dyret  et  meget  eiendommeligt  Udseende.  Kappen  er 

besat  med  smaa  spidst  koniske  Tuberkler.  Rygtentaklerne  kølle- 

formige,  bladede,  Oraltentaklerne  knudede.  Branchierne  6,  dob- 

beltgrenede.  Saavel  Kappen  som  Rygtentakler  og  Branchierne 

ere  tæt  gjennemsatte  med  Kalknaale  af  variabel  Længde,  forskjel- 

ligt  krummede  og  besatte  med  Knuder.  Længden  19mm.  Radula 
som  hos  A.  &  H.  beskrevet. 

Uagtet  den  for  en  Doris  paafaldende  blaa  Farve  af  Leveren 

hverken  findes  omtalt  hos  Jeffreys  (der  kun  angiver  Farven  af 

Dyret:  „white  or  yellowish"  eller  hos  Aid.  &  Hane,  saa  er 
Overensstemmelsen  i  Tandbygningen  mellem  vort  Exemplar  og 

A.  &H.  Zetlandica  saa  stor,  at  der  neppe  kan  være  Tvivl  om,  at 

det  jo  er  samme  Art.  Længden  svarer  ogsaa  til  den  af  Jeffreys 

angivne. 

Lamellidoris. 

5.  Doris  bilamellata,  L.  angivet  af  Sars  fra  Finmarken.  Ikke 

sjelden  ved  Bergen. 

6.  Doris  muricata,  Mull.  forekommer  langs  hele  Kysten,  om  Vaa- 

ren  overordentlig  talrig  paa  Tangarter. 

7.  Doris  Lovéni,  A.  &  H.  er  allerede  i  1829  af  Prof.  Sars  i  hans 

„Bidrag"  beskrevet  som  D.  muricata  Mull.?  og  burde  derfor  helst 

bære  Sars's  Navn;  for  ei  at  forøge  Synonymien  beholdes  det  af 
A,  &  H.  givne  Navn.  Radulaformel  12.  1.  o.  1.  12.  (Tab.  2.  fig.  I.) 

Hyppig  ved  Bergen  og  Florø. 

Acantoodoris. 

8.  Doris  pilosa  Miill. 
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Boris  fusca  Loven. 

—    tomentosa  Loven. 

Denne  Forms  rige  Farvevariationer  fra  næsten  sort  violet  gjen- 

nera  rødt  og  gult  til  hvidt  er  omtalt  af  de  fleste.  Prof.  Sars  har 

i  Nyt  Magazin  6  med  Rette  indsluttet  D.  tomentosa,  Lovén  under 

D.  pilosa,  skjøndt  Varieringen  her  ogsaa  rammer  mere  end  Farven, 

idet  Kappens  Tuberkler  ere  mere  langstrakte,  lanceolate,  og  Ten- 

takelskederne  mere  udviklede  end  hos  den  typiske  Form;  der  tin- 

des imidlertid  alle  mulige  Overgange,  og  i  Tænderne  synes  efter 

talrige  undersøgte  Exemplarer  ingen  Variation  at  finde  Sted. 

Denne  Form  er  overordentlig  hyppigt  forekommende  paa  Vest- 

landet og  er  angivet  fra  Finmarken  til  Kristianiafjorden  (Sars, 

Asbj,  Danielsen). 

I  den  af  A.  &  H.  leverede  anatomiske  Beskrivelse  af  D.  pilosa 

findes  ikke  omtalt,  at  dens  Penis  er  forsynet  med  Gjenhager  (Ag- 

nor) fg.  IL 

Polyceridæ. 
9.   Goniodoris  Danielsseni  n.  sp. 

Formen  langstrakt  oval.  Kappen  dækker  omtr.  f  af  Dyret. 

Kapperanden  er  bølgeformig,  forsynet  med  hvasse  Spidse  i  regel- 

mæssige  Afstande,  Kappen  ender  bagtil  med  et  konkavt  Indsnit, 

der  optages  af  Branchierne,  og  bagenfor  disse  kommer  Foden  til- 

syne som  en  tungeformig  Spathel  forsynet  med  en  teml.  høi  Ryg. 

Langs  Ryggens  Midtlinie  strækker  sig  en  høi,  skarp  takket  Kam, 

der  begynder  mellem  Tentaklerne  og  ender  ved  Branchierne.  Ten- 

taklerne  lange  og  tynde,  glatte  paa  Forsiden,  paa  Bagsiden  lami- 
nerede  med  en  Fure  langs  Midten,  Toppen  glat.  Branchierne  6  (?) 

sidde  i  en  ikke  afsluttet  Ring,  ere  enkelt  lappede  og  bære  i  Top- 

pen en  teml.  stor  gulgrøn  Knop.  Farven  er  forresten  hvid  und- 

tagen  paa  de  fleste  af  Kapperandens  Spidse,  Rygtentaklernes  Top- 

pe og  den  forreste  Del  af  Hovedet,  der  ligesom  Branchiernes  Ende- 
knoppe  ere  gulgrønne,  kun  mindre  stærkt  farvede. 

Foden  er  fortil  bred  med  to  korte  Lapper  og  ender  bagtil 

tungeformig.  Hovedlappen  er  næsten  lige  bred  som  Fodens  for- 

reste Del,  jævnt  afrundet.    Mundpartiet  kan  skydes  frem  og  viser 
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sig  da  som  en  konisk  Tap  med  Mundaabningen  som  en  perpendi- 

kulær Spalte  for  Enden,  og  forsynet  med  to  korte  Tentakler;  Ho- 

vedlappen  eller  Velum  skydes  herved  ind  under  den  forreste  Kappe- 

rand  og  naar  denne  løftes  iveiret  sees  Mundpartiet  ogsaa  fra  oven. 

Genitalaabningen  paa  høire  Side  lidt  bagenfor  Hovedet.  Kalknaale 

findes  i  Kappe,  Fod,  Tentakler  og  Branchier,  og  det  erBundteraf 

teml.  lange  Naale,  der  danne  Kapperandens  Spidse  og  den  høie, 

Kam  langs  Ryggen.  Naalenes  Form  er  knortede  Stave  og  deres 

Antal  meget  stort,  saa  Dyret  er  teml.  rigid. 

Kadulaformel  0.  1.  0.  1.  0.  Hos  A.  &  H.  findes  Slægten  op- 

ført  med  1.  1.  0.  1.  1;  vi  have  ikke  kunnet  opdage  nogen  rudi- 
mentær Sidetand  hos  vor  Art.  Formen  af  de  store  Tænder  er 

omtrent  den  samme  som  hos  G.  nodosa,  kun  er  Basis  en  Del  bre- 

dere og  længere.    Dyrets  Længde  8mm. 

Kun  et  Exemplar  fundet  i  Bergensfjorden  paa  ca.  20  F.,  ste- 

net  Bund.    Dyret  var  i  Fangenskab  meget  trægt  i  sine  Bevægelser- 
19.  Ancula  cristata,  Alder,  fundet  paa  en  enkelt  Lokalitet  ved 

Bergen,  Puddefjorden ;  teml.  hyppig.    Ny  for  vor  Fauna. 

11.  Polycera  quadrilineata  Mull.  almindelig  i  alle  sine  Variationer. 

Forekommer  fra  Nordland  til  Kristianiafjorden  (Sars,  Koren,  Brøg- 

ger).   P.  quadr.  har  Gjenhager  paa  Penis  fg.  III. 

12.  Polycera  ocellata  A.  &  H.  Ved  Bergen  og  Manger.  Ny  for 
vor  Fauna. 

13.  Triopa  claviger  Mull.    Almindelig  langs  hele  Kysten. 

Polybranchiata. 

Tritonidæ. 

14.  Tritonia  plebeia,  Iohnst.  Ved  Florø.  Funden  i  Kristiania- 

fjorden af  Brøgger. 

Dendronotidæ. 

lu.  Dendronotus  arborescens,  Mull.  er  hyppig  langs  hele  Ky- 

sten og  opnaar  i  Finmarken  den  betydeligste  Størrelse,  at  dømme 

efter  Exemplarer,  som  Dr.  Danielsen  har  medbragt  derfra. 

Melibinæ. 

16.  Doto  coronata  Gml.    Teml.  almindelig  paa  Laminarier  ved 
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Bergen.  Tidligere  angivet  fra  Finmarken,  Kragerø  og  Kristiania- 

fjorden  (Sars,  Asbj.,  Brøgger). 

17.  Doto  crassicornis,  M.  Sars.  Lerosen  nær  Bergen  paa  100  F. 

paa  Hydroider.  Kristianiafjorden  (M.  Sars)  og  udenfor  Kristian- 

sund 40—60  F.  (G.  0.  Sars.)    Rad  ul  af  orm  el  0.  1.  0  Fg.  IV. 

Eolididæ.  Cuv. 

Eolis  Cuv. 

18.  Eolis  papillosa  Lin.    Fra  Bergen  til  Finmarken  (Sars). 

Facelina  A.  &  H. 

19.  Eolis  auriculata  Mull.    Zool.  Dan.    V.  IV.  Fg.  1.  Pl.  138. 

-    Formen  langstrakt.    Mundtentaklerne   lange,  tynde,  Rygten- 

taklerne  ligeledes  og  ringede.  Øinene  synlige  noget  bagtil  ogudad 

for  Tentaklerne.  Papillerne  sidde  i  4  Grupper  paa  hver  Side,  ere 

tynde,  traadformige.  Hver  Gruppe  indeholder  Papiller  af  forskjel- 

lig Længde,  i  de  to  forreste  ere  de  længste  endog  længere  end 

de  lange  Rygtentakler,  omtrent  halvt  saa  lange  som  det  hele  Dyr, 

i  de  to  bagerste  ere  de  gjennemsnitligt  kun  halvt  saa  lange  som 

i  de  to  forreste.  Foruden  ved  Papillernes  Længde  udmærke  de  to 

forreste  Grupper  sig  ogsaa  ved  hines  større  Antal.  Foden  har  to 

korte  spidse  Vinger  Farven  er  svagt  rosenrød,  Papillerne  lyst 

gulbrune  med  hvide  Spidse,  Rygtentaklerne  noget  stærkere  brune 

ligeledes  med  hvide  Spidse,  Mundtentaklerne  af  Kroppens  Farve 

med  hvide  Spidse.  Omkring  Mundaabningen,  især  nedad,  er  der 

en  teml.  stærk  karmoisinrød  Farve,  der  taber  sig  forover  og  udo- 

Ver  Tentaklernes  Underside.  I  selve  Mundaabningen  ser  man  de 

to  intensivt  rødfarvede  indre  Læber  omgivne  af  en  lysere  Ring. 

Kjævernes  Griberand  har  en  enkelt  Rad  smaa  Tagger.  Radula 

14  Tænder,  Formelen  0.  1.  0.  Tænderne  har  en  stærk  Midttag  og 

7  Sidetagger.    Fg  V. 

Længden  12mm. 

Neldeorganerne  ere  meget  store  og  af  to  forskjellige  Former, 
der  findes  om  hinanden  i  de  samme  Sække.  Den  ene  Form  er 

den  almindelige  ovale,  den  anden  derimod  er  en  to  til  tre  Gange 

længere,  noget  krummet  pølseformig,  med  den  ene  Ende  bredere 

end  den  anden;  i  den  brede  Ende  er  Traaden  fæstet  og  dennes 



75 

Spiralsnoninger  kunne  sees  taalelig  tydeligt  et  Stykke  nedover 

men  kunne  ikke  følges  i  dens  hele  Længde,  der  synes  at  være 

ganske  betydelig.  Fg.  VI.  Forskjellige  Former  af  Neldeorganer 

hos  samme  Dyr  er  allerede  tidligere  angivet  af  Bergh.  Vidensk. 
Medd.  1861  Om  Forekomsten  af  Neldefiim  hos  Mollusker. 

Den  ufuldstændige  Beskrivelse  og  Tegning  i  Zool.  dan.  umu- 
liggjør en  nøiagtig  Sammenligning,  men  vi  antage  dog  det  her 

beskrevne  Dyr  for  at  være  Miillers  Doris  auriculata. 

Den  er  af  os  funden  ved  Manger;  Muller  angiver  Stat  som 
Findested. 

20.  Eolis  coronata  Forbes.  Forekommer  i  stor  Mængde  ved  Florø. 

Ny  for  vor  Fauna. 

Coryphella  Gray. 
21.  Eolis  rufibranchialis  Johnst. 

Da  denne  Art  ikke  er  angivet  af  vore  Faunister,  medens  den 

dog  er  meget  hyppig,  ere  vi  tilbøielige  til  at  tro  paa  en  Forvex- 

ling  med  E.  branchialis  Mull.,  der  er  angivet  af  alle  fra  de  for- 

skjelligste Dele  af  vor  Kyst.  Vi  tro  dette,  fordi  Loven  har  udtalt 

Formodning  om  disse  to  Arters  Identitet,  og  fordi  E.  branch. 

Mull.,  skjønt  ogsaa  hyppig,  meget  lettere  oversees  paa  Grund  af 
dens  Lidenhed. 

Omkring  Bergen  og  ved  Florø  meget  talrig  paa  Tang. 

22.  Eolis  Landsbur gi,  A.  &  H.  Denne  sjeldent  pargtfulde  Eolis 

have  vi  kun  fundet  ved  Florø  i  1  Exemplar.  Tænder  og  Kjævens 

Griberand  Fg.  XV.  Midttanden  har  i  sin  Form  en  fuldstændig 

Lighed  med  Midttanden  hos  Gruppen  Galvina.    Ny  for  vor  Fauna. 

23.  Eolis  verrucosa  M.  Sars.  Denne  Form  er  beskrevet  og  vel 

afbildet  i  Sars's  „Bidrag"  1829.  Sars  angiver  den  fra  Bergens- 
fjorden,  vi  fandt  den  ved  Manger. 

Radulaformel  1.  1.  1.  Fg.  VII.  Kjævernes  Griberand  bærer 

foruden  Tagger  langs  Randen  et  maadeligt  Antal  mindre  saadanne 

paa  den  indre  Flade  Fg.  VIII. 

Cratena  Bgh.  Montagua,  Flem,  Cavolina,  Brug 

Eolis  branchialis,  Miill.,  Zool.  dan.  IV  Pl.  119  F.  5. 



76 

Da  vi  som  ovenfor  bemærket  tro,  at  denne  Art  ikke  er  rigtig 

erkjendt,  hidsætte  vi  en  Beskrivelse  af  den. 

Formen  meget  slank.  Oraltentaklerne  lange,  tynde,  Rygten- 

taklerne  omtr.  halvt  saa  lange,  tykke,  Papillerne  længere  end  de 

sidste  igjen,  indtil  £  af  Dyrets  Længde,  trinde,  sidde  i  4  —  6 

langt  fra  hinanden  staaende  Rader.  Foden  har  fortil  større  Vin- 

ger end  sædvanligt  i  denne  Gruppe  og  ender  bagtil  ganske  spids. 

Farven  gjennemskinnende  hvid,  oversaaet  med  opake  hvide  Pig- 

mentflekker,  stundom  saa  tæt,  at  hele  Dyret  blir  kridthvidt;  un- 

dertiden, men  sjeldent,  forekomme  gule  Pletter.  Rygtentakkerne 

ere  tæt  bruntpunkterede,  stundom  næsten  sorte,  med  hvide  Toppe, 

Langs  Ryggens  Midtlinie  skinner  Leveren  igjennem  som  en  lys 

gulrød  Stribe  med  dens  Grene  ud  til  Papillerne. 

Radula  22  —  24  Tænder,  Formelen  0.  1.  0.  Fg.  IX.  Kjævernes 

Griberand  er  forsynet  med  lange  spidse  Tagger,  indenfor  hvilke 

der  sidder  2  —  3  Rader  kortere  og  stumpere.  Fg.  X.  Skjønt 
ikke  i  alle  Dele  svarende  til  de  af  Bergh  opstillede  Grændser  for 

Slægten  Cratena  henføres  den  dog  foreløbig  under  denne. 

25.  Eolis  olivacea,  A.  &  H  (?)  Et  Exemplar,  som  vi  have  fundet 

ved  Manger,  har  hvad  Farve,  Arrangement  af  Papiller  og  Tand- 

form  angaar  megen  Lighed  med  A  &  H.'s  E.  olivacea,  men  deri- 
mod  vare  Rygtentakkerne  klubdannede  eller  omtrent  af  samme 

Form  som  Papillerne.  Vi  henføre  det  foreløbig  under  denne  Art, 

til  det  lykkes  at  fange  flere  Individer.  Den  er  ny  for  vor  Fauna. 

Galvina,  A.  &  H. 

Hos  de  Arter,  der  henhøre  under  denne  Gruppe,  er  Tandbyg- 

ningen  saa  overensstemmende,  ialfald  hos  de  af  os  hidtil  fundne 

Former,  at  den  ikke  kan  bruges  som  Artsmærke.    Vi  kunne  be- 

kræfte  Bergs  Iagttagelse  *),  at  Sidetænderne  ere  store  firkantede 
Plader  forsynede  med  en  spids  Tag;  alene  denne  sidste  er  seet  af 

A.  &  II.    Den  store  Centraltand  bærer  altid  en  stor,  langt  frem- 

')    Danske  Videnskabs-Selskabs  Skrifter  18G4.    Anatomiske   Bidrag   til  Kundskab 
om  Æoftdierne. 



77 

ragende  medianstillet  Tag  og  et  vexlende  Antal  mindre  laterale 

Tagger.  Disses  Antal  skulde  nærmest  kunne  benyttes  som  Arts- 

mærke,  men  det  varierer  ikke  alene  hos  Dyr  af  utvivlsomt  samme 

Art  men  ogsaa  hos  de  enkelte  Exemplarer.  Vi  kunde  derfor,  da 

Tænderne  er  det,  der  hos  de  nøgne  Mollusker  synes  at  fremvise 

den  største  Konstants,  være  tilbøielige  til  at  anse  de  af  os  hidtil 

fundne  4  Former  for  kun  at  være  Varieteter  af  en  og  den  samme 

Art.  Men  da  de  ydre  Karakterer  dog  lade  til  inden  visse  Grænd- 

ser  ogsaa  at  være  taalelig  konstante,  maa  det  ikke  destomindre 

være  det  hensigtsmæssigste  at  give  de  forskjellige  Varieteter  egne 

Artsnavne.  Medens  vi  saaledes  her  opføre  en  (to  ?)  nye  Arter, 

maa  vi  derimod  efter  Undersøgelse  af  en  talrig  Mængde  Exempla- 

rer antage,  at  Eolis  tricolor,  Forb,  og  E.  Farrani.  A.  &  H.,  rettest 

slaaes  sammen  til  en  Art,  da  det  er  umuligt  at  drage  nogen 

Grændse  mellem  Overgangen  mellem  disse  to  Former. 

36.  Eolis  picta,  A.  &  H.  Ved  Florø  paa  Laminarier.  Ny  for  vor 
Fauna. 

27.    Eolis  tricolor,  Forbes. 

—    Farrani,  A.  &  H. 

Forekommer  i  store  Mængder  ved  Florø,  ligeledes  paa  Lami- 
narier.   Ny  for  vor  Fauna. 

28  E.olis  exigua,  A.  &  H.  (?)  Skjønt  vi  aldrig  have  fundet  Exem- 

plarer, der  fuldkommen  stemme  med  den  af  A.  &  H.  givne  Teg- 

ning og  Beskrivelse,  idet  de  talrige  Eyemplarer,  vi  have  havt,  al- 
tid  have  været  uregelmæssigt  brunflekkede,  og  Papillernes  Form 

tildels  have  været  noget  afvigende  med  en  stærkere  Indsnøring  i 

Toppen,  opstille  vi  dog  vort  Dyr  foreløbigt  som  E.  exigua,  da  hine 

Forfattere  angive  den  nævnte  Farvevarietet,  og  der  kunde  være 

Tanke  om,  at  vi  endnu  ikke  havde  truffet  paa  helt  udvoxede  Indi- 

vider, da  vore  største  Exemplarer  ikke  maale  over5mm.  De  have 

dog  været  kjønsmodne.  Vor  Form  nærmer  sig  i  ydre  Karakterer 

i  Grunden  mere  til  E.  picta,  men  den  har  samme  Antal  Papiller 

som  E  exigua,  og  Ægsnoren  er  ikke  som  hos  E.  picta  bægerfor- 

mig,  men  danner  som  hos  E.  exigua  en  liden  Klump. 

Hvis  Meyer  &  Møbius's  Art  fra  Kielerbugten  er  den  virkelige 
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E.  exigua,  saa  vilde  der  være  en  Forskjel  i  Tandbygningen.  Kjæ- 

vernes  Griberand  er  enkelt  tagget,  men  Taggerne  ere  knortede. 

Fg.  XI.    Tænderne  Fg.  XII. 

29.  Eolis  flavesccns,  n.  sp. 

Formen  slank;  Oraltentaklerne  lange,  Rygtentaklerne  tynde, 

glatte  omtr.  J  længere,  ca.  ̂   af  Dyrets  Længde.  Øinene  teml. 

langt  fra  hinanden  bagtil  og  udad  for  Tentaklerne.  Papillerne 

lange,  teml.  tykke,  staa  tæt  sammen  i  7  til  10  Rækker  med  3—5 

i  hver.  Foden  næsten  uden  Spor  til  Vinger  fortil,  bagtil  afrundet 

eller  stumpt  tilspidset.  Farven  er  hvid  til  lysgul,  kun  sjeldent 

med  smaa  brune  Pletter  over  Ryggen.  Leverprocesserne  i  Papil- 
lerne gule,  disses  Toppe  hvide. 

Radula  35  Rækker.    Tænder  Fg.  XIII.    Længde  lOmm. 

Alverstrømmen  og  Manger. 

Tergipes. 

30.  Eolis  despecta,  Johnst.  Hyppig  paa  Laminarier  ved  Bergen 

og  Florø.   Ny  for  vor  Fauna. 

Calma,  A.  &  H. 

A.  &  H.  karakterisere  Slægten  saaledes:  „  Kroppen  sammen- 

trykt,  noget  bred,  Tentaklerne  enkle,  korte,  lineære,  Branchierne 

lineær  —  fusiforme,  grupperede  paa  cylindriske  Stilke.  Foden  bred, 

dens  forreste  Hjørner  skarpe.  Tungen  liden  og  smal  med  en  en- 

kel Tand," 
Vi  have  fundet  en  Eolis,  som  vi  maa  henføre  tii  denne  Gruppe, 

skjønt  ikke  alle  ydre  Karakterer  svarer  til  de  af  A.  &  H.  opstil- 
lede  Kjendetegn,  i  det  Tentaklerne  hos  vort  Dyr  ere  teml.  lange 

og  Branchiegrupperne  ikke  sidde  paa  Stilke,  men  lige  paa  Krop- 
pen som  sædvanligt.  Foden  har  derimod  de  af  A.  &  H.  angivne 

Karakterer.  Angaaende  Radula  bemærkerA.  &  H.  ved  den  eneste 

Art  i  denne  Gruppe,  E.  glaucoides,  at  de  kun  have  seet  den  i 

Profil  og  at  det  ei  har  lykkets  dem  at  faa  de  enkelte  Tænder  se- 
parerede,  og  at  den  derfor  ser  ud  som  et  sammenhængende  Baand. 

Dette  sidste  er  rimeligvis  det  sande  Forhold  hos  E.  glancoides, 

ligesom  det  er  det  hos  vort  Dyr.  Radula  danner  nemlig  i  egent- 

ligste Forstand  en  Rasp,  der  bestaar  af  et  eneste  sammenhæn- 
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gende  chitinlignende  Baand,  hvis  øvre  Flade  er  tværfuret,  saaledes 

at  man  i  Profil  langs  den  øvre  Rand  sergen  Række  svagt  frem- 
ragende Tagger.  Der  lindes  saaledes  ingen  separate  Tænder. 

Tungen  er  yderlig  liden. 

31.  Eolis  albicans,  n.  sp. 

Hovedet  fremstaaende,  indknebet  om  Halsen,  Oraltentaklerne 

lange,  tynde,  Rygtentaklerne  ligesaa,  lidt  kortere.  Kroppen  lang- 

strakt med  Papillerne  siddende  umiddelbart  paa  Ryggen  i  9  Grup- 

per paa  hver  Side.  3  i  de  6  forreste,  2  i  de  3  bagerste.  Papil- 
lerne langstrakt  koniske  omtr.  lige  lange  som  Oraltentaklerne. 

Øinene  bag  Rygtentaklerne,  lidet  fremtrædende.  Foden  er  over- 

ordentlig bred,  har  fortil  to  smaa  skarpe  Vinger,  er  bagtil  afrun- 

det.  Farven  er  for  Hoved  og  Fod  gjennemskinnende  hvid,  Oral- 

tentaklernes  Toppe  med  opake  hvide  Punkter,  Ryggen  svagt  grøn- 

gul med  en  skarpt  fremtrædende  hvid  Stribe  langs  Midten,  Papil- 

lernes  Leverprocesser  lysegule. 

Dyret  er  i  det  Hele  meget  lyst  og  giver  et  overveiende  Tnd- 
tryk  af  hvidt.  Hertil  bidrog  hos  vort  Exemplar  meget,  at  det 

ægfyldte  Ovarium  skinnede  igjennem  langs  begge  Sider  af  Ryggen 

med  Forgreninger  omkring  Basis  af  Papillerne.  Imellem  Øinene 
er  en  liden  rød  Flek. 

Længden  l5mm.,  Fodens  Bredde  5  mm. 

Kjæverne  smaa,  tynde,  med  glatte  Griberande.  Radula  som 

ovenfor  beskrevet  Fg.  XIV. 

Fundet  i  et  Exemplar  ved  Florø  paa  Fucus. 
Pellibranchiata. 

Elysiadæ. 

32.  Elysia  viridis,  Mont.  Langs  hele  Kysten, 

limapontiadæ. 

33.  Acteonia  corrugata,  A.  &  H. 

Kun  fundet  ved  Bukken,  nær  Bergen,  af  H.  Friele  (Forhandl. 

1873). 

24.  Limapontia  nigra,  Johnst.  almindelig  langs  hele  Kysten 
til  Hammerfest. 
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Tab.  2.    Fig.  L    A.  Doris  Lovéni.    En  Tandrække. 
B.        do.  Enkelte  Tænder. 

—  IL    Doris  pilosa.    Enden  af  penis  med  Gjenhager. 
—  III.  Polycera  quadrilineata.   Et  Stykke  af  penis. 
—  IV.  Doto  crassicornis.  Tænder. 
—  V.    Eolis  auriculata.  Tænder. 

—  VI.  do.  Neldeorgan. 

—  VII.  Eolis  verrucosa.  Tænder. 

—  VIII.         do.  Et  Stykke  af  Kjævens 
Griberand. 

—  IX.    Eolis  branchialis.  Tænder. 

—  X.  do.  Stykke  af  Kjævens  Griberand. 

—  XI.  Eolis  exigua  (?)  Tagger  på  Kjævens  Griberand. 
=  XII.  do.  Tænder. 

—  XIII.  Eolis  flavescens.  n.  sp.  Tænder. 

—  XIV.  Eolis  albicans,  n.  sp,  Radula. 

—  XV.    Eolis  Landsburgi.  A.  Tænder,  B.  Kjævens 
Griberand. 

—  XVI.  Eolis  rufibranchialis.    Kjævens  Griberand. 



Om  Indskuddene  i  „Fagrskinna". 

Af 

Dr.  Gustav  Storm. 

£ 

Den  mærkeligste  og  værdifuldeste  Kilde  til  Norges  Oldtids 

og  Middelalders  Historie  er  næst  Heimskringla  den  Sagasamling, 

som  man  i  nyere  Tid  efter  det  ene  Haandskrift  har  benævnt 

„Fagrskinna".  Dens  ældre  og  egte  Navn  synes,  som  det  andet 
Haandskrift  angiver,  at  have  været  Noregs  Jconungatal,  thi  dermed 

stemmer  Titelen  paa  den  Sagasamling,  som  ved  Kong  Haakon 

Haakonssøns  Dødsleje  i  Dec.  1263  blev  oplæst  for  ham;  den  kal- 

des af  Sturla  Thordssøn  „Konungatal  frå  Halfdani  svarta  ok  sifian 

frå  ollum  Noregs  konungum"  med  det  senere  Tillæg  „framan  til 

Sverris".  Begyndelsespunktet  Halvdan  svarte  og  Endepunktet  Sverre 
alder  saa  ganske  sammen  med  den  levnede  Sagasamlings  Indhold 

(ligesom  Titelen),  at  det  for  mig  ikke  er  Tvivl  underkastet,  at 

samme  Værk  er  ment Af  denne  Sagasamling  er  nu  intet  gam- 

melt Haandskrift  bevaret,  kun  Afskrifter  fra  17de  Aarh.,  der  alle 

maa  henføres  til  to  Hovedhaandskrifter,  A,  som  Torfæus  kaldte 

Fagrskinna,  og  B.  Intet  af  disse  Haandskrifter  har  været  Origi- 

nalen, men  de  giver  ved  sin  resp.  Ordning  ganske  direkte  tilkjende, 

hvorledes  denne  har  seet  ud,  særlig  naar  man  sammenligner  dem 

med  den  øvrige  Kongesagalitteratur.  To  enkelte  Steder  i  Sagasam- 
lingen  er  isaahenseende  afgjørende.  Efter  Cap.  14,  der  ender  med, 

at  Harald  haarfagre  efter  at  have  underlagt  sig  hele  Norge  „fridaM 

1  Sml.  ogsaa  Maurer,  Uber  die  Ausdrueke  etc.  p.  168. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875. 6 
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vel  land  sitt  ok  sioaSi",  følger  i  B  umiddelbart  Cap.  20  om  Haralds 
Børn  uden  Lakune  eller  Betegnelse  af  nogen  saadan;  dette  er 

Samlingens  gamle  og  egte  Ordning,  thi  begge  Capitler  er  ordret 

og  i  Sammenhæng  afskrevne  efter  dens  Kilde  Ågrip.  Men  i  Fagr- 
skinna  er  Sammenhængen  afbrudt  og  et  langt  Stykke  om  Ragna 

Adilsdatter  og  Hertug  Gudorm  indskudt  uden  Forbindelse  med  det 

foregaaende  eller  etterfølgende;  dette  Stykke,  Cap.  15 — 19,  der 

ogsaa  staar  i  Strid  med  hele  den  islandske  Sagatradition,  er  alt- 

saa  uegte  og  tilhører  ikke  den  oprindelige  Samling.  Paa  lignende 

Maade  forholder  det  sig  med  Beretningen  om  Halvdan  svartes 

Død  og  Begravelse  Cap.  4:  i  B  fremlægges  den  korte  Beretning 

herom,  der  ordret  er  tågen  fra  Samlingens  ældre  Hovedkilde  Ågrip 

og  derved  angiver  sig  selv  som  egte ;  i  Fagrskinna  har  vi  en  læn- 

gere  Fortælling,  der  hænger  sammen  med  dettes  Cap.  2  om  Halv- 
dans  Giftermaal  med  Dag  frodes  Datter,  og  ligesom  dette  staar  i 
direkte  Strid  med  den  ældre  islandske  Tradition.  Heller  ikke  de 

senere  Islændinger,  som  har  benyttet  „Noregs  konungatal",  Snorre 
(i  Heimskr.)  og  Jon  fcorftarson  (i  Flatobogen  I),  antyder  med  en 

Stavelse,  at  de  kj ender  disse  Afsnit,  medens  de  ellers  laaner 

lange  Stykker  netop  fra  de  foregaaende  og  efterfølgende  Kapitler 

af  „Konungatal"  f.  Grunden  hertil  kan  kun  være,  at  Cap.  2  og  4 

(i  A's  Redaktion)  ikke  hører  til  den  oprindelige  Samling.  I  Cap. 
214  ophørte  Haandskr.  Fagrskinna  med  Ordene  „nær  kaupsto- 

ftum"  (S.  145,  6  f.  n.)  og  gik  uden  Antydelse  af  Lakune2  over  til 
at  fortælle  Cap.  216:  Eftir  fall  Haralds  SigurSarsunar  o.  s.  v. 

Og  deri  stemmer  Samlingen  med  sin  Kilde  paa  dette  Sted,  „Mor- 

kinskinna",  der  kun  tilføjer  en  Stamtavle  paa  to  Linjer,  og  med 
sin  Efterfølger  Snorre,  der  kun  nøjere  holder  sig  til  Morkinskinna. 

Men  her  har  Haandskr.  B  gaaet  ganske  paa  egen  Haand.  Uagtet 

Samleren  af  Princip  ellers  holder  sig  strengt  til  hvad  der  direkte 

angaar  Kongerne,  har  Skriveren  af  B  ikke  kunnet  modstaa  Fri- 

1  Sml.  herom  Snorre  Sturl.  Historieskriv.  Side  75,  118. 
2  Se  Udgavens  Fortale  Skie  XIV. 
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stelsen,  hvor  Reinsættens  Stamfader  nævnes,  til  paa  dette  Sted  at 

indføre  et  fuldstændigt  Slægtregister  foivdenne  Æt  og  dertil  end- 

videre  at  knytte  den  beslægtede  Arnmødlingeæt.  Heller  ikke  dette 

Tillæg  er  altsaa  originalt  i  „Konungatal";  det  har  heller  ikke  væ- 

ret bekjendt  for  Snorre,  hvad  der  tydeligt  kan  sees,  naar  man  sam- 
menligner Arnmødlingatallet  med  Heimskringlas  tarvelige  Oplysninger 

om  Arne  i  Giske's  Æt  (S.  341,  Ung.  Udg). 
Naar  man  før  har  villet  bestemme  denne  Sagasamlings  For- 

fattelsestid,  har  man  —  ogsaa  jeg  —  i  Regelen  holdt  sig  til  disse 

Slægtregistre  i  Cap.  214 — 15;  den  foregaaende  Udvikling  vil 
have  gjort  tydeligt,  at  disse  kun  findes  ilndskud,  som  intet  har  med 

Samlingens  Tilblivelse  at  bestille.  Denne  bestemmes  derimod 

ganske  godt  ved  dens  Forhold  til  de  andre  islandske  Kongesagaer. 

Forf.  af  „Konungatal"  har,  som  jeg  før  har  søgt  at  eftervise  \ 
foruden  ældre  Kilder  benyttet  Styrmes  Olafssaga  helga  (fra  c.  1200 

—  1220)  og  „Morkinskinna",  forfattet  c.  1220,  medens  paa  den 

anden  Side  „Konungatal"  selv  har  været  et  Forbillede  for  Snorres 

Værk  og  følgelig  er  ældre  end  c.  1230—40.  Slægtregistrene  i 

Cap.  213,  der  har  staaet  i  begge  Haandskrifter  og  saaledes  i  Ori- 

ginalen2, føres  ogsaa  ned  til  Kong  Valdemar  Seir  (1202—1241) 
og  hans  Svoger  Kong  Erik  Knutssøn  (f  1216);  denne  betegnes 

som  afdød  („åtti"),  ligesom  hans  Eftermand  Joan  konungr  (1216 
—  22)  nævnes  strax  ovenfor;  naar  der  derimod  staar,  at  „Børn 

f>eirra  Valdemars  konungs  ok  Soffiu  var  Knutr  konungr  ok  Valde- 

marr  konungr  ok  Rikiza  drottning",  kan  man  ikke  drage  den  Slut- 
ning, at  disse  Kong  Valdemar  d.  Istes  Børn  herved  betegnes  som 

afdøde,  thi  naar  to  af  dem,  Knut  (f  1202)  og  Rikiza  (f  1220),  var 

døde,  maatte  jo  Forf.  bruge  Udtrykket  „var"3.  Vi  bliver  altsaa  og- 
saa her  staaende  ved  Snorre  Sturlassøns  Samtid,  ved  den  Tid  da 

1     Snorre  Sturlassøns  Historieskrivning  Side  42 — 43. 
5  B  har  her  en  Lakune,  men  Stamtavlerne  i  Cap.  213  er  efter  B  udskrcvne  i 

Advers.  Huitf.,  saaat  man  kan  se,  at  B  her  har  stemmet  med  A  (hvorom  mere 
nedenfor). 

3     Sml.  Maurer,  Uber  die  Ausdr.  p.  158. 

6* 
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han  levede  paa  Island  efter  sin  Hjemkomst  fra  Norge  (1220)  og 

vitterligt  syslede  med  litterære  Arbeider. 

Ved  Udgivelsen  af  „Konuiigatal"  søgte  P.  A.  Munch  at  bevise, 

at  Bogen  var  forfattet  i  Norge  og  af  en  Nordmand.  Jon  I^orkels- 
son  har  herimod  indvendt,  at  Beviset  kun  gjaldt  Haandskrifterne, 

medens  Forf.  ved  sin  Benyttelse  af  islandske,  tildels  uskrevne  Kil- 
der viser  sig  som  Islænding.  Og  deri  maa  jeg  give  ham  Ret:  hele 

Samlingen  har  en  væsentlig  islandsk  Karakter,  et  saa  grundigt 

Kjendskab  til  den  islandske  Skaldelitteratur  er  kun  tænkeligt  hos 

en  Islænding,  og  en  saa  litterær  Holdning  passer  kun  ind  i  den 

islandske  Litteratur.  Derimod  kan  det  ikke  nægtes,  at  flere  Ud- 

tryk  i  „Konungatal"  er  skrevet  fra  norsk  Standpunkt,  og  navnlig 

fremtræder  dette  tydeligt  i  Cap.  188,  hvor  vi  endnu  har  den  is- 

landske Kilde.  I  Morkinskinna  staar :  »På,  er  å  fslandi  var  hallæri,"  „af 

fm  nærdisk  landit  (Hskr.  land  {Detta)"  og  „Haraldr  sendi  ut  til  Is- 

lands klukku",  alle  fra  islandsk  Standpunkt,  men  i  „Konungatal"  (begge 

Haandskrifter)  finder  vi  „f>å  er  par  var  hallæri",  af  fm  nordisk 

pat  land",  og  „Haraldr  sendi  pangat  klukku"  —  fra  norsk  Stand- 
punkt — ,  og  man  kan  ikke  godt  afvise  dette  med,  at  de  norske 

Haandskrifter  har  forandret  de  islandske  Udtryk,  thi  Snorre  gjen- 

giver  den  sidste  Sætning  ikke  simpelthen  efter  Morkinskinna,  men 

med  tydelig  bevidst  Afvigelse  fra  „Konungatal"  til  det  fra 

islandsk  Standpunkt  rettere  „hingat";  desuden  findes  de  norske 
Udtryk  i  begge  Haandskrifter,  ordret  overensstemmende,  og  man 

er  da  nødt  til  at  henvise  dem  til  den  oprindelige  Redaktion. 

Bogen  er  altsaa  forfattet  i  Norge,  men  a  f  en  Islænding. 

Den  rationalistiske  Karakter,  Forf.  røber  ved  at  udelade 

og  omredigere  alle  legendariske  Partier  af  Kongesagaerne, 

lader  sig  ogsaa  let  forklare  af  islandske  Forhold,  idet  Oppositio- 

nen  mod  den  mirakelgjørende  Biskop  Gudmund  let  kunde  vende 

sig  mod  Mirakeltroen  selv;  og  netop  i  Aarene  fra  1221  opholdt  flere 

af  Biskop  Gudmunds  islandske  Modstandere  sig  i  Norge,  f.  Ex.  Arnor 

Tumessøn  (f  1222),  Loft  Biskopssøn  o.  fl.  Den  anden  Særegenhed 

ved  denne  Sagasamling,  at  den  omhyggelig  udskjærer  alle  ikke-norske 

Partier  og  kun  dvæler  ved  Kongerne  selv,  tør  ogsaa  give  en  An- 
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tydning  af  dens  Tilblivelsesmaade.  Den  raaa  nemlig  for  det  første 

være  skreven  for  Norge,  hvor  man  ikkejiavde  saa  stærk  Interesse 
for  de  islandske  Personer,  dernæst  specielt  for  Kon  gen  selv,  hvis 

Forfædre  den  skildrer.  Man  maa  uvilkaarligt  tænke  paa,  at  Kong 

Haakon  selv  førte  „Konungatal"  med  sig  paa  sine  Rejser  og  lod  den 
forelæse  paa  sin  Dødsseng. 

Samlingen  er  altsaa  bleven  til  paa  samme  Maade  som  Sverres 

Saga,  der  kun  er  lidet  ældre  (fra  c.  1214—20),  og  „Konungatal"  er 
tydeligvis  udarbeidet  med  Sverressaga  for  Øje  og  med  det  Formaal 

at  danne  Indledning  til  den,  ligesom  denne  ogsaa  i  Kong  Haakons 
Bibliothek  nævnes  som  dens  Fortsættelse. 

II. 

Det  har  ogsaa  sin  Betydning  at  søge  at  konstatere  Indskud- 
denes  Tilblivelsesmaade,  thi  naar  de  er  løsrevne  fra  al  Forbindelse 

med  den  islandske  Sagalitteratur,  faar  de  en  ganske  enestaaende 

Interesse  som  Levninger  af  norsk  Sagaskrivning,  udført  efter 

islandsk  Mønster.  Haandskriftet  ,,Fagrskinna"  har  som  bekjendt 
været  en  Bog  af  ganske  sjelden  nitid  Udstyr  og  viser  sig  derved  at 

være  bekostet  af  Mænd  af  det  højere  Aristokrati ;  Munch  har  paavist, 

at  det  er  skrevet  i  .,første  Halvdel  af  14de  Aarhundrede"  og  i  den 
Dialekt,  der  hører  hjemme  i  den  sydøstlige  Del  af  Norge,  „Egnen 

om  Tønsberg,  Oslo  eller  Sarpsborg".  Indholdet  af  Indskuddene 

kan  kun  bekræfte  dette.  Vi  har  nævnt,  at  i  „Fagrskinna"  findes 
Stykkerne  om  Halvdan  svartes  Giftermaal  og  Død  og  om  Ragna 

hin  nkulåta.  Cap.  2  fortæller  om  Hersen  Dagd  en  frode  paa 

Hadeland  og  nævner  hans  Gaard  Pengilsstadir,  et  gammelt  Høv- 

dingssæde;  i  Cap.  4  om  Halvdans  Død  i  Røkensvik  beskrives  Til- 

bagerejsen  fra  Brandabu  over  Randsfjorden,  hvor  man  netop  maa 

gjennem  Røkensvik  paa  Vejen  til  Pengilsstadir,  altsaa  synes  Forf. 

personlig  at  være  kjendt  paa  Hadeland;  ved  Siden  deraf  nævnes 

Stein  paa  Ringerike  og  „Ski'rissalr"  paa  Vestfold,  det  sidste  endog 
i  den  senere  norske  Form.  I  de  samme  Lokalforhold  spiller  det 
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senere  Indskud,  i  Capp.  15-  19.  Her  nævnes  Thoten,  Land  og 
Einabygd,  det  sidste  i  den  senere  Form  æynbygd,  der  ogsaa  ellers 

kan  paavises  fra  14de  Aarh.  Rigtignok  kaldes  Eynbygd  en  „æy", 
saa  at  Nedtegneren  ikke  kan  selv  have  opholdt  sig  saa  langt  nord 

paa  Oplandene;  men  dette  stemmer  med,  at  de  Sagn,  han  nævner, 

nærmest  hører  hjemme  i  Viken  (Nerid2  i  Grenland,  Gandalv  i  Ran- 
rike),  og  at  han  netop  om  Smaalenene  lægger  en  overraskende 

Lokalkundskab  for  Dagen.  I  Gap.  19  forlener  Harald  sin  Frænde 

Gudorm  med  „det  Rige,  som  Skjold  havde  raadet  for  og  da  kald- 

tes  06  in  ss  air",  og  „denVig,  som  kaldtes  Saltvik,  men  nu  heder 

Øysl-vé  og  alle  de  Strande,  som  kaldtes  Saltviksstrande",  og  denne 

Forlening  strakte  sig  „øster  til  Svinesund".  Ved  OMnssalr  for- 
staaes  aabenbart  ikke  alene  det  senere  Odinsey  (Onsø),  men  hele 

Distriktet  mellem  Glommen  og  Mossedal  indtil  Oslosyssels  Græn- 

ser,  siden  K.  Skjold  nævnes,  der  jo  havde  sit  Sæde  paa  Varna; 

naar  derhos  Forleningen  østover  strakte  sig  til  Svinesund,  beteg- 
nes ved  denne  Kystbeskrivelse  altsaa  hele  det  Distrikt,  som  i  den 

senere  Jurisdiktion  kaldes  „Borgesyssel".  Forf.  har  følt  Nødven- 
digheden af  ikke  at  indføre  det  mere  moderne  Sysselnavn  og  har 

forsøgt  at  klare  sig  ved  at  nævne  enkelte  Stedsnavne  og  at  betegne 

Endepunkterne  i  Vest  og  Øst.  Omtalen  af  det  ganske  ubetydelige 

Saltvik  og  dettes  nyere  Navn  Øyslvé  gjør  det  utvivlsomt,  at 

Forf.  hører  hjemme  i  Smaalenene  og  da  specielt  i  Onsø.  Stiller 

man  dette  sammen  med,  at  Haandskriftet  netop  er  i  en  viksk  Dia- 
lekt fra  14de  Aarh.,  taler  i  Grunden  alt  for,  at  disse  Indskud 

først  er  indførte  i  Fagrskinna  ved  dettes  Skriver,  en  Vikværing  fra 

Iste  Halvdel  af  14de  Aarhundrede.    En  anden  Betragtning  vil  styrke 

1  i   Øynnebygdo,  D.  N.  IV,  No.  561,  fra  Aar  1389. 

2  Formen  Neridr  er  mærkelig,  fordi  den  utvivlsomt  er  den  almindelige  norske 
Form,  der  forekommer  i  Diplomer  fra  Skecnskanten  i  13de  og  14de  Aarh.  (se 
Munch  a  343),  medens  Islændingerne  kalder  ham  enten  Nereidr  (Hskr, 

23818,  Sturla  i  Ldnbok  Side  31 7 u)  eller  Neri  (Gautrekssaga).  Fagrsk.  kalder 
ham  ellers  her  Nerior  hinn  raft  sp  ake,  Snorre  og  Sturla  hinn  ga  ml  i,  Me- 
laboken  endog  hinn  gam  li  ok  sink  i. 
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dette.  Cap.  19  ender  med,  at  „ dette  Rige  gav  K.  Harald  sin 

Frænde,  og  gjorde  han  Gudorm  til  Hertug  derover"  (ok  gerde  hann 
(jar  Gudorm  hertoga  ivir).  Som  bekjendt  omtaler  den  islandske 

Sagalitteratur  Guthorm  nok  som  Hertug,  men  kun  med  Tilføj eisen 

..fyrir  liSi",  altsaa  Hertug  betyder  her  kun  „Hærfører" 1  ;  den  før- 
ste, der  bar  Hertugtitel  i  Norge,  var  i  Virkeligheden  Skule  Baards- 

søn,  og  hans  Hertugværdighed  var  ganske  personlig,  ikke  knyttet 

til  noget  bestemt  Len,  thi  paa  den  Tid  (1237)  besad  han  jo  Tre- 

dieclelen  af  alle  Len  i  Norge.  Anderledes  var  Forholdet  med  Kon- 

gesønnen Haakon  Magnussøn,  han  var  efter  sin  Faders  Anordning 

Hertug  over  en  Del  af  Norge,  nemlig  Oplandene,  Oslosyssel,  Ag- 

der og  Ryfylke  samt  Færøerne  og  Hetland2.  Udtrykket  hentyder 

altsaa  aabenbart  til  en  Forfattelsestid,  paavirket  af  Haakon  Mag- 

nussøns  Hertugværdighed  (1284  —  1299),  med  andre  Ord  snarest 
til  14de  Aarhundrede.  Men  det  særegneste  ved  denne  Gudorms 

Hertugtitel  er  i  Grunden.  at  den  som  ovenfor  nævnt  er  knyttet 

til  Borgesyssel.  Fra  gamle  Sagn  kan  dette  ikke  være  laant, 

thi  Egilssaga  henviser  jo  Gudorm  til  det  gamle  Ynglingerige,  og 

Snorre  lader  ham  styre  over  „Viken  og  Oplandene",  og  begge  hen- 
lægger  hans  Residens  til  Tønsberg,  medens  paa  samme  Tid  efter  alle 

Vidnesbyrd  Gandalvs  Sønner  herskede  i  „Borgesyssel".  Bør  man 
ikke  her  søge  Forklaringsgrunden  i  Forhold  fra  14de  Aarhundrede? 

Vi  ved,  at  K.  Haakon  Magnussøn  i  et  af  sine  senere  Aar  (efter 

1312)  bestemte,  at  de  da  endnu  umyndige  Hafthorssønner,  hans 

Dattersøn  oigurd  og  dennes  ældre  Halvbroder  Jon  skulde  faa 

Borgesyssel  i  personligt  Len;  vi  ved  ligeledes,  at  disse  fra  1333  af 

stadigt  hos  K.  Magnus  gjorde  Fordring  paa  dette  Len,  men  at  en 

Domstol  af  Rigsraader  frakjendte  dem  enhver  Ret  dertil  12.  Jan. 

13473;  det  er  ligeledes  vist,  at  Jon  Hafthorssøn  havde  sine  meste 
Ejendomme  her  og  boede  dels  paa  Borgagerde,  dels  paa  Huseby 

1     Egilss.  Cap.  20.    Hskr.  Side  49. 
■    Munch  e,  340. 

3     Munch,  Unionsp.  I  442. 
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i  Onsø  i  Naar  vi  stiller  disse  Kongsfrænders  Fordring  paa  Borge- 

syssel  som  personligt  Len  sammen  med  Fagrskinnas  Beretning  om, 

at  Kongeættens  Stamfader  gav  sin  Frænde  „dette  Rige";  naar  vi 
betænker,  at  Fagrskinna  var  et.  smukt,  kostbart  Haandskrift,  ud- 

ført  for  Storfolk,  endvidere  at  det  var  skrevet  af  en  Vikværing  i 

Tiden  mellem  c.  1320  og  1350,  i  det  sydøstlige  Hjørne  af  Landet, 

saa  kan  man  ikke  lade  være  at  tro,  at  disse  Ting  maa  staa  i 

Forbindelse  med  hinanden.  Fagrskinna  maa  være  skrevet  paa 

Huseby  i  Onsø,  hos  Hafthorssønnerne  i  den  Tid,  da  de  gjorde  For- 

dringer paa  Borgesyssel,  og  Indskuddet  om  Gudorms  Forlening  er 

optaget  med  politisk  Tendens  for  at  begrunde  en  Præcedens  for 

Hafthorssønnernes  Fordringer.  En  saadan  politisk  Historieskrivning 

er  jo  ikke  ukjendt  i  Norges  Middelalder,  eller  rettere,  alt,  hvad 

man  ved  om  Kongernes  Interesse  for  Kongesagaerne,  peger  paa  en 

lignende  Tendens:  det  ældste  Led  i  denne  Kjæde  er  den 

Bog,  hvori  Kong  Sverre  „lod  skrive"  om,  at  Kong  Inge  var  Skyld 

i  sin  Broder  Eysteins  Død,  og  det  yngste  Led  bliver  da  Haand- 

skriftet  „Fagrskinna",  hvori  det  sindrigt  paavises,  at  Hafthorssøn- 

nernes Arvefordringer  har  „historisk"  Berettigelse. 

III. 

Ogsaa  Indskuddene  i  B  kan  henføres  til  en  nogenlunde  be- 

stemt Tid  og  Sted.  Det  er  bekjendt,  at  det  i  det  norske  Rigsar- 

kiv  opdagede  Membranbrudstykke  har  tilhørt  Codex  B2,  og  dette 
Haandskrift  er  efter  Skriftens  Udseende  ikke  yngre  end  Midten 

af  13de  Aarhundrede;  ogsaa  Indholdet  tyder  paa  denne  Tid,  thi 

Knut  Haakonssøn  kaldes  ikke  „junkherra  Knutr"  (som  i  den  tidli- 
gere Del  af  Haak.  Haak.saga),  men  Knutr  Jarl,  og  Jarl  blev  han 

'     Munch,  Unionsp   I  393,  II  363, 
2    Se  Fortalen  til  Christiania-Udg.  S.  XI. 
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først  i  1240.  Men  Ind skuddene  er  ældre  end  Haandskriftet  B, 

thi  her  foreligger  de  i  Afskrift;  det  viser  dettes  Skrivfejl  f.  Ex. 

f>oro  born  ok  (Side  915),  Eirikr  stakblællf  (Side  9214),  der  kun  kan 
forklares  ved  Fejllæsning.  Slægttavlerne  selv  tyder  ogsaa  paa  en 

lidt  højere  Alder,  thi  de  stanser  alle  ved  Tiden  1225—30:  blandt 

Arnmødlingerne  forekommer  Paal  flida,  der  nævnes  sidst  1223, 

men  ikke  hans  Søn  Peter,  der  allerede  1221  var  Lendermand  (f 

1254);  Ulv  Stallares  Æt  stanser  med  Erkebiskop  Peter  (1224— 

26),  hans  Søn  Lendermanden  Peter  Biskopssøn  nævnes  ikke;  Jar- 

lerne  paa  Orknøerne  stanser  med  Jon  (1214—31),  de  følgende 
Jarlers  Slægtskabsforhold  nævnes  ikke;  af  Oddeætten  forekommer 

kun  Jon  Loftssøns  Sønner  Paal  Biskop  (f  1211),  Sæmund  (f  1222) 

og  Orm  (f  1218),  ikke  engang Sæmunds  Sønner;  til  den  samme  Tid 

henvises  man,  naar  det  om  Erkebiskop  Eysteins  Broder  Torberg 

tilføjes  .,faftur  Erlenz"  (Erlend  Torbergssøn  var  en  af  Korsfa- 
rerne ved  Damiate  1218),  medens  hans  ældste  Brødre  Gudbrand 

og  Baard  Saala  nævnes  i  A  arene  1183—88,  naar  blandt  Skule 

Baardssøns  Børn  kun  nævnes  hans  Døtre  Margrete,  Ingerid  og 

Rangrid,  ikke  hans  Søn  Peter,  som  han  dog  frac  1230  havde 

erkjendt  som  Arving,  og  blandt  hans  Søskende  ikke  nævnes  hans 

Søstre  Sigrid  (fra  c.  1237  Abbedisse  i  Bein)  eller  Ingebjørg  (fra 

1221  gift  med  den  mægtige  Høvding  Alf  paa  Thornberg)  men  der- 

imod  hans  Brødre  Gudorm  og  Sigurd,  der  døde  unge. 

Rigtignok  er  Sluten  af  Stamtavlerne  tabt,  saa  at  man  ikke 

kan  se,  om  Bjarkø-ætten  føres  længere  ned  end  til  Bjarne  Mardarsun 
(f  c.  1223),  men  Analogierne  taler  for,  at  man  stansede  med  ham. 

For  det  følgendes  Skyld  hidsættes  Stamtavlerne  fra  Cod.  B, 

bogstavret  saaledes  som  de  her  har  staaet.  Aftrykket  er  dels  ef- 

ter  Membranbrudstykket,  dels  efter  Asgeirs  Afskrift  (i  Christiania 

Univ.  Bibl.),  korrigeret  efter  Stamtavlen  i  Cod.  Arn.  22.  Dog  har  jeg 

beholdt  Inddelingerne  som  i  Udgaven  og  store  Bogstaver  for  Nav- 
nene og  efter  Punktum: 

Born  j>eirra  Skula  ks  fostra  oc  GuSrunar  varo  £au  Asulfr  a 

Reim  oc  Ragnilldr  er  åtte  Kyrpinga  Ormr.  Dotter  Kyrpinga  Orms 
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var  Asa  mofter  Biarnar  boks.  Born  f>eirra  Asulfs  oc  f>oro  Skofta 
dottor  varo  [>au  Gu6ormr  a  Remi  oc  SigriS  er  atte  Hallkæll  hukr. 

Deirra  sunr  var  Jon  fader  J>eirra  Hallkælls  oc  Ragnvallz  oc 

Gr  ego  (ris). 

Gudormr  a  Remi  fecc  fyrst  Ælldri&ar  systur  Hallkæls  huks. 

Deirra  dætr  var(o)  RangriS  oc  Ingiriftar  oc  Gu&run.  Rangridar  fecc 

Biarne  byrSar  svæinn.  Deirr(a)  dætr  varo  f>ær  Ælldrid  oc  Ingibiorg. 

Dotter  Magn9  ks  oc  ElldriSar  var  Kristin  er  atte  Rei6ar  sendimaSr. 

florer  skmfælldr  haf6e  atta  Elldriai.  Deirra  synir  varo  KynaSr  oc 

f^orgrimr  klaufi.  Si6an  var  hon  gift  logmannenom  a  gau(t)lande. 

Deirra  sunr  var  HaR.  Synir  Ingibiargar  varo  f>orsteinn  skalmolld 
oc  I>æir  brædr.  Rangri6  var  sidar  gift  Fri&reke  kæno.  Deirra  dotter 

var  Astri6  oc  var  mæy  nunna.  Ingiri6ar  GuSormsdottor  a  Reini 

fecc  Guftormr  Austmannz  son  austan  af  Jamtalande.  Gu6ormr  a  Reim' 
fecc  siåar  Bergliotar.  deirra  sunr  var  Asulfr  faSer  ̂ orbiargar  er 

atti  Eirekr  gryfill.  f>æirra  sunr  var  Asulfr.  Sidar  atti  forbiorgu 
Roar  ks  frendi. 

Gu5ormr  a  Reini  atti  sidar  SigriSe  dottor  t^orkæls  ocHallkatlu. 
Hallkatla  var  dotter  Sveins  Bryniulfs  sunar  brodor  Særks  i  Sogne 

oc  IngiriSar  systur  Knuz  ens  rika  dana  ks. 

BarSr  GuSormssunr  fecc  fyrst  Ulfilldar  dottor  Pals  biscups  enn 

jiar  nest  Ceciliu  dottor  Sigur&ar  ks.  feirra  sunr  var  Ingi  kr. 

her  hæfr  arnmæSlinga  tal. 

Maftr  hed  FinnviSr  fundinn.h  var  fundinn  i  Ara  rei6ri  oc  vaf6r  i 

silki  reifum  oc  vitu  menn  eigi  ætt  hs.  fra  hanum  er  komenn  ætt  su  er 

kallaft  er  Arnunga  ætt.  Sonr  hs  var  torarinn  bullibak  fa6er  Arn- 

viSar  faåur  Arnmods  Jarls,  fra  hanum  er  comenn  su  ætt  er  Arnmæ&lin- 

gar  heita.  Sunr  hs  het  Arne.  Synir  Arna  varo  [)æir  Kalfr  a  Eggiu. 

f>orbergr  fcorbiorn  Finnr  Jarll  oc  Arne.  £>orbergr  Arnasunr  atti 
AstriSe  ena  Arborno  dottor  Erlings  a  Sola  oc  Astriaar  Tryggva 

dottor  systur  01.  Tryggva  sunar.  Arne  Arnasunr  atti  GeirdruSi 

systur  Azstriftar  hinnar  oborno. 

Desse  varo  born  forbergs  Arnasunar  Øystein  orre  Agmundr1 

1     eftcr  A.  M.  22.    Asgeir  bar  Ogmundr. 
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£>ora  oc  Jorunn.  Haralldr  kr  Sigurdar  sunr  atti  Povo.  t>eirra  sy- 

nir  varo  M.  kr  fader  Haconar  ks  Steigar  flores  fostra  oc  Ol  kr  er 

kalladr  var  boande.  h  var  fader  Magnus  £ærfæz,  h  var  fader  Sigur- 

dar ks,  Jorsala  Sigurdar,  oc  (Eysteins  ks  oc  Ol  ks,  Harallz  ks  oc 

Sigurdar  Slæmbidiakns  og  Magn9  rauda.  t»oro  barn  oc2  Sigurdar 
ks  var  Magn9  kr  er  calladr  var  Borgilldar  sunr.  Moder  ks  var 

Borgilldr  dotter  Olafs  af  Dale.  Magn9  fecc  Kristinar  dottor  Knuz 

lavardar.  f>au  atto  ækki  barn.  Dotter  Sigurdar  og  Malfridar  HaR 
5ottor  var  Kristin  er  atti  Erlingr  Jarll.  Deirra  born  varo  f>au  M9 

kr  oc  Ragnilldr  er  atte  Hallkæll  Joanssunr.  Dotter  Æysteins  ks 

M9stmar  var  Maria  er  atte  Gudbrandr  Biorns  scaphoggs  sunr. 

deirra  synir  var  Olafr  er  kalladr  var  ogiæfa.  Born  HaR  ks  gilla 

varo  J^au  Ingi  kr  oc  Sigurdr  kr,  Eystein  kr  oc  M9  kr,  Brigitt  er 

atte  M9  broder  Inga  ks  sammceddr  æn  sidann  atti  bana  Birgir  Jarll 

brosa.  Deirra  born  varo  PhilippO  Jarll  oc  Knutr  Jarll  oc  Ingi- 

giærdr  er  atti  Sverkir  kr.  deirra  sunr  var  Joann  kr.  Born  Sigur- 

dar  ks  varo  f>au  Hacon  kr  oc  Sverrir  kr.  Sigurdr  Marcus  fostri  oc 

Cecilia  er  fyrr  atte  Folkvfdr  lograadr.  Born  Sverris  ks  varo  Ha- 
con kr  fader  Haconar  ks  oc  Sigurdr  lavardr  fader  Gudorms  ks  oc 

Kristin  er  atte  PhilippO  kr  oc  Cicilia  er  fyrr  atte  Einar  enn  sidann 

Gregoris  kikr.  Sunr  Folkvidar  oc  Ceciliu  dottor  Sigurdar  ks  var 

Hacon  Jarll,  h  atte  fru  Kristini  oc  var  f>æirra  sunr  Knutr  Iarll. 

Sidar  atte  Ceciliu  Bardr  Gudormsunr  a  Remi,  fæirra  sunr  var  Ingi 

kr,  fader  Gudorms.  t»oro  dottor  M9  bærfæz  atti  Loftr  pstr,  fjæfrra 
sunr  var  Joann  fader  Pals  biscups,  Sæmundar  oc  Orms.  Dotter  Sigurdar 

Slæmbidiakns  var  Ingigiærdr  er  atti  Hacon  klo,  ̂ eirra  synir  varo 

Havardr  hallti  Sigurdr  Haralldr  Eirikr. 

Agmundr  t>orbergssunr  Arnasunar  var  fader  Skofta  I  Gisca. 

Desse  varo  born  Skofta  Agmundr  Porbr  Finnr  Pall  Ragnildr  f>ora 

er  atte  Asolfr  Scula  sunr.  t>æirra  sunr  var  G.  a  remi  fader  B. 

fadur  f>eirra  Inga  ks  oc  Skula  hærtoga.  G.  oc  Sigurdar.  Born 

S.  h.  var  M.  drotning.  er  H.  kr  a.  Ingirid,  Rangrid.  Sunr  P.  Skofta 

sunar  var  N.  kufungr  fader  P.  flidu  oc  Ragnilldar.    Dotter  Asulfs  oc 

Fejl  for:  oc  £oro.  Barn 
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fcoro  Skofta  dottor  var  Sigrid  moder  I.  Hallkælls  sunar  fadur 

Gregoris.  Ragnilde  Skofta  dottor  atte  Dagr  Eilifssunr,  fjæirra  born 

varo  Gregoris,  Gyrid,  Baugei6,  SigriS  er  atte  Halldor  Bryniulfssunr 

a  Vettalandum.    Gunnar  het  sunr  Gregoris. 

Joronne  forbergs  d.  atti  Ulfr  stallare,  ̂ æirra  born  varo 

Joann  stærki  oc  Birgda.  Sunr  Joans  var  Erlendr  himallde  fader 

(Eysteins  erchib.  oc  forbergs  fadur  Erlenz.  Birgdu  sunr  var  sauda  Ulfr 

fader  Petrs  byrda  svæins  fa5ur  fjæirra  Ulfs  flys  oc  Sigridar  modor 
Petrs  ærchibs. 

Dotter  Finns  Jarls  Arnasunar  var  Ingibiorg  Jarlla  moder  er 

atte  ̂ orfinnr  Jarll  Sigurdar  sunr.  fjæirra  synir  varo  f>æir  Pall  J. 
oc  Erlendr  Jarll.  Fader  fjæirra  M9  Jarlls  hins  hælga  oc  Erlings 

oc  Gunnilldar  modor  Rognvallz  J.  fadur  Ingigærdar  er  atte  Eirikr 

Stakblællr.  f>ærrra  synir  varo  Haralldr  Jarll  er  fell  i  Vik  oc  Magn9 

mange  er  fell  i  Sogne.  Pall  Jarll  t^orfinnz  sunr  atti  dottor  Haconar 

Jarlls  Ivarssunar.  f>æirra  sunr  var  Hacon  Jarll.  hs  born  varo  f>au 

Pal  Jarll  oc  HaR  J.  fader  Erlenz  Jarls  er  fell  i  Damms  (Ey,  In- 

gibiorg oc  Margretar.  Ingibiorgu  atti  Olafr  Sudræyia  kr,  enn  Mar- 

gretto  atti  Maddadr  Jarll,  {)æirra  sunr  var  HaR  Jarll  fader  Joans 

J.  og  Dauids  Jarlls. 

Sunr  Arna  Arnasunar  var  Joa(nn)  i  biarkræy  fader  Sigurdar  hunz 

oc  Vidkunz  fadur  Erlings,  fadur  {>æirra  Vidkunnar  oc  Ragnu  er  atte 
B.  Mardar  S. 

Disse  Slægttavler  passer  meget  daarligt  i  et  Haandskrift  af 

„Noregs  Konungatal",  hvis  Særkjende  det  netop  er  at  holde  sig  til 
Kongerne  alene,  og  de  har  en  ganske  enestaaende  Karakter  i 

de  norske  Kongesagaer  overhovedet;  men  Hensigten  med  at  ind- 
føre  dem  der  kan  ikke  være  tvivlsom.  Meningen  var  aabenbart  at 

fremhæve  Arnungerne  og  da  navnlig  Arnungerne  paa  Giske  (Paal 

Flida  og  hans  Søn  Peter)  og  at  knytte  eieres  Slægt  sammen  med 

alle  Tidens  Aristokrater:  med  Kongeætten,  med  Reinsætten,  der 

havde  fostret  en  Konge  og  en  Jarl,  med  Erkebiskopperne  Eystein 

(f  1188,  der  netop  blev  kanoniseret  1229)  og  Peter  (f  1226),  med 

Biskop  Pall  Jonsson  paa  Island  (f  1211),  med  en  svensk  Konge- 

æt  (Sverke-ætten),  med  en  Gren  af  Folkunge-ætten  (Birger  Brosa) 
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og  med  de  orknøskc  Jarle-  og  Høvdingeætter.  Det  kan  altsaa  ikke 

være  Tvivl  om,  at  Tillægget  er  optaget  i  *t  „Konungatal"  i  en  for 

Arnungerne  paa  Giske  skrevet  Bog  fra  c.  1225—30.  Dette  bliver 

yderligere  styrket,  naar  det  kan  paavises,  at  Slægttavlerne  op- 
rindelig  har  naaet  længere  og  navnlig  har  dvælet  ved  andre 

Høvdingeætter  paa  Søndmøre,  som  har  været  i  Svogerskab  med 

Giske-ætten.  Jeg  har  ovenfor  nævnt,  at  den  Arn.  Magn.  Codex  22 

fol.  indeholder  en  Afskrift  (fra  c.  1610—20)  af  Arnmødlingatallet 

efter  Cod.  B;  den  stanser  vistnok  som  B  medB(jarne)  Mardarsun, 

men  allerede  det,  at  Reins-ættens  Stamtavle  (i  Cap.  214)  findes 

fuldstændig,  og  at  Stamtavlerne  i  Cap.  213  gjenfindes,  viser,  at 

Codex  da  var  fuldstændigere.  Og  paa  et  andet  Sted  i  Bogen  fin- 

des med  samme  Haand  indført  fra  „en  gammel  norsk  Ætlæg" 

Stamtavler  af  Søndmørs-ætter,  som  ved  nærmere  Eftersyn  viser  sig  at 

være  laante  fra  samme  Codex.  De  er  allerede  udgivne  af  P.  A. 

Munch  og  senere  af  Nicolaysen  \  uden  at  disse  Forskere  har 

været  opmærksomme  paa,  hvor  Stamtavlerne  hørte  hjemme.  Sam- 

menligner man,  hvorledes  den  samme  Skriver  har  optegnet  Arn- 

mødlinge-Slægttavlen  og  de  andre  Søndmørs-ætter  —  med  vexlende 

danske  og  oldnorske  Former  — ,  falder  det  strax  i  Øinene,  at  til 
Grund  for  begge  ligger  et  oldnorsk  Skrift  fra  13de  Aarhundrede 

(se  f.  Ex.  Formerne  Rafh,  Lid,  Karlshafud,  Øistein  o.  s.  v.),  og  alle 

Dialektegenheder  falder  sammen  i  begge  (f.  Ex.  Acc.  Brynilde,  Jor- 

onne,  Nom  Sigrid,  Ragnild  uden  h.  o.s.v.).  Det  vil  derfor  let  lade 

sig  gjøre  at  restituere  den  oldnorske  Text  ogsaa  for  Slægttavlerne. 

Baade  Munch  og  Nicolaysen  har  dvælet  ved  deres  Afvigelser  fra 

de  sædvanlige  Beretninger  i  Sagaerne  og  navnlig  fra  „Konungatal", 
men  nærmere  beseet  falder  disse  Afvigelser  sammen  til  intet.  Om 

Erkebiskop  Eystein  (f  1188)  har  Arnmødlingatallet  Rækken  Joan 

sterke  —  Erlend  —  Eystein,  medens  Ætlæggens  No.  II  lyder 
saaledes: 

1   i  Saml.  til  ncrske  Folks  Sprog  og  Hist.  VI  187—94    og  Aarsberetninger  fra 
Foreningen  til  Norske  Fortidsniindesmærkers  Bevaring  for  1862  Side  6—15. 
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Sigurdar  Gulnaalskeggj 

I 

Øwindar  lusa 

 i*  Arna  å  f  orin  Erlender 

ux.  Arno  fil.  Ketils  a  Landum 

i  i 

Ingerid  Øisten  archiep 

n.  Sigurder  Bersasøn 

Det  er  gjennemgaaende  for  Stamtavlerne,  at  de  gjengiver  Nav- 

nene i  de  oldnorske  Casus-Former,  som  Originalen  havde;  denne 

maa  altsaa  have  lydt  omtrent  saaledes:  Sigurbr  Bersasunr  dtte 

Ingerib  dottor  Arna  d  Tiorin  ok  Arno  Ketils  dottor  å  Landum; 

Arne  var  sunr  Øivinb&v  lusa.  sunar  Sigurt&r  Gulnaalskeggia. 

Men  ved  Siden  af  Genitiverne  Arna  og  Arno  staar  i  Slægttavlen 

Nominativen  Erlender;  Afskriveren,  som  ogsaa  ellers  gjengiver  No- 

minativer Sigurder,  Barder,  maa  da  have  fundet  Nominativen  i  sin 

Original.  Der  kan  altsaa  have  staaet:  en  Arnabrober  var  Erlendr 

f  aber  (Ey  steins  Erchibiskups.  Dette  behøver  ikke  at  stride  mod  den 

almindelige  Beretning,  at  Erlends  Fader  hed  Jon,  thi  Arne  kan  jo 

have  været  Halvbroder  af  Eystein,  ligesom  i  No.  XI  en  Halvsøster 

af  Magnus  Barfod  kaldes  hans  Søster;  om  der  mellem  Arna^g  bro- 

der har  staaet  „sammødri",  hvad  ogsaa  er  muligt,  kunde  Afskrive- 
ren have  overseet  dette.  Og  i  begge  Tilfælde  gjenfinder  vi  samme 

Tendens  som  ellers  i  Arnmødlingatallet,  at  Giske-ætten  (No.  I,  II  og 

III)  knyttes  sammen  med  alle  Norges  Magnater. 

Den  anden  Afvigelse  er  fremkommen  ved  Skriverens  Misfor- 
tolkning  af  sin  Original,  og  forklares  denne  rigtigt,  viser  Ordene 

netop  paa  det  klareste  Sammenhængen  med  Haandskr.  B.  I  No. 

VI  staar  „Kolbi6rn  po  Greipstad  ux.  Ingibiorg,  filia  Paals  a  Aurum 

oc  Sigridar  Torkelsdottur  paa  Fogi,  hun  bleff  andengang  gift  med 

Gudorm  a  Reini  faderfader  Skula  hertugs";  paa  13de  Aarh.s  Sprog 
vilde  dette  lyde:  Kolbiørn  d  Greipstabe  dtte  Ingibiorg  dottor 

Tals  a  Aurum  ok  Sigribax  Porkclsdottur  d  logi,  hana  dtte  sidar 

GuHormr  å  Eeini  /'uSur/ader  Skula  hertoga,"    Ved  „hana"  henvises 
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aabenbart  til  det  lige  forangaaende  „Sigrid",  ikke,  som  Forf.  fra  c. 

161 5  har  ment,  til  hendes  Datter  Ingibio^g';  i  Cap.  214  er  det  jo 
netop  sagt,  at  Gudorm  paa  Rein  i  sidste  Ægteskab  havde  „ Sigrid 

Datter  af  i^orkell  og  Hallkatla".  Den  hele  følgende  Slægttavle 

No.  VII,  hvortil  paa  dette  Sted  henvises  i  Texten, 1  kan  da  lettelig 

rettes,  idet  man  efter  „Skula  hertoga"  i  Originalen  tænker  sig 

Fortsættelsen  saa:  „Syster  Ingibiargar  var  Sigrid,  er  åtte  Gub- 

mimdr  a  Staåeimi,  peirra  sunr  var  Asgautr  Randr  a  Sult".  Der 
er  isaafald  ikke  alene  Overensstemmelse  med  Arnmødlingetallet, 

men  ved  Sætningen  .,hana  —  hertoga"  henvises  ligefrem  til  det 
ovenfor  nævnte  Giftermaal. 

Efter  disse  Exempler  er  det  ikke  vanskelig!  at  restituere  alle 

Slægtrækkerne  saaledes,  at  man  med  Sikkerhed  kan  sige,  at  ial- 
fald  de  fleste  i  Originalen  maa  have  seet  omtrent  saaledes  ud. 

At  disse  Slægtrækker  nu  netop  tilhører  Haandskr.  B  bevises  ikke 

alene  derved,  at  de  er  afskrevne  af  en,  der  vitterlig  har  benyttet 

B,  men  ogsaa  derved,  at  de  tydeligt  danner  Fortsættelsen  af  Arn- 

mødlingatallet.  Dette  Resultat  bekræftes  derved,  at  ogsaa  disse 

Slægtrækker  stanse  ved  Tiden  1220—30.  Vidnesbyrd  herfor  har 

vi  i  No.  Y,  hvor  Jon  drumbe  nævnes.  Jon  drumbi  er  nem- 

lig en  sikker  historisk  Person,  hvis  Søster  var  gift  med  Erling 

Vidkunnssøn  i  Bjarkø  (f  1182),  og  som  selv  blev  dræbt  Vaaren 

1183  med  sin  Søstersøn  Vidkunn  af  Kong  Sverres  Mænd2.  Om 

hans  Datter  Halkatla  siges,  at  hun  var  gift  med  Halvarder  i 

Lid  („hana  åtte  Hallvardr  i  LiS");  denne  Mand  er  aabenbart  den 
samme  som  Birkebeinerhøvdingen  HallvarSr  Hlidarfaxi,  der  blev 

dræbt  ved  Overfaldet  i  Nidaros  April  1206 3.  Vi  har  saaledes  her 

i  Heklungehøvdingen  Jon  drumbe,  hvis  Datter  giftes  med  Birkebej- 
neren  Hallvard  i  Lid,  et  Exempel  paa  Sverres  bekjendte  Politik, 
at  give  sine  Tilhængere  de  faldne  Fiendehøvdingers  Døtre  tilægte. 
Nu  ender  Slægtrækkerne  No.  IV  og  V  med  Hallvards  Datter  Ragn- 

hild og  de  fire  følgende  No.  VI— IX  med  hendes  Mand  Barclr 

1    Se  nedenfor  No.  VII. 

'    Konungasøgur,  Ung.  Udg.  Side  78, 
3     Konungasøgur  Side  218. 
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paa  Bardarstad ;  dette  Giftermaal  kan  altsaa  ikke  tænkes  senere 

end  et  Snes  Aar  efter  Hallvards  Død,  altsaa  c.  1220,  kort  forud 

for  den  Tid,  da  efter  det  forcgaaende  Slægttavlerne  i  B  forfatte- 

des. Ogsaa  No.  I,  II  og  III  er  paavislig  fra  samme  Tid,  thi  de 

ender  med  „Gudrid  i  Giska",  der  enten  var  gift  med  Paal  flida 
eller  (snarere)  med  hans  Søn  Peter  i  Giske,  altsaa  i  alle  Tilfælde 

tilhører  Iste  Halvdel  af  13de  Aarhundrede. 

De  bevarede  Slægttavler  kan  og  maa  paa  Oldnorsk  ordnes 

paa  samme  Maade  som  Arnmødlingatal  og  maa  betragtes  som  den 

direkte  Fortsættelse  af  de  bevarede  Indskud.  Ligeefter  Bjarkø- 

ættens  Linje,  der  stansede  med  Bjarne  Mardarsun,  har  fulgt  No.  I 

Vinreid-ætten  (fra  Søndfjord),  der  føres  ned  til  Fru  Gudrid  i  Giske 

c.  1220—30;  hertil  hører  to  Sidegrene,  Sigurd  Gulnaalskegges 

og  Ottas  paa  RinVs  Ætlinger,  hvis  Ejendomme  i  det  indre  Sønd- 
møre  hun  aabenbart  har  arvet  efter  sin  Farmoders  Broder,  Sigurd 

Bersessøn;  hun  har  altsaa  tilført  Giskegodset  følgende  Ejendomme: 

i  Søndfjord  Vinreid  og  Helgeim,  Huseby  (?)  og  Orvaberg,  i  Sønd- 

møre  Tafjord,  Lande  og  Tjorin,  Relling,  halve  Sultar  og  Bjore- 
stad. 

Drifsvik-ætten  (No.  V)  synes  at  have  fulgt  lige  bagefter;  den 
ejede  Gaardene  Drifsvik,  Helgebolstad,  Holm  (?)  og  Starrin  samt 

giftede  sig  ind  i  Upsvik-ætten  og  fik  med  den  Upsvik,  Upsage,  Helle 

og  Hedensgerde;  disse  Ætters  Arving  var  ved  1220  Ragnhild,  som 

rimeligvis  har  bragt  dette  Jordegods  ind  i  Bardstad-ætten  (No.  VI). 

Denne  Æt  var  allerede  i  12te  Aarh.  nær  knyttet  til  Giske-ætten,  thi 

Bardstad -ættens  Hoved,  Kolbjørn  paa  Greipstad,  ægtede  Datter  af  Paal 

Skoftessøn;  den  ejede  Bardarstad,  Rome,  Strandarvik,  Gudø  og 

Hundeidavik,  men  en  Del  af  dette  Jordegods  (ialfald  Bardstad)  blev 

overført  til  en  anden  Æt,  Heimdals- ætten,  da  Kolbjørns  Datter  Sigrid 
ægtede  Jon  Asgautssøn  paa  Sult. 

Ogsaa  Hcimdals-ætten  (No.  IX),  der  ejede  Hval  i  Heimdal,  Sult 
i  Valdalen,  Stadheim  i  Norddalen  og  Krossbrekke  i  Sunelven, 

var  indgiftet  i  Giske-ætten,  thi  Gudmund  Olafssøn  havdc  ægtet 
en  anden  Datter  af  Paal  Skoftessøn;  fra  ham  stammede  den  nys 

nævnte  Jon  Asgautssøn;  dennes  Søn  Arne  paa  Krossbrekke  giftede 
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sig  til  Bo  og  Voll  (No.  VIII),  men  mellem  hans  Børn  splittedes 

atter  Arven;  hans  Datter  Magnild  har  arjyet  Bardarstad,  og  roed 

hendes  Søn  Bard  steg  Ætten  atter  i  Vejret,  da  han  ved  Gifter- 

maal  kom  i  Besiddelse  af  Upsvik-ættens  Ejendomme.  Ogsaa  de 

øvrige  Rækker  hører  sammen;  de  i  No.  XI  nævnte  (Jon  paa  Ak  og 

hans  Datter  Margrete)  gjenfindes  i  No.  X  (Hjortdals-ætten),  der  en- 
der med  Margretes  Husbonde  Bardr  paa  Imileim,  og  No.  XIII 

knyttes  ved  Gaardsnavnet  Myrasætr  sammen  med  No.  XII  (Dals- 

ætten),  der  ender  med  Datter  af  Thorkel  paa  Myrasætr.  Efter 

disse  Slægtrækkers  sammenhængende  Karakter  tør  man  vel  tro, 

at  Arne  er  Thorkels  Fader,  saa  at  det  skulde  antydes,  at  Dals- 

ætten  ved  Giftermaalet  fik  Gaardene  Myrasætr  og  Flodhamar. 

Ganske  for  sig  selv  staar  endelig  i  No.  XIV  Gunhild  med  hendes 

Søn  Kong  Sverre;  disse  Navne  har  endog  Optegneren  selv  strøget 

ud.1  Men  netop  disse  løsrevne  Navne  viser  os  Vej  til  Forstaael- 
sen;  de  har  aabenbart  staaet  nederst  paa  det  tabte  Blads  anden 

Side,  og  Sammenhængen  har  ikke  længer  været  synlig  som  saa 

ofte  i  vore  Haandskrifter;  i  No.  XIV  har  Optegneren  derfor  ogsaa 

sat  et  aabent  Rum  for  Navnet  paa  „Astrid  i  Rund"s  Datter.  Ogsaa 
ellers  er  der  Grund  til  at  tro,  at  Rækken  No.  XII  er  ufuldstændig; 

den  er  ialfald  flere  Led  kortere  end  Hovedrækkerne  (I,  V,  VI). 

Rimeligvis  har  de  tabte  Led  knyttet  No.  XII  sammen  med  No.  X 

og  vel  ogsaa  med  Giske-ætten.  I  Arnmødlingetallet  findes  nævnt 
en  Datter  af  Nikolas  Kuvung,  Ragnhild,  som  rimeligvis  har  været 

indgiftet  i  en  af  disse  Ætter;  ellers  vilde  hun  staa  uden  Betyd- 

ning i  Slægttavlen,  hvilket  iøvrigt  ikke  synes  at  være  Tilfældet.2 
At  ogsaa  K.  Sverres  Moder  kunde  høre  herhid,  tør  man  støtte 

med  et  Sted  i  Sverressaga,  hvor  K.  Sverre  paa  et  Thing  i  Grø- 

ningesund  opregner  sin  Moders  Æt  for  de  vestenfjeldske  og  nor- 

1  Baade  Munch  og  Nicolaysen  har  overseet  denne  Slægtrække. 

2  Munchs  Formodning,  at  hun  skulde  være  den  Fru  Ragnhild,  som  var  gift 
med  Skule  Baardssen,  maa  opgives,  thi  en  Datter  af  Nikolas  (f.  c.  1130) 

kunde  ikke  være  født  omkr.  1190,  gifte  sig  omkr.  1207 — 8  og  leve  til  (efter) 
1247.  Ragnhild  Nikolasdatter  er  aabenbart  en  Menneskealder  ældre  end  Skule. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  7 
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denfjeldske  Ledingstropper,  af  hvilke  mange  da  vedgik  Slægtskab 

med  hende1;  ogsaa  en  Broder  af  hende,  Nikolas  sultan,  nævnes 

blandt  Birkebejnerne  i  1184  og  1188.2 
Som  det  vil  sees  af  disse  Stamtavler,  har  altsaa  ved  Aarene 

1225—30  en  Række  store  Gaarde  paa  Søndmøre,  vistnok  den  bed- 

ste  Del  af  Fylket,  været  i  Giskemændenes  og  et  Par  andre  besvo- 

gre  le  Ætters  Besiddelse,  et  Resultat,  som  ganske  stemmer  med 

de  senere  Oplysninger,  vi  har  om  Giskegodset;  i  en  langt  senere 

Opregning  (fra  1582)  findes  ialfald  nogle  af  de  Giske-ætten  med 

Gud  rift  tilfaldne  Gaarde  nævnt  nemlig  Tofjord  og  Tjærøen3,  og  som 
rimeligt  flere  Gaarde.  der  ved  12:25  hørte  til  de  beslægtede  Ætter, 

(Hundevig,  Romestrand,  Gieffenæs  (?),  Velle)  senere  optagne  i  Gi- 

skegodset. Men  i-  alle  Til  fæl  de  bliver  det  af  stor  Interesse,  at  det 

herigjennem  kan  slaaes  fast,  at  allerede  i  den  tidligere  Middelal- 

der Jordegodset  paa  Søndmøre  var  samlet  i  faa  og  fornemme  Slæg- 

ters  Besiddelse.  Borgerkrigene  og  den  sociale  Revolution  under 

K.  Sverre  synes  ogsaa  at  have  virket  til  Ejendommenes  Koncen- 

trering;  vi  ser  tydeligt,  at  netop  ved  Aarhundredets  Skifte  sam- 

ledes Ejendommene  paa  færre  og  færre  Hænder,  tildels  Kvinder, 

med  hvem  de  gik  over  i  andre  Ætter,  og  ialfald  nogle  af  disses 

Bejlere  (f.  Ex.  Hallvard  i  Lid)  synes  at  have  hørt  til  de  nye  Æt- 
ter, som  kom  op  med  Birkebejnerne. 

Hvad  der  allerede  af  selve  Arnmødlingetallet  kunde  sluttes, 

at  det  er  redigeret  med  tydeligt  Henblik  paa  Giske-ætten,  bliver 

ganske  sikkert,  naar  man  i  Haandskriftet  indføjer  disse  Søndmørs- 

ætter,  der,  efter  hvad  før  er  vist,  alle  mer  eller  mindre  er  knyt- 

tede til  Arnunge-ætten.  Alt,  hvor  der  om  dem  er  samlet,  maa 

være  nedskrevet  paa  Søndmøre  og  med  godt  Kjendskab  til  Lokal- 
forholdene. Men  netop  derved  vinder  Slægttavlerne  i  Paalidelighed 

—  om  end  de  ældre  Led  er  mindre  sikre4  — ,  og  man  tør  nu  anse 

1  Sverressaga  (Ungers  Udg.)  Side  138. 
2  Svcrressaga  S.  102.  113  —  14.    Skulde  Tilnavnet  „sultanw  hænge  sammen  med 

Stedsnavnet  Sult? 

3  Norske  Rigsregistranter  II.  S.  454. 
4  Eilifs,  Ljots  og  Ragnvalds  Jarletitel  har  vel  ikke  bedre  Hjemmel  end  Arnmods, 
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dem  for  fuldt  paalidelige  Udtryk  for  det  Kjendskab  til  sine  ældre 

Slægtninge,  som  Paal  flida  og  hans  Søn  Beter  havde.  Det  viser 

sig  heraf,  at  disse  Mænd  holdt  stærkt  paa  sine  Slægtstraditioner, 

at  de  kunde  regne  sine  Aner  op  til  det  10de  eller  endog  9de  Aar- 
hundrede  og  holdt  Regnskab  over,  hvorledes  Jordegodset  var  gaaet 

over  fra  den  ene  Æt  til  den  anden.  Slige  Slægtrækker  er  ikke 

ganske  uden  Sidestykke  i  det  13de  Aarhundrede  i  Norge,  vi  rinder 

jo  fra  ca.  1270  en  Slægtrække  optegnet  fra  Herjedalen,  der  gaar 

tilbage  til  Halvdan  svartes  Tid.1  Disse  Slægttavler  er  et  omend 
svagt  Vidnesbyrd  om,  at  den  norske  Sagntradition  endnu  havde 

holdt  sig  i  det  13de  Aarhundrede,  saa  at  det  ikke  er  det  mindste 

usandsynligt  i,  at  f.  Ex.  Snorre  Sturlassøn  i  Norge  selv  har  fundet 

levende  mange  af  de  Sagn,  han  alene  har  optaget  i  -sin  Sagasam- 

ling.  Og  Tillæggene  i  „Fagrskinna"  (o:  A)  viser  endog,  at  endnu 

i  14de  Aarhundrede  Østlændingerne  havde  bevaret  Sagn  om  Halv- 
dan svarte  og  Harald,  omend  disse  tildels  havde  tabt  en  Del  af 

sin  historiske  Karakter. 

der  ogsaa  kun  forekommer  i  Codex  B.    Ligeledes  synes  Slægtrækkerne  at  være 

for  korte,  især  naar  de  skal  naa  tilbage  til  „Næssekongernew. 
1  Norges  goal.  Love  II  S.  490. 

7* 
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IV. 

Vi  hidsætter  til  Slutning  et  bogstavret  Aftryk  af  Ætlæggene 

med  hosføjet  Forsøg  til  Restitution. 

I.  Ketil  Mollu  ligger  i  vinreid.  aatte  vinreid  z  helgeim  thil 
|  odels  z  eigu 

Amund  akraspiller 

Ketil  haulda 
I 

Jon  skualdra 

Berse  ux.  Brynilde 

Biårnadr  ij  Todarfyrde    [langt  ij  Nordalen  nu  Taafiord.1 

c  a 

Ingebiargar2  Sigurder  Bersason 

Bersadr  a  orva-  ux.  Ingerid  dr  Arna  a 

berge. 3  tiorinn.5 

b 

Gudrid 

I 
Karl  hafud, 

i  husabo 

II. Sigurdar  Gulnaalskeggj 

owindar  lusa 

Gudrid  i  Giska.4 

Arna  å  Torin 

ux.  Arno  fil.  Ketils  å  Landum 7 Ellender 6 

Ingerid  n. 

Sigurder  Bersason 

de  aatte  wnder  sig  tio- 
rin,  Rællingiu,  Sultar 
halfar  z  biorastader 

ath  eigu  och  ath  odla. 

Oisten  archepi. 

1  senr-re  Tillæ^  med  andet  Blæk.  2  oprindelig  skrevet  Ingbor,  men  rettet  til 

Ingebiargar.  3  der  staar  tydeligt  orvaberge,  ikke  orrabrrge  (som  Munch  ogNicolay- 

sen  læste).  4  ikke  Gizka.  5  derunder  staar:  vid.  pag.  seq.  ad.  sig.  0  (o '  No.  II). 
6  oprindelig  skrevet  Erl.  .  .  .,  men  rettet  til  Ell.  7  der  staar  tydeligt  (her  og  ne- 

denfor) Landum;  Formen  Laudum  (=  isl.  Hlooum)  er  ogsaa  umulig  i  Haandskr. 
B,  hvor  dette  Ord  maatte  skrives  Laoum  eller  Lo&um. 
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in.  Ottar  a  riflu 

aatte  Tiorinn1    [z  Rællingiu'?;  halfar  sul  tar  z  biora- 

stader  at  eigu  z  odlæ2 Ketil  å  landum 
i 

Arno  d. 

Arna  å  Torin 

Rækkerne  I,  II  og  III  kan  have  seet  saaledes  ud: 

Agmundr  akraspiller  var  sunr  Ketils  mollu,  er  liggr  i  Vinreid 

ok  åtte  Vinreid  z  Helgeim  til  odals  z  eigu.  Agmundar  sunr  var  Ke- 

till  hauldr  fader  Jons  skualdrz.  Jons  sunr  het  Berse,  hann  åtte 

Brynilde  Bjarnadottur  j  Todarfyrde.  Ber  se  var  fader  Sigurdar  ok 

Gudridar  ok  Ingebiargar  Bersadottur  d  Orvaberge.  .  Gudrid  var 

moder  Karlshafuds  i  Husabø  fadur  Gudridar  i  Giska. 

Sigurdr  Bersasunr  åtte  Ingerid,  dottur  Arna  d  Tiorinn  ok  Arno 

Ketils  dottur  d  Landum,  pau  dttu  undir  ser  Tiorinn,  Rællingiu,  Sul- 

tar  halfar  z  Biorastader  at  eigu  ok  at  odle.  Arne  var  sunr  Øivindar 

lusa  sunar  Sigurdar  gulndlskeggia,  en  Arna  (sammødri  ?)  broder  var 

Erlendr  fader  Øisteins  archepi.  Arno  fader  var  Ketill  a  Landum, 

en  hann  var  sunr  Ottar  s  a  Bi  flu,  er  atte  Tiorinn. 

IV.  Herbiarnar     ligger  i  hougen  i  driffsvig. 

I  aatte  thil  eigu  och  odel  Hel- 

Brusa       gabostad'och  holm  3  och 

n  .  starrin4. Grimer 
I 

Biarnar 
I 

Helga  [po  Helgabostade 5 I 

Erik  paa  Helgabostade 

Astrid 6 

1  ikke  Tiornin,  som  Munch  og  Nicolaysen  læste.  2  dette  Tillæg  stod  oprindelig 
her,  men  Skriveren  har  atter  strøget  det  ud  og  henført  det  til  No.  II.  3  holm  eller 

holen?  4  starrin  eller  sterrin?  5  Disse  Ord  er  atter  udstregne  for  at  føjes  til  Erik. 
6  Fra  Astrid  gaar  en  Streg  til  Jon  drumba  paa  No.  V. 
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V.  Ups  -  Haflunge  —  | 
Hanef 

I 

Tosten  Triugnefr 
I 

Eriker  krokfoter 
i 

Arlitr  Gaddabein    som  tok  ved  kristni  z 

I  reisti  kkiu  i  wpswig  (el* 
Ottar  ler  wxswjgi)  och  otte 

Lodmunder       hand  wpSvig
  a11'  Z  Up~ 

j  saga2,  helle  z  hedens- 

Jon  drumba3     gerde  til  odel. 
ux.  Astrid  dr  Eriks  a  helgabostad  [ij  h.  Arnis 

I  gi  eld  ij  Norlutten.4 Halkatlu  n. 

Havarder  j  lid  [ij  h.  Ebbe  gi  eld.4 

Ragnild  n. 
Berdor. 

Rækkerne  IV  og  V  kan  have  seet  saaledes  ud: 

Grimr  het  madr  ok  var  Brus&sunr,  en  Bruse  var  sunr  Her- 

biarnar  —  er  liggr  i  hauginum  i  Brif  svik,  hann  åtte  til  eigu  ok 

odals  Helgabolstad  ok  Holm  ok  Starrin.  Grimr  var  fader  BjarnSLY  faåur 

Helga  faåur  Eiriks  d  Helgabolstade,  hans  dotter  het  Astrid  ok  åtte  hana 

Jon  drumbr.  Hallvarår  i  Lid  atte  Halkatlu  dottur  Jons  en  Hall- 

vardar  dotter  var  Ragnildr,  er  Bardr  atte.  Jons  fader  drumba  var 

Lodmundx  Ottarssun,  en  Ottars  fader  var  Arlitr  gaddabein,  er  tok 

vid  kristni  ok  reisti  kkiu  i  Up  svik  z  atte  hann  Upsvik  alla  z  Upsaga, 
Helle  z  Hedensgerde  til  odals.  Arnliots  fader  var  Eirikr  krokfotr, 

en  Eiriks  fader  het  Porstein  triugnefr  Hanefssunr,  en  peir  varo 
brødr  Ups  ok  Haflunge  ok  ...  .  fader  Hanefs. 

Parenthesen  udstrcget  og  udenfor  i  Margen  senere  og  med  andet  Blæk  til- 
fojet:  nu  kalles  oxe  wig  er  inderst  paa  stranden  ij  h.  Ebbe  gield.  2  ovenover  skre- 

vet: nu  vpsal.  3  i  Margen:  NB.  drumber.  Slægttavlen  bar  egentlig  begyndt  med 
Jon,  senere  er  paa  det  aabne  Rura  mellem  No.  I  og  V  tilføjet  hans  Forfædre.  4 
senere  tilføjet  med  nyere  Blæk. 



103 

VI.  Barder  Nessiakonning  ligger  i  hougen  paa 

Bardarstad  1  hand  aatte  all  Roma2  och 

alla  Strandarvig  och  gudoj  och 
bundeidavig 

Eilifer  Jarl  Tosten  blafoter 

ligger  i  Eilifshoug3  ligger  jndenij4  hundeid 
i  Gudo 

I 
Lioter  Jarl 

ux.  Filia  Ragnald  Jarls  po  Gudo  Moder 

|  Magnus  Barfots 

Olaver  ux.  Borguar  filia  Andors  å 
|      brimisnesi  syster  Magnus  Barfots 

Kolbiorn  po  greipstad  ux.  Ingibiorg  filia5  Paals  a  aurum  z 
Sigridar  Torkels  dr  paa  Fogls  hun  bleff  anden 
gang  gifft  mz  Gudtorm  å  Reini  faderfader  Skula 
hertugs 

Ottar,  Gudleik  Håkon  Sigridi  Ingu 
n.  Jon  Asgautson 

I 

Isac  prest     Bard      Arna  po 

gæig  Krosbreck6  ux.  Solveig  dr  gamla  a 
velli  och  toro  gud- 

brands  dr7 
Ellend  peter  Kolbiorn  Arndor  Arna  Magnild  Ragnild  Ingborg  Joronne 

nupta 

Barder8 po  Bardarstad i 

Border 

ux.  Ragnild 

filia  Halvarders  i  lid. 

1  i  Margen  med  nyere  Blæk:  nu  forte  Barstad  i  Bastevig.  2  i  Margen  med 

nyere  Blæk:  Rom  och  Romstrand.  3  Eilifshoug,  ikke  -vig,  som  Munch  og  Nico~ 
laysen  læste.  4  jndenij  er  senere  rettet  til:  paa.  5  fra  filia  gaar  en  Streg  ud  i  Mar- 

gen, hvor  staar:  vide  retro  ad  sign.  ̂   (o :  No.  VII).  6  fra  ham  gaar  en  Streg  op  til 

Stamtavlen  No.  VIII.  7  under  dette  Ord  staar:  vide  sig  ©  ad  pag.  obversam  (o ' 
No.  VIII).    8  oprindelig  skrevet  Berdor,  men  rettet  til  Barder. 
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VIL 

ux. 

Skofta  af  Giska 
I 

Paal 

Sigrid  torkils  dr  paa  fogl 

Sigrid  n. 
Gudmunder 

å  Stadeirai  [ij  Nordale1 
I 

Asgautr  Raud 
å  Sult 

[prestens  gaard  som  nu  hr. 

Arne  boer.1 

Ingeborg 

n.  1.  Kolbiorn 

grebstad 2.  och  Guttorm 

å  Reini  faderfader 

Skula  hertugs 

VIII.  Tore  å  loe 

lendermand 

i 

Gudbrander 

lendermand 

Toro  n.  gamla  6  sonner  alle  lender  mend  de  fire  holde  4 

a  Velli  Suener  och  de  2  foro  uth  til  Jorsalaheimi 

I  z  kom  aldrig  igien. 
Solveig  n. 

Arne  kroskreck 
I 

Ellend  peder  Kolben  Arndor  Arne  Magnild  Ingborg  Joronne 
I 

Bord  ar 

po  Barderstad. 

'  sencro  tilføjet  med  nyere  Blæk. 
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IX.  Raffn  som  ligger 
i  huall  i  heimdal 

b     |      a  * 
Trolla  heriolff 

I 
Torstein 

Gudmund 
I 

Asgautr 

Arne  a  krosbreck 

Disse  Rækker  (VI — IX)  kan  have  seet  saaledes  ud: 

Bardx  het  nessiakonungr ,  er  liggr  i  hauginum  d  Bardarstade, 

hann  åtte  all(an)  Roma  ok  a?la  Strandarvik  ok  Gudøy  ok  Hundeida- 

vik;  hans  sunr  mr  Por stein  blafotr,  er  liggr  innan  j  Hundeid,  an- 
narr  sunr  hans  var  Eilifx  Jarl,  er  liggr  i  Eilifshaug  i  Gudøy. 

Eilif s  sunr  var  Liotr  Jarl,  er  atte . . . .  Ragnvalds  dottur  Jarls  i 

Gudøy,  moåur(?)  Magnus  berfotts.  Peirra  sunr  Olafr  atte  Borguaro  Arn- 
dorsdottur  å  Brimisnesi  systur  (?)  Magnus  berføtts.  Peirra  sunr 

var  Kolbiorn  a  Greipstade,  er  atte  Ingebiorgo  dottur  Fals  a  Aurum 

ok  Sigridar  Porkelsdottur  a  Fogl.  hana  åtte  sidarr  Gudormr  å  Beini 

fadurfader  Skula  hertoga.  Syster  Ingebiargar  var  Sigrid  er  atte  Gud- 
mundr  a  Stadeimi,  peirra  sunr  var  Asgautr  raudr  d  Sult. 

Kolbiorn  var  fader  Ottars,  Gudleiks,  Hakonar,  Sigrids?  ok  Ingu.  Si- 

gridi  atte  Jon  Asgautssunr,  han  var  fader  Is  ac  prests,  Bar  dar  gæigs  ok 

Arna  d  Krosbrecku.  Asgautr  var  sunr  Gudmundar  sunar  Olafs, 

en  Olafs  fader  var  Por  stein  sunr  Heriolfs  trolla  sunar  Bafns,  er 

liggr  i  Huall  i  Heimdali. 

Arne  a  Krosbrecku  atte  Solveig  dottur  Gamla  a  Velli  ok  Poro 
Gudbrandsdottur.  Gudbrandr  var  lendrmadr  sunr  Pores  d  Loe 

lendsmanns.  Gudbrandr  atte  vj.  syni,  alla  lenda  menn.  Peir  iiij.  heldu 

iiij.  sveina  ok  peir  ij.  foro  ut  til  Jorsalaheims  z  komo  aldrigi  aftr. 
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Arne  å  Kroshrecku  var  fader  Erlends  ok  Petrs  ok  Kolbeins 

ok  Arndors  ok  Arna  ok  Mag  nil  dar  ok  Ragnildar  ok  Ingebiargar  ok 

Joronnar.  Magnildi  åtte  Bar  dr  a  Bar  dar  stade,  peirra  sunr  var 

Bar  dr,  er  åtte  Ragnilde,  dottur  Halvår  dar  i  Lid. 

X.  Grimer  ligger 

ij  hoigen  paa  hiortal 

po  Sundmør 
I 

Ketil 

I 
Toralder  som 

tok  vid  kristni 
i 

Turid  hallenkin 
I 

Skald  Berse 
I 

Tueid  n.  (forte  Turid) 

Karl  paa  Straumseim 
I 

Heden  Karlson  hand  aatte  vnder  sig 
hiortal  oc  Straumseim 

z  haffuanes  1  thil  odall oc  eige 

Griotgarder  Hedensson  Bardor  eller  Bordar 

a  Jnulæimi  (f.  Imleim) 

ux.  Margrete  dr  Jons  a  Ake 
z  Randidar  Ulfs  drs 

Karll2 
XI.  Jon  a  Ake 

I 

Margrete 

n.  Bardor3 

1  er  vistnok  Fejl  for  Gjeffuanes,  se  Rigsreg.  II.  Side  454,  L.  33.  'Dette  Led  er 
atter  udstreget,  aabcnbarl,  fordi  Skriveren  mærkede,  at  Karl  Bardarson  hørte  til  No. 

XII.  3  Skriveren  har  senere  rettet  a  til  e  (Berdor),  idet  han  har  villet  rette  til  Bar- 
der, men  tåget  Fejl  af  Vokalerne. 
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Disse  Rækker  (X— XI)  kan  have  seet  saaledes  ud: 

Grimr  liggr  i  hauginum  a  Hiortdal  Sunnmøre,  hann  var  fader 

Ketils  fadur  Poraldar,  er  tok  vid  kristni.  Dotter  Poraldar  var  Pu- 

riå  hallenkinn,  en  hennar  sunr  var  Skald- Berse  fader  Puridar,  er 
atte  Karl  a  Straumseimi.  Peirra  sunr  var  Hedenn  Karlssunr,  hann 

åtte  undir  ser  Hiortdal  ok  Straumseim  z  Hafanes  (?)  til  odals  ok  eigu, 

hans  sunr  var  Griotgardr  Hedens  sunr,  en  annarr  var  Bar  dr  a  Imil-. 

æimi,  er  atte  Margretu  dottur  Jons  a  Ake  z  Rangridar  Ulfsdottur. 

XII  , 
Rognald  Jarl1  Rud  (Rauder) 

I 

(EisteiR  Rrockfell2 
ux.  filia  Ivars  hins  gamle  ij  Sundby 

I 

Bardor  Brockfeller 

ux.     filia  Astriders  i  Rundi3 
I 

Carl 

ux.  Jorunnar  Torkels  draMyrasætre 

XIII.  Arne  a  Myrasætre 

ux.  Haldis  Torgeirs 

hins  gamla  å  flodamre4 

XIV.  Gunilde 
I 

Suærre  f.5  k. 

1  Oprindelig  er  skrevet  j.j  j^a|e  L  men  Barder  er  rettet  til  Rognaldf  og  det  ser 

ikke  ud  til,  at  „ij  Dale"  hører  til  Rognald.  2  oprindelig  er  skrevet  Bracksel,  men 
er  atter  udstreget.  3  maa  læses  Rundi,  ikke  Rududi.  4  oprindelig  skrevet  flodaare, 
men  aa  rettet  til  am.  Fldohamarr  er  Flem  paa  Flemso  i  Harham  Sogn.  5  rimelig- 

vis fejllæst  for  N.  (o:  Noregs)  eller  M  (£>•'  Magnus). 
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Disse  Rækker  (XII— XIV)  kan  have  seet  saaledes  ud: 

Baudr  het  broder  Bognvalds  Jarls,  han  var  fader  Øisteins  broh- 

fells  er  åtti  ....  dottur  Ivars  hins  gamla  i  Sundby,  hans  sunr  var 

Bardr  brokfellr  i  Dale  er  atte  ....  dottur  Astridar  i  Rundi. 

Peirra  sunr  var  Karll,  hann  feM  Jorunnar  PorJcelsdottur  a  Myra- 

scetre.  (PorJcels  fader  var?)  Arne  a  Myrasætre  er  åtte  Haldis  dottur 

Porgeirs  hins  gamla  å  Floåamre. 

Gunnildr  het  moder  Suærres  Jconungs,  [broder  hennar  var  Ni- 
kulas  sultan?] 



De  i  Søndre  Bergenhus  Amt  hidtil  observerede 

Coleoptera  og  Lepidoptera. 
Af 

J.  Sparre  Schneider, 
stud.  real. 

(Meddelt  i  Mødet  6te  Februar  1875). 

Den  Gren  af  Naturvidenskaben,  som  hos  os  har  havt  de  fær- 

reste Dyrkere,  er  mærkelig  nok  Entomologien,  og  vort  Land  er 

derfor  i  Sammenligning  med  Broderlandet,  hvor  saa  mange  intel- 

ligente Forskere  med  Iver  og  Held,  lige  siden  Linnes  Dage,  har 

gransket  og  beriget  Faunaen,  endnu  et  ubearbeidet  Feldt,  hvorfra 

fremmede  (mest  tyske)  Entomologer  stedse  har  vendt  tilbage  med 

rigt  Udbytte. 

Rigtignok  har  vor  dygtige  og  flittige  Entomolog  Hr.  H.  Siebke 

ved  sine  mange  Reiser,  fornemmelig  i  de  sydlige  og  østlige  Trak- 
ter, ligetil  Dovre,  i  betydelig  Grad  ud videt  vort  Kjendskab  til 

Faunaen  og  beriget  Videnskaben  med  meget  nyt,  især  af  den  hos 

os  overordentlig  art-  og  formrige  Orden  Diptera.  I  hans  som 

Universitetsprogram  for  1874  udkomne  Fortegnelse  over  Hemiptera 

og  Orthoptera  se  vi  først,  hvilken  Rigdom  paa  Former  der  kan 

optræde  paa  et  forholdsvis  indskrænket  Omraade  af  vort  Land, 

som  i  sine  mangfoldig  vekslende  fysiske  Forholde  har  de  gunstig- 
ste Betingelser  for  en  rig  Fauna. 

Den  nu  afdøde  Nestor  blandt  Entomologerne,  Prof.  Zetterstedt, 

hvis  lange  Liv  næsten  udelukkende  var  helliget  Entomologien,  har 

i  sit  fortrinlige  Værk:  „Insecta  Lapponica",  løftet  det  Slør,  som 
hvilede  over  hine  arktiske  Egnes  Insektverden,  og  beskrevet  en 

Mængde  Arter,  indsamlede  paa  en  Reise  i  Nordland  og  Finmarken, 

og  hvoraf  en  stor  Del  var  for  Videnskaben  nye. 
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Andre  svenske  Naturforskere  har  ogsaa  stykkevis  berørt  vor 

Fauna,  især  den  dygtige  Lepidopterolog  Hr.  Pastor  Wallengren  i 

Skaane,  som  i  sin:  „Skandinaviens  fjårilar"  stedse  samvittighedsfuldt 
har  tåget  Hensyn  til  Norge,  medens  vort  Land  derimod  i  Thom- 

sons:  „Skandinaviens  Coleoptera"  er  bleven  temmelig  stedmoderlig 
behandlet,  idet  han  næsten  udelukkende  har  holdt  sig  til,  hvad 

Zetterstedt  og  Prof.  Boheman  har  samlet  paa  sine  Reiser,  uagtet 

norske  Lokaliteter  for  talrige  Arter  har  været  offentliggjorte  af 

Siebke  og  Hr.  Konservator  R.  Collett  (Reise  til  Hvaløerne)  i  „Nyt 

Magasin  for  Naturvidenskaben",  som  vel  ikke  maa  antages  at 
være  saa  vanskelig  tilgjængeligt  i  Sverige. 

De  Iagttagelser,  som  fremmede  Entomologer  har  hentet  her- 

fra, er  spredt  i  forskjellige  Tidsskrifter,  af  hvilke  Størsteparten 

hos  os  er  rent  utilgjængelige,  uagtet  de  er  af  betydelig  Vigtighed 

og  Interesse» 

Endnu  er  imidlertid  det  meste  af  Kristianssands,  Bergens  og 

Throndhjems  Stifter  et  fuldstændigt  terra  incognita,  hvoraf  Nede- 

næs  Amt,  ialfald  hvad  Lepicloptera  angaar,  ubetinget  vil  vise  sig 

som  den  insektrigeste  Trakt  i  hele  Landet. 

Som  bosat  flere  Aar  i  Bergen  har  jeg  havt  god  Anledning  til 

at  anvende  ledige  Timer  paa  Studiet  af  Insektfaunaen  i  denne 

Bys  nærmeste  Omegn,  ligesom  jeg  ved  gjentagne  Ophold  i  Strande- 

barm i  Søndhordland  har  samlet  meget  af  Interesse.  Foråt  sup- 

plere disse  mine  tidligere  Iagttagelser  og  navnlig  foråt  kunne  be- 

søge  det  mig  fuldstændig  ubekjendte  Voss  og  indre  Hardanger  an- 

søgte  jeg  det  akademiske  Kollegium  og  erholdt  en  Reiseunderstøt- 

telse  for  i  Sommermaanederne  Juni— August  1874  at  undersøge  en 

Del  af  Bergens  Stift  i  entomologisk  Henseende. 

Skjønt  Reisen  blev  udført  under  saa  ugunstige  Omstændighe- 

der,  som  vel  var  muligt:  Kulde,  Regn  og  Eftervirkningerne  af  det 

foregaaende  Aars  ublide  Veirligt,  og  Udbyttet  saaledes  langt  fra 

svarede  til  Forventningerne,  opdagedes  dog  adskilligt  af  Interesse. 

Det  er  Resultaterne  saavel  af  denne  Reise  som  af  mine  tidligere 

Undersøgelser,  jeg  har  fremlagt  i  denne  lille  Afhandling. 

Det  Omraade,  hvis  Fauna  her  skal  behandles,  udgjør  en  over- 
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veiende  Del  af  Søndre  Bergenhus  Amt,  det  vil  sige  Landstræknin- 

gen  mellem  de  to  store  forgrenede  Fjorde:  Hardanger-  og  Sogne- 

fjord, og  som  indbefatter  en  Del  af  Sogn,  Sønd- og  Nord-Hordland, 
Hardanger  og  Voss,  ikke  just  fordi  dette  Parti  danner  et  for  sig 

afsluttet  Helt,  men  nærmest  for  at  have  et  begrændset  Feldt  og 

undgaa  altfor  stor  Vidtløftighed,  idet  man  for  at  give  et  rigtigt 

klart  Overblik  vilde  blive  nødt  til  at  medtage  næsten  hele  Vest- 

kysten. Hvor  det  gjælder  at  fremstille  en  Fauna  eller  Flora  i  sit 

hele  rette  Sammenhæng,  kan  der  naturligvis  aldrig  blive  Tale  om 

politiske  Grændser,  men  den  eneste  sikkre  Maade,  paa  hvilken  dette 

Maal  naaes,  er  grundig  at  behandle  et  mindre  Feldt  ad  Gangen. 

Hvad  Faunaens  Karakter  i  disse  Egne  angaar,  da  maa  jeg 

tilstaa,  at  mit  Kjendskab  til  den  er  for  ringe  tilt  at  jeg,  med 

Undtagelse  af  Bergen  og  Strandebarm,  tør  udtale  mig  med  afgjø- 
rende  Bestemthed  derom.  Hertil  fordres  rleraarige  Iagttagelser  til 

alle  Aarstider,  hvor  Insekter  færdes,  et  kort  Ophold  paa  en  enkelt 

Aarstid  giver  kun  Glimt,  som  tillader  en  at  ane,  men  ikke  at 

dømme  sikkert.  Imidlertid  skal  jeg,  saa  vidt  muligt.  søge  at  klar- 

gjøre de  Indtryk,  jeg  har  modtaget. 

Af  de  nævnte  Trakter  har  jeg  endnu  ikke  været  saa  heldig  at 

besøge  Sogn,  og  de  faa  Iagttagelser  herfra  er  mig  meddelt  af  Stud. 

B.  Jæger;  imidlertid  haaber  jeg  i  den  nærmeste  Fremtid  selv  at 

kunne  reise  i  disse  for  sin  storslagne  Natur  saa  berømte  Fjord- 

egne,  der  mangesteds  eier  de  gunstigste  Betingelser  for  et  rigt 
Insektliv. 

Det  øvrige  Omraade  tror  jeg  at  kunne  dele  i  følgende  3  Ho- 

vedpartier,  som  hver  har  sin  temmelig  udprægede  Fauna,  naturlig- 
vis med  mere  eller  mindre  jevne  Overgange. 

1.   Bergen  med  nærmeste  Omegn. 

Bergen  ligger  under  omtrent  60°  23'  n.  B.  ved  en  Vig  af  Ber- 

gensfjord,  paa  næsten  alle  Sider  omgivet  af  indtil  2000'  høie  Fjelde, 
der  alle  i  sine  øvre  Partier  er  ganske  træbare  med  en  meget  tar- 

velig Vegetation.  Mod  Syd  er  Terrænet  mere  fladt  og  optages 

tildels  af  store  Myrstrækninger  med  talrige  Smaavand,  der  give 

et  kjært  Opholdssted  for  mange  i  og  ved  Vand  levende  Insekter. 
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At  indlade  sig  nærmere  paa  de  forskjellige  Lokaliteters  Beskrivelse 

vilde  blive  for  vidløftigt;  jeg  skal  derfor  indskrænke  mig  til  at 

nævne  de  hyppigst  forekommende  Lokaliteter  i  Kækkefølge  fra 

Nord  mod  Syd  i  en  Halvkreds  rundt  Fjorden: 

Biskopshavn,  Hegrenæs,  Sandvigen,  Stølen,  Leite,  Kalfaret 

(Kalve-  og  Isdal),  Aarstad,  Haukeland,  Solheimsvigen,  Damsgaard, 

Gravdal;  udenom  her  igjen:  Landaas,  Tveteraas,  Fjøsanger,  Kristi- 

ansborg.  Heldal  ligger  omtrent  en  Mil  Syd  for  Bergen  ved  Gri- 

mevand.  Arnevaag  ved  Osterfjord  paa  den  anden  Side  af  Fjeldryg  - 

gen,  en  Mils  Vei  Nordost  for  Byen,  hvorhen  jeg  gjorde  en  Ekskur- 

sion  4de  Juni  1874,  har  ganske  de  samme  Former  at  opvise  som 

Bergen  (Lathrobium  brunnipes  og  Cercyon  hæmorrhoidale  undtagne); 

det  øverste  Parti  af  denne  Fjeldryg,  „Borgeskaret"  kaldet,  som 

naar  en  Høide  af  henimod  2000',  ejer  derimod  flere  Arter  af 
Coleoptera,  som  kun  er  mig  forekomne  paa  dette  Punkt:  Trechus 

obtusus,  Lathrob.  longulum,  Qued.  fulgidus,  Arpedium  quadrum; 

følgende  Arter  naar  her  sin  høieste  Grændse:  Amara  plebeia,  Mi- 

cros.  molochinus,  Byrrhus  pilula,  Aphodius  ater  og  depressus  var.  b, 

Feronia  nigra. 

Af  de  Bergen  omgivende  Fjelde  har  jeg  kun  undersøgt  Ul- 

rikken  (20470,  som  jeg  besteg  23de  Juni  1874  sammen  med  Stud. 

med.  Sølsberg.  Veien  gaar  op  paa  den  sydvestlige  Side  over  Land- 
aas, der  eier  en  af  de  smukkeste  Løvskove  ved  Bergen  og  ligger 

et  Par  Hundrede  F  od  over  Havet.  Af  Lepidoptera  saaes  ikke  et 

eneste  Eksemplar,  af  Coleoptera  kan  nævnes:  Anthobium  sorbi, 

Epuræa  depressa,  Cychramus  lutens,  Byturus  æstivus  L.  paa  blom- 
strende Rogn,  Canth.  violacea  og  pellucida,  Polydr.  fulvicomis. 

Straks  ovenfor  Landaas  hører  Skoven  op,  og  nu  gaar  det  temmelig 

steilt  opover  mellem  Enerkrat  og  store  nedstyrtede  Stene,  det 

øverste  Parti  har  en  Lyngbrand  for  nogle  Aar  siden  aldeles  afsvedet. 

Toppen  ernogenlunde  jevn,  med  nogle  mindre  Vandansamlinger,  og 

udgjør  en  Del  af  Fjeldryggen,  der  danner  det  føromtalte  Borgeskar. 

Den  eneste  Sommerfugl,  som  viste  sig,  var  Erebia  Lappona  E., 

der  observeredes  i  et  Par  Individer.  Coleoptera  saaes  ogsaa  spar- 

somt: Trechus  obtusus,  Notioph.  biyuttatus,  Carabus  catenulatus, 
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Lathr.  fulvipenne,  Aph.  fimetarias,  Lapponum,  depressns,  Cantharis 

obscura,  Tachinus  pallipes  Gr.  I  nogle  s«iaa  Vandpytter :  Agabus 

guttatus,  Hy  dr  op.  melanocephalus  Gyl.  9  Desuden  et  Par  mindre 

Aleochara- Arter,  som  jeg  ikke  har  kunnet  bestemme.  Microsaurus 

molochinus.  Ask  og  Florvaag  ligger  paa  den  store  Askø,  der  be- 

grændser  Fjorden  mod  Nordvest.  Her  findes  saavel  Furu-  som 

især  frodig  Løvskov,  og  den  vil,  skjønt  udsat  for  Havets  umiddel- 
bare Indvirkning,  rimeligvis  vise  sig  som  en  af  de  insektrigeste 

Trakter  ved  Bergen.    (Ips.  4-pastulata,  Dascil.  cervinus). 

Trævegetationen  omkring  Bergen^udgjøres  hovedsagelig  af  Or, 

Birk  med  endel  Hassel,  Rogn  og  Hæg.  Plantet  er  mest  Lind, 

Ask,  Løn,  Lærketrær.  Mindre  Furuskov  findes  paa  flere  Steder, 

men  først  i  nogen  Afstand  fra  Byen  (Heldal,  Sælen)-.  Den  lavere 
Vegetation  er,  som  man  kan  vente  paa  et  for  de  barske  Havvinde 

saa  udsat  Sted,  tarvelig,  og  dette  har,  som  rimeligt  er,  en  betyde- 

lig Indvirkning  paa  Insektfaunaen;  den  er  fattig  baade  paa  Arter 

og  endnu  mere,  som  overalt  paa  Vestkysten,  paa  Individer,  natur- 

ligvis især  saadanne,  hvis  Tilværelse  helt  og  holdent  afhænger  af 

Planteverdenen.  Dette  forklarer  Lepidopternes  ringe  Antal,  lige- 

saa  de  phytophage  Coleopterers,  med  Undtagelse  af  Curculioniderne, 

som  forholdsvis  ikke  har  saa  faa  Arter.  Forøvrigt  kan  ikke  Fau- 

naen karakteriseres  som  noget  eiendommeligt  Helt,  men  udmær- 

ker  sig  snarere  som  en  forunderlig  Sammenblanding  af  subalpine, 

litorale  med  overveiende  sydlige  Former,  som  man  neppe  vil  finde 

noget  andet  Sted  i  Landet:  Nébria  Gyllenhali,  Bemb.  Pfeiffii, 

Agabus  arcticus ,  Podabrus  alpinus,  OtiorrhyncJius  maurus  og 

rugifrons  sammen  med  saa  udprægede  sydlige  Former  som:  Nebr 

brevicollis,  Leistus  rufescens,  Ophonus  brevicollis,  Grynobias  ca- 

staneus,  Phytonomus  punctatns  og  Ceutorrh.  poUinarhis,  Agrotis 

conflua,  Cidaria  simidata,  Pygmæna  fusca,  ved  Siden  af  Hadena 

persicariæ,  Metroc.  margaritaria,  Anaitis  plagiata. 

Floraen  ved  Bergen  skal  have  en  ikke  ubetydelig  Overens- 

stemmelse med  Englands  (og  Skotlands),  et  Forhold,  som  visselig 

vil  gjøre  sig  gjældende  ogsaa  for  Insekternes  Vedkommende;  til 

Dato  har  det  imidlertid  ikke  lykkes  mig  at  overkomme  et  eneste 
Vidensk.-Selsk.  Fo  rh.  1875.  8 
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faunistisk  Værk  over  Englands  Insekter,  og  saa  interessant  det 

vilde  være  at  drage  enParallel,  kan  jeg  kun  nævne  nogle  faa  Ar- 

ter, som  jeg  tror  vil  danne  ikke  uvigtige  Tilknytningspunkter:  Ae- 

pus  marinas  Strøm,  ?  Phyllobms  oblongus  L.,  Aporophyla  nigra 

Hw.,  Tæniocampa  stabilis,  Dasypolia  templi,  Agrotis  lucernea  og 

nogle  flere. 

Paafaldende  er  den  totale  Mangel  paa  Arter  af  mange,  næsten 

overalt  talrigt  repræsenterede  Slægter,  ja  hele  Familier:  Homalata, 

Malthodcs,'  Donacia,  Cryptocephalus,  Scymnus  o.  fl.,  Anthrocera, 
Setia,  Leucania,  Acidalia  o.  s.  v.  Buprestidæ  har  hverken  her 

eller  noget  andet  Sted  i  Bergens  Stift  en  eneste  Repræsentant  at 

opvise.  Paafaldende  faatallige  er  Cerambyces  (Leptura  har  blot  én 

Art:  L.  4-fasciata),  Aleocharidæ,  Haltica  i  udvidet  Betydning  (Sphær. 
cardui,  Chæt.  aridella  og  en  endnu  ubestemt  Longitarsus).  Af 

Lepidoptera  er  Closterocera  med  3  Arter  (Smer.  populi,  Macrogl. 

bombyliformis,  Agl.  statices)  de  svagest  repræsenterede,  Geometrce 

med  over  30  Arter  er  forholdsvis  de  talrigste.  Hvad  Microlepidop- 

tcra  overhovedet  angaar,  da  er  det  kun  tilsyneladende,  at  de  er 

saa  faatallige;  tidligere  var  min  Opmærksomhed  mindre  henvendt 

paa  dem,  og  Størsteparten  af  hvad  jeg  senere,  saavel  her  som  i 

Hardanger  og  Voss,  har  samlet,  henstaar  af  Mangel  paa  Hjelpemid- 
ler endnu  ubestemte.  Tvertimod  synes  de  ifølge  min  Erfaring  at 

være  temmelig  talrige,  og  Strandebarm  vil  i  denne  Henseende 

kunne  maale  sig  med  tiere  af  Østlandets  bedre  Trakter.  En  Eien- 

dommelighed,  som  tildels  ogsaa  gjælder  for  næste  Gruppe  (Stran- 
debarm), er  følgende:  Hvor  flere  nærstaaende  Arter  af  samme 

Slægt  fører  et  forskjelligt  Levesæt,  f.  Eks.  nogle  lever  udelukkende 

i  Skove  (fornemmelig  Barskov),  de  øvrige  kun  paa  fri  Mark,  skulde 

man  jo  vente  at  finde  de  sidste  i  Vestlandets  skovbare  Trakter, 

og  dog  ser  vi  Staphylinus  erythropterus  i  Stedet  for  cæsarcus,  Ne- 

croph.  mortuorum  for  vespillo,  Canth.  violacea  for  rustica  (eller  fus  ca), 

Argynnis  FAiphrosync  for  Selene  o.  s.  v.  Arter,  som  ellers  er  tem- 

melig bundne  til  en  enkelt  Forekomst,  synes  her  rent  at  skifte 

Natur:  Skovdyr  som  Fcronia  oblongopunctata,  Xantholinus  tricolor, 

Satyrus  Semele  trives  paa  de  goldeste  Steder  temmelig  høit  til- 
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fjelds.  Ophonus  brevicollis,  ved  Kristiania  kun  paaKalkbund,  lever 

ved  Bergen  paa  Glimmerskiferen.  Medens  enkelte  subalpine  og 

alpine  Arter  gaar  lige  ned  til  Havets  Niveau  (Agab.  arcticus,  Poda- 

brus  alpinus),  holder  andre,  om  hvilke  man  skulde  tro  det  samme, 

sig  i  en  ikke  ubetydelig  Høide  (ApJwd.  Lapponum,  Erebia  Lap- 

pona).  Kort  sagt,  det  Hele  er  en  Kjede  af  Uregelmæssigheder, 

hvis  dybere  Grund  man  vanskeligt  vil  kunne  forklare  sig. 

For  Bergen  eiendommelige  Arter  o:  som  endnu  ikke  er  iagt- 

tagne  andetsteds  indenfor  Norges  Grændser,  er  følgende: 

Leistus  rufescens,  Trechus  obtusas,  Amara  livida,  Aepus  mari- 

nus  Strøm,  Lathrob.  brunnipes,  Lesteva  bicolor,  Lesteva  pubes- 

cens,  Grynobius  castaneus,  Salpingus  ater,  Phyllobius  oblongus, 

Ceutorrhynchus  pollinarius,  Chrysomela  fucata.  Af  Lepidoptera: 

Agrotis  orbona  Hufn.,  Aporophyla  nigra  Hw.,  Tæniocampa  stabilis 

S.  V.,  Cuctillia  lactucæ  Esp.,  Cidaria  sordidata  F.,  Phthoroblastis 

germana  Hb.  Som  de  mest  karakteristiske  i  Bergens  Fauna  kan 

nævnes:  Af  Coleoptera:  Procrustes -eoriaeeus,  Carabus  catenulatus, 

Nebria  brevicollis,  Anchomenus  albipes  og  gracilis,  Bembidkim  obli- 

quum,  Elaplinis  cupreus,  Calathus  cistéloides,  Hydroporus  griseo- 

striatus,  Trichpderma pubescens,  Quedius  fuliginosus,  Anthobium  sorbi, 

Aphodius  ater,  Helodes  marginata,  Cantharis  violacea,  Tillus  elongatus, 

Otiorrhynchus  sulcatus,  Barynohis  mo  er  ens,  Phytonomus  punctatusy 

Gastropkysa  viridula.  Af  Lepidoptera :  Vanessa  Atalanta  og  cardui, 

Macroglossa  bonibyliformis,  Hepialus  Veileda,  Agrotis  strigula,  pro- 

nuba,  Hadena  adusta,  Anarta  rnyrtilli,  Prothymia  viridaria,  Odonto- 

pera  bidentata.  De  fleste  af  disse  hører  til  de  jevnlig  og  ofte  i 

Mængde  forekommende  Arter. 

2.  Strandebarm.  Jondal,  Vikør,  Østensø  til  Fiksesund. 

Hertil  maa  ogsaa  henføres  Os,  2  Mil  Syd  for  Bergen,  hvorfra  Stud. 

jur.  Stejneger  har  meddelt  mig  Iagttagelser.  Af  disse  Egne  har 

Strandebarm  fornemmelig  været  Gjenstand  for  mine  Undersøgelser, 

navnlig  Gaarden  Tangeraas  med  nærmeste  Omegn,  hvor  jeg  har 

opholdt  mig  Sommermaanederne  Juli — August  1868 — 70,  74. 

Tangeraas  ligger  i  Søndhordland  paa  Nordsiden  af  Hardan- 

gerfjord ved  den  saakaldte  Strandebarmsbugt,  paa  en  Bakke  nogle 

8* 
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Hundrede  Alen  fra  Søen,  mod  Nord  og  Vest  begrænset  af  lavere 

Aasrygge  indtil  2000'  høie  (Klepfjeld  og  Kraakenaas),  bag  hvilke 

igjen  mægtige,  tildels  snebedækkede,  Fjelde  reiser  sig  (Gjøen-  og 

Thveite-Kvitingen  over  4000',  Vesoldo  3500').  Denne  Del  af  Stran- 
debarm hører  til  de  bedre  opdyrkede  og  tættere  bebyggede  Egne 

ved  Hardangerfjorden;  Fjeldene  viger  mere  tilbage,  og  det  dyrk- 

bare Jordsmon  ved  FjeldenesFod  har  en  større  Udstrækning  end 

mange  Steder  i  de  indre  Fjordegne,  hvor  Fjeldene  næsten  lodret 

hæver  sig  op  fra  Søen. 

Furuskoven  har  før  ikke  været  ubetydelig;  nu  er  den  paa 

mange  Steder  forsvunden,  de  faa  Levninger  betinger  dog  mange 

Arters  Tilværelse,  som  man  ikke  finder  ved  det  ikke  4  norske 

Mil  mod  Nordvest  beliggende  Bergen  (Clerus  formicarius,  Sphinx 

pinastri,  Bupalus  piniarius,  Thamnon.  brnnneata  o.  s.  v.).  Løv- 

skoven  er,  som  næsten  overalt  i  Hardanger,  meget  frodig  og  be- 

staar  hovedsagelig  af  Or  og  Birk  med  endel  Asp,  Rogn,  Hæg, 

enkelte  Aske-  og  Linde-Trær;  større  Samlinger  af  mægtige  Egetrær 

findes  paa  mange  Steder,  hvorom  ogsaa  Navne  som  Ekefladen, 

Ekenæs,  Ekebrække  o.  fl.  minder,  og  frembringer  flere  Arter  (Hy- 

lophila  prasinana,  Tortrix  viridana),  som  tilhører  sydligere  Trak- 
ter. Klepfjeld  og  Kraakenaas,  som  jeg  har  besøgt  flere  Gange, 

har  i  sine  øvre  Partier  de  sædvanlige  alpine  Arter  at  opvise: 

Erébia  Lappona ,  Anthr.  exulans,  Pygmæna  fiisca,  Anthophagus 

alpinas,  Aph.  Lapponum,  Dytiscus  Lapponicus  o.  s.  v.  Anthr.  exu- 

lans  viser  sig  paa  Klep  allerede  ved  omtr.  1000'  o.  H. 
Hvad  Faunaens  Karakter  her  angaar,  da  er  Forholdet  ander- 

ledes  for  Goleoptera  end  for  Lcpidoptera.  Af  de  førstnævnte  har 

Udbyttet  stedse  været  mindre,  da  jeg  altid  har  opholdt  mig  her 

paa  en  for  dem  ikke  synderlig  gunstig  Tid,  Juli  og  August,  og 

naar  man  fradrager  enkelte  Arter,  som  paa  Grund  af  de  fysiske 

Forholde  neppe  forekommer  ved  Bergen  (de  til  Barskov  bundne), 

har  begge  Steder  omtrent  de  samme  Former  at  opvise.  Dog 

mangler  her  mange  af  Bergens  mest  karakteristiske  Arter,  f.  Eks. 

Oanth.  violacea,  Podabrus  atyinus,  Phyllobius  oblongus,  Barynotus 

moercns  o.  s.  v.,  og  ligeledes  de  fleste  i  og  ved  Vand  levende, 

da  kun  faa  Ferskvand  findes,  og  de  fleste  høit  tilfjelds.  Strande- 
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barm  har  ingen  ejendommelige  Arter  at  opvise  (Prionocyph.  serri- 

cornis  M.  er  senere  funden  paa  Næs  Væi»k);  som  de  mere  frem- 
trædende  kan  nævnes:  Canth.  pilosa,  Anther.  silaceus,  Serica 

brunnea,  Chrys.  fastuosa,  Saprinus  nitidulus,  Donacia  aquatica, 

det  eneste  Individ  af  denne  ved  sit  Art-  og  Individ-Antal  udmær- 

kede  Slægt,  der  nogensinde,  saavidt  jeg  ved,  er  paatruffet  i  Ber- 
gens Stift. 

Hvad  Lepidopter-FmnsLen  angaar,  da  har  den  en  helt  forskjel- 

lig Karakter.  Vistnok  gaar  enkelte  alpine  Arter  (Cid.  simulata, 

Psod.  coracina)  lige  ned  til  Havets  Overflade,  men  Hovedmassen 

udgjøres  dog  af  sydligere  (østlige)  Former,  hvorimellem  man  dog 

af  og  til  skimter  Havets  Nærhed.  Dette  gjælder  dog  fornemmelig 

de  heterocere  Sommerfugle,  Rhopalocererne  tilhører  de  sædvanlige 

vestlandske  Former,  og  med  Undtagelse  af  Rhd.  rhamni,  der  for- 

resten er  meget  sjelden,  forekommer  de  alle  ved  Bergen;  deres 

Antal  er  ogsaa  forbausende  lidet,  16  Arter,  medens  Bergen  dog 

har  23  at  opvise.  Closterocera  har  kun  2  Repræsentanter:  Sphinx 

pinastri  og  Anthr.  exulans.  Geometræ  er  de  talrigste,  med  mindst 
34  Arter. 

Eiendommelige  for  Strandebarm  er:  Nomophila  noctuella, 

Botys  hamalis  Thbg.  Følgende  kan  fremhæves  som  de,  der  giver 

Faunaen  sit  Præg:  Hesperia  Sylvanus,  Sphinx  pinastri,  Cyma- 

tophora  duplaris,  Has.  fascclina,  Hijloph.  prasiiiana,  Carad.  4-punc- 

tata,  Hyp.  proboscidalis,  Metr.  margaritaria,  Lygris  testata,  Tortrix 

viridana,  Cramb.  margaritellus.  Overhovedet  har  Lepidopterfau- 
naen  her  megen  Lighed  med  den  i  Trakten  omkring  Næs  Værk 

i  Nedenæs;  jeg  vil  kun  fremhæve  følgende  som  de  mest  iøinefal- 
dende  Tilknytningspunkter: 

TJiyat.  batis,  Hyl.  prasinana,  Cloantlia  polyodon,  Pter.  palpina , 

Geom.  papilionaria,  Cid.  cæsiata,  Cramb.  margaritellus  o.  fl. 

Hvad  der  her  er  sagt  om  Strandebarm  gjælder  i  det  væsent- 

ligste  ogsaa  for  de  øvrige  Egne  i  denne  Gruppe.  Da  mit  Kjend- 

skab  til  dem  er  ringere,  skal  jeg  fatte  mig  i  al  Korthed. 

Jondal  med  sin  Fortsættelse  Korsdal  og  Vatsdal,  hvorhen  en 

Ekskursion  gjordes  den  8de  og  10de  Juli  1874,  ligger  paa  Syclsi- 
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den  af  Fjorden  i  det  egentlige  Hardanger,  men  hører  som  Anneks 

til  Strandebarm.  Det  øverste  Parti  er  vildt  med  over  4000'  høie 

Fjelde,  tætte  Ore-  og  Birkeskove  beklæder  overalt  Dalbunden,  Fu- 
ruskov  viser  sig  mest  paa  Nordsiden.  Stigningen  er  temmelig 

jevn  en  Mil  opover,  indtil  Dalen  udvider  sig  til  en  stor  Slette, 

hvor  de  fleste  Gaarde  ligger.  Mod  Syd  gaar  Vatsdal  med  Birke- 

lier  og  Salix-Kvsit,  i  den  øverste  Ende  af  denne  ubebyggede  Dal 

skyder  Folgefonden  en  Arm  ned.  Den  evige  Sne  begynder  her  al- 

lerede under  4000'.  Straks  ovenfor  Gaarden  Brattebø  (1070')  be- 

gynder en  alpinsk  Fauna  med  sine  sædvanlige  Arter:  Anthopha- 

gus  alpinus,  Aph.  Lapponum,  Anthr.  exulans  o.  s.  v.  Ved  Bræens 

Rand:  Patrobus  rubripennis  og  Nébr.  Gyllenhali  var.  Blandt  de 

paa  denne  ekskursion  indsamlede  Arter  kan  nævnes :  Geodromicus 

globulicollis,  Aphod.  foetens,  Canth.  pilosa,  Polydr.  fulvicornis,  Mal- 

thodes  limbiventris,  Galeruca  lineola,  Tachinus  flavipes,  Epuræa  de- 

pressa.  Ved  Espeland,  omtrent  midtveis  i  Dalen,  fandt  jeg  etLar- 
vekuld  af  Endromis  versicolora  paa  Alnus.  Eréb.  Lappona  og  A. 

exulans  var.,  foruden  en  ubestemt  Coleophora,  de  eneste  Sommer- 
fugle,  der  observeredes. 

Stensdalen  i  Vikør  er  en  stor  Slette  med  lave,  skovklædte 

Aaser  paa  begge  Sider  og  er  en  af  de  bedst  opdyrkede  og  befolkede 

Egne  i  Hardanger.  Under  et  Par  Ophold  her  i  1870  og  74  har 

jeg  fornemmelig  undersøgt  Partierne  omkring  Norheimsund  og  Mo 

i  Dalens  nederste  Ende,  men  Trakten  her  synes  at  være  temmelig 

insektfattig  trods  den  frodige  Vegetation.  Her  kan  bemærkes: 

Cidaria  viridaria  F.,  Nebr.  Gyllenhali,  Xanth.  tricolor,  Polydr. 

fulvicornis,  Galeruca  lineola,  Lina  cenea,  Malth.  limbiventris,  Epuræa 

depressa.  Sæteren  „Tolahella"  ligger  omtrent  midtveis  mellem 

Strandebarm  og  Vikør  henimod  2000'  o.  H.  Af  Insekter  her  vil 
jeg  nævne:  Trechus  secalis,  Eeronia  nigra,  Philonthus  varius, 

Magdalinus  carbonarius,  Charæas  graminis. 

I  Østensø,  Anneks  til  Vikør,  opholdt  jeg  mig  15de  Juli  1874 

og  undersøgte  fornemmelig  Terrænet  omkring  Vik,  der  ligger  ved 

Søen  et  Stykke  fra  Kirken.  Her  var  Udbyttet  bedre,  ligesom 

Østensø  idetheletaget  med  sin  ualmindelig  vakkre  Løvskov,  til- 
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dels  Eg,  lover  et  rigt  Udbytte.  Her  bemærkedes:  Bemb.  2-punc- 
tatum,  Bruxellense,  Trech.  secalis,  Phil.  varius,  Cychramus  luteus, 

Canth.  figurata,  Agriotes  marginatus,  Negastr.  pulchellus,  Cryptocepli. 

nitidulus,  flavilabris,  Rhynch.megacephalus?,  Luperus  ru  fipes,  Eupi- 
thecia  rectangidata. 

3.   Fiksesund.   Voss.    Graven.   Ulvik.  Eidfjord. 

Ved  Fiksesund,  en  overordentlig  smal,  af  steile  Fjelde  paa  alle 

Sider  omgiven,  Arm  af  Hardangerfjord  besøgtes  16de  Juli:  Skaare 

paa  Vestsiden,  Botnen  og  Flatebø  i  Bunden.  Af  Coleoptera  saaes, 

trods  det  gunstige  Veir,  yderlig  faa:  Canth.  pellucida,  Mdlth.  lim- 

biventris,  Corymb.  ceneus,  Feronia  crenata,  Leptura  armata,  Lina  cenea 

og  et  Par  af  de  almindeligste  Arter.  De  indsamlede  Lepidoptera 

tyder  paa  en  næsten  ren  østlandsk  Fauna:  Anth.  cardamines,  Po- 

lyom.  chryseis,  Lycæna  Astrarche,  Botys  pandalis  med  de  overalt 

forekommende  Arter:  Argynnis  Aglaia  og  Erebia  ligea,  Pieris 

brassicæ.  Desuden  erholdtes  et  enkelt  Eksemplar  af  Agrotis  stri- 

gula. 

Fra  Flatebø  tog  jeg  over  Fjeldet  til  Voss  og  besøgte  under- 

veis Sæteren  Løkedal  (2000'  o.  H.)  i  Hardanger  (Ereb.  Lappona, 
A.  exidans,  AntJwphag.  alpinus,  AntJwb.  minutum)  og  Hodnaberg 

ved  det  betydelige  Fjeldvand  „Hamlegrøvand"  (1860'  o.  H.)  paa 
Voss,  hvor  jeg  opholdt  mig  en  halv  Dag.  Her  bemærkedes:  Lye. 

Argus,  Cidaria  molluginata,  Botys  porphyralis  S.  V.,  Choreutes 

Milllerana,  Phoxopt.  derasana,  Trech.  secalis,  Anthoph.  alpinus, 

Tachinus  flavipes  F.,  Aph.  Lapponum,  Canth.  figurata,  pilosa, 

Mhagon.  limbata,  Mag  dal.  carbonarius,  Polydr.  undatus  o.  fl.  Paa 

Vossevangen  opholdt  jeg  mig  et  Par  Dage,  Udbyttet  var  heller  ikke 

her  meget  betydeligt.  Her  kan  nævnes :  Agabus  maculatus  i  Vångs- 

Vandet,  Harpalus  lotus,  Philont.  politus,  Geodr.  globulicollis,  Aph. 

foetens,  Negastr.  ptdchellus,  Cerylon  histeroides,  Stroph.  coryli,  Mag- 
dal.  pruni,  Lina  cenea,  Phyllotret.  sinuatå,  Serica  brunnea,  Cocc. 

7-punctata,  Arg.  Niobe,  Adippe,  Aglaia,  Lye.  Optilete,  Alexis,  Ereb. 

ligea,  Agr.  exclamationis,  Thamnonom.  brunneata,  Caradr.  4-punctata. 

I  Graven  i  Hardanger  opholdt  jeg  mig  paa  Eidet  21de  og  tildels 

31te  Juli  1874.    Dalbunden  er  ganske  flad  med  saavel  Furu-  som 



120 

Løvskov  og  godt  opdyrket ;  men  skjønt  Veiret  var  gunstigt,  saaes 

forholdsvis  faa  Insekter,  tildels  maaske  paa  Grund  af  den  overor- 

dentlig stærke  Hede,  der  herskede  i  denne  kjedelformige  Dal  før- 

ste Gang,  jeg  opholdt  mig  der.  I  det  ikke  ubetydelige  Gravens- 
Vand  saaes  kun  Agab.  maculatus.  Under  Stene  ved  Bredden:  Bemb. 

Pfeiffii  og  saxatile  Gyll.,  Athous  niger,  Podabr.  alpinus,  Malth. 

limbivenlris,  Lina  ænea,  Cryptocep.  6-punctatus,  nitidulus,  flavilabris, 

punctiger,  labiatus,  Galeruca  lineola,  Rhynch.betulæ,  Pararga  Mæra, 

Ereb.  ligea,  Cymatoph.  duplaris,  Gid.  alchemillata  L.,  Cramb.  perlel- 

lus,  inquinatellus,  Uthargyrellus.  Ovenfor  Gravens  Kirke  mellem  Gra- 

ven og  Ulvik  31te  Juli:  Cis  boleti,  Stroph.  coryli,  Magdal.  carbo- 

narius,  Haltica  oleracea,  Helophor.  granularis. 

I  „Hardangers  Beskrivelse"  af  M.  Schnabel,  Præst  i  Graven, 

udgiven  1781  af  H.  Strøm,  gives  en  liden  Fortegnelse  over  Insek- 
ter forekommende  i  Hardanger  (nærmest  vel  i  Graven).  De  anførte 

Lepidoptera  har  jeg  medtaget  i  min  Fortegnelse,  Coleoptererne  er 

ikke  alle  sikkre  at  tyde,  hvorfor  jeg  skal  tillade  mig  at  opregne 

dem  her:  Scarabæus  vernalis,  auratus  (Cetonia),  Melolontha,  horti- 

cola  (Phyllop.),  fasciatus  (Trichius),  fimetarius,  conspurcatus  (Apho- 

dius),  brunneus  (Serica),  quadrimaculatus  (Aphodius?),  Dermestes, 

lardarius,  pellio,  pilula  (Byrrhus),  Ptinus  pertinax  (Anobium), 

llister  unicolar,  Gyrinus  natator,  Silpha  vespillo  (Necrophorus), 

S.  litoralis,  thoracica,  opaca,  obscura,  Cassida  viridis,  Cocc.  7-punc- 

tata,  14-guttata,  14-punctata,  2-punctata,  Chrysom.  staphylæa,  ænea 

(Lina),  Nymphæa  (Galeruca),  sericea  (Cryptocephalus),  Curculio 

abietis,  picipes  (Otiorrh.),  ovatus  (Otiorrh.),  Cerambyx  cursor,  inqui- 

sitor,  scalaris,  ædilis,  bapilus,  nebulosus,  rusticus  (Crioceph.),  Lep- 

tura  arietis,  4-fasciata,  attenuata,  melanura,  livida  Fabr.  Mant.» 

Lampyris  sanguineus  (Lygistopterus),  Canthar.  livida,  fusca,  ob- 

scura, Carabus  violaceus,  leucophthalmus,  cupreus,  ruficornis  F  ab. 

(Ilarpalus),  velax?,  Meloé  proscarabæus,  Staphylinus  maxillosus 

minimus,  erythropterus,  politus.  Hans  Phalæna  verticalis  er  sand- 

synligvis  Botys  pandalis  Hb. 

I  Ulvik  opholdt  jeg  mig  2  72  Dag,  31te  Juli  til  2den  August, 

under  et  uafbrudt  Regnveir,  der  aldeles  tilintetgjorde  de  Forhaab- 
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ilinger,  som  det  afvekslende  Terræn  og  den  rige  Vegetation  gav. 

Blandt  de  faa  her  observerede  Insekter  vil  jeg  nævne:  Cardb. 

violaceits,  catenulatas,  Harpalus  æneus,  Amara  plebeia,  Callichr. 

moschata,  Dasytes  plumbeus  Illig.,  Acidalia  rusticata,  Cidaria  im- 

manata  Hw.,  Oramb.  inquinatellns. 

Eidfjord  (Vik  ved  Søen,  Sebbe  ved  Sydenden  af  Eidfjordsand)  har 

en  endnu  mere  udpræget  østlansk  Fauna  end  denne  Gruppes  øvrige 

Trakter.  Ugunstigt  Veir  gjorde  ogsaa  Udbyttet  her  ringe:  Calath. 

cisteloides,  Harp.  ænens,  Xanth.  tricolor,  Cionus  thapsus,  Brachy- 

deres  incanus,  Stroph.  coryli,  Clythra  4-punctata,  Lina  ænea.  I 
den  øvre  Del  af  Maabedal,  lige  ved  Vøringsfos,  fandtes  et  Par 

sjeldne  Arter:  Euryporus  picipes  og  et  nyt  Species  af  Choleva. 

Af  Lepidoptera  erholdtes  kun:  Hepial.  hecta,  Gid.  'cæsiata.  Hvad 
Faunaen  i  den  dybe,  trange  Sørfjord  angaar,  som  jeg  desværre 

ikke  fik  Anledning  til  at  besøge,  tror  jeg,  efter  Beliggenheden  at 

dømme,  at  den  vil  staa  omtrent  midt  imellem  de  2  sidste  Grupper. 

Denne  Fortegnelse  optager,  som  man  ser,  576  bestemte  Arter 

af  Coleoptera  og  Lepidoptera,  med  de  endnu  ubestemte  noget  over 

600,  visselig  et  temmelig  ubetydeligt  Antal  i  Sammenligning  med, 

hvad  man  j  et  lignende  Tidsrum  og  paa  et  lignende  Omraade 

vilde  have  kunnet  bringe  sammen  paa  Østlandet.  Imidlertid  kan 

Fortegnelsen  alene  for  Bergens  Vedkommende  siges  at  give  et 

Overblik,  forøvrigt  er  det  kun  Brudstykker,  som  et  Par  Aars  Under- 

søgelser  under  nogenlunde  gunstige  Omstændigheder  visselig  vil 

fordoble  mange  Gange. 

De  øvrige  Insektordener,  navnlig  Hymenoptera,  har  jeg  ogsaa 

stedse  tåget  Hensyn  til,  om  end  i  langt  ringere  Grad;  da  jeg 

imidlertid  næsten  udelukkende  har  beskjæftiget  mig  med  de  2 

nævnte  Ordener,  er  mit  Kjendskab  til  de  øvrige  meget  mangelfuldt, 

og  hvad  heraf  er  indsamlet  faar  henstaa  som  Materiale  for  senere 

Undersøgelser. 

Tilslut  vil  jeg  ikke  undlade  at  omtale  de  mange  værdifulde 

Bidrag,  navnlig  til  Bergens  Fauna,  som  jeg  har  modtaget  fra  flere 

af  mine  Venner,  især  DHrr.  Stud.  Sølsberg,  Stejneger,  Trumpy, 

Jæger  o.  Fl.,  og  uden  hvilke  denne  lille  Fortegnelse  vilde  have 
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vist  sig  i  endnu  høiere  Grad  mangelfuld,  end  den  nu  er.  Et  Par 

Notitser  er  hentet  fra  en  gammel  Bergensk  Insektsamling,  formo- 

dentlig fra  Slutningen  af  forrige  Aarhundrede,  efter  forlængst  af- 
døde  Greve. 

Fortegnelse  over  Coleoptera  og  Lepidoptcpa  i  Sondre 

Bergenhus  Amt. 

Coleoptera. 

Cicindela  L. 

1.  G.  campestris  L.  Omkring  Bergen  almindelig  fra  Midten  af 

April,  noget  sjeldnere  er  den  i  Strandebarm  (Tangeraas).  Oven- 

for Gravensvand  i  Hardanger  saa  jeg  den  talrig  21/7  74. 
Procrustes  Bon. 

2.  P.  coriaceus  L.  Er  funden  paa  de  fleste  Steder  i  Bergens 

Omegn  og  synes  her  at  være  hyppigere  end  noget  andetsteds 

i  Landet:  Leite,  Stølen,  Landaas,  Paddemyren,  Heldal,  Fjøs- 
anger.  Fra  Midten  af  April  og  hele  Sommeren  udover. 

Ved  Tangeraas  har  jeg  truffet  den  Juli  1870,  74  i  2  Individer, 

og  den  synes  saaledes  her  at  være  sjelden.  Andre  mig  be- 
kjendte  Findesteder  er  desuden:  Aalesund  (ifølge  Siebke).  Dovre 

(Boheman).  Porsgrund  (Dyring).  Næs  Verk  17/8  73  (Forf.). 
Ladegaardsø  (Langberg). 

Carabus  L. 

3.  C.  gldbratus  F.  Sjelden,  men  meget  udbredt:  Dam  sgaard  6/e 

70,  Fløifjeldet.  Klepfjeld  i  Strandebarm  27/7  74.  Af  Stud. 
med.  Trumpy  er  den  fanget  paa  Bjørnstølsæter  ved  Bergen. 

4.  G.  violaceas  L.  Almindeligere  end  foregaaende.  Overalt  ved 

Bergen,  især  Landaas  (Trumpy).  Klepfjeld  og  Dalsæter  i 

Strandebarm,  Vatsdal  ovenfor  Brattebø  10/7  74  (Forf.).  Ulvik 

2/8  74  (Sølsberg).    Fedjos  i  Sogn  (Jæger). 
5.  0,  catcnulatus  F.  Næst  C.  nemoralis  den  almindeligste  Art. 

Solheimsvigen,  Haukeland,  Isdalen,  Ulrikken,  Heldal.  Kraaken- 

aas  i  Strandebarm  1869—70.    Dalsæter  13/8  74.    Ulvik  alm. 
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under  Stene  78  74  (Sølsberg,  Forf.).  Gaar  mindst  til  2500' 
o.  H.  * 

6.  C.  hortensis  L.  Et  enkelt  Eksemplar  ved  Fedjos  i  Sogn  18de 

Juli  1869  (B.  Jæger). 

7.  C.  nemoralis  M.  Meget  almindelig  omkring  Bergen  allerede 

fra  Slutningen  af  Marts.  I  Strandebarm  (Tangeraas)  er  den 

temmelig  sjelden.  Andetsteds  paa  Vestlandet  har  jeg  ikke 

seet  den,  ved  Kristiania  er  den  særdeles  almindelig. 

8.  C.  granulatns  L.  Ikke  almindelig.  Aarstad,  Solheimsvigen, 

Damsgaard.   Tangeraas  1868—70,  74,  altid  enkeltvis. 
9.  C.  nitens  L.  Er  sikkerlig  meget  sjelden  i  Bergens  Stift.  Jeg 

har  kun  fundet  nogle  Skeletdele  paa  Aarstad  ved  Bergen  1871. 

Gaar  fra  Hvaløerne  (Collett)  til  Finmarken  (Zetterstedt) ;  den 

forekommer  imidlertid  meget  sporadisk. 

Cychrus  F. 
10.  C  rostratus  L.  Aastvedt  ved  Bergen  (i  Greves  Samling). 

Selv  har  jeg  kun  seet  den  paa  Tangeraas,  nemlig  Juli  1868, 

25de  Juli  1870,  begge  Gange  et  enkelt  Individ. 

Leistus  Fr. 

11.  S.  rufescens  F.  Meget  sjelden.  4  Individer  fundne  under 

Mose  paa  en  Sten  ved  Haukeland  4de  Juni  1870  (Sølsberg, 

Forf.).    Formodentlig  ny  for  Faunaen. 

Nebria  Latr. 

12.  N.  Irevicollis  F.  Paa  fugtige  og  skyggefulcle  Steder  under 

Stene  temmelig  >lmindelig  paa  mange  Steder  i  Bergen  og 

Omegn,  i  Aar  hyppigere  end  nogensinde:  Nygaard,  Leite, 

Haukeland,  Gravdal,  Nordnæs.  Enkeltvis  i  April  og  Begyn- 
delsen  af  Mai,  senere  i  større  Selskaber.  I  Aar  synes  dens 

Udvikling  at  have  været  meget  forsinket;  alle  af  mig  i  de 

sidste  Dage  af  Mai  fundne  Eksemplarer  var  ganske  bløde, 

mange  endnu  ikke  udfarvede.  Juli  dette  Aar  fandt  jeg  den 

for  første  Gang  paa  Tangeraas  i  et  Par  Individer,  ligesomjeg 

ogsaa  i  Flekkefjord  traf  et  enkelt  Eksemplar  i  September. 

Disse  er  de  eneste  mig  bekjendte  Findesteder  her  i  Landet. 

13.  N.  Gyllenhali  Sch.    Har  i  Bergens  Stift  en  udstrakt  Udbre- 
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deise  og  forekommer  rimeligvis  overalt  i  Norge.  Ved  Bergen 

er  den  sjeldnere  end  N.  brevicollis;  jeg  har  kun  en  Gang  truf- 

fet begge  Arter  under  samme  Sten.  Leite,  Nordnæs,  Arnevaag, 

Borgeskaret  (2000'  o.  H.).  Hele  Stensdalen,  Vatsdal  og  Maa- 

bedal.  Hovedformen  gaar  til  henimod  3000',  høiere  op  til 
over  4000'  erstattes  den  af: 

var.  hyperborea  Gyll.,  som  jeg  har  fundet  krybende  paa  Sneen 

ovenfor  Løkedal  mellem  Hardanger  og  Voss,  i  større  Antal 

paa  Folgefonden  (Vatsdal),  henimod  4000'  o.  H.,  i  Selskab 
med  Patrob.  rubripennis  Thorns.,  under  Stene  paa  det  glatte, 

af  Snevandet  helt  overrislede,  Fjeld. 

Notiophilus  Dum. 
14.  N.  aquaticus  L.  Tidligere  ikke  sjelden  ved  Bergen;  synes  nu 

at  være  ganske  forsvunden  og  erstattet  af 

15.  N.  biguttatus  F.,  der  nu  forekommer  ganske  almindeligt,  især 

ved  Solheims-  og  Fjøsangervand.  Tangeraas,  sjelden.  Vats- 
dal 10de  Juli  1874. 

16.  N.  palustris  Duft.  Bergen  13de  Juli  1870.  Et  andet  Eksem- 

plar har  jeg  fundet  paa  den  øverste  Top  af  Kraakenaas  i 
Strandebarm  23de  Juli  samme  Aar. 

Loricera  Latr. 

17.  L.  pilicornis  F.  Omkring  Bergen  almindelig  paa  fugtige  Ste- 
der, ved  Bredden  af  Vand  o.  s.  v.  Tangeraas  Juli  1874, 

Skippervik  i  Jondal  s/7  74. 
Clivina  Latr. 

18.  C.  fossor  L.  Ved  Bergen  temmelig  almindelig  fra  April  un- 

der Stene,  helst  paa  sandede  Steder:  Aarstad,  Nygaard, Nord- 
næs, Heidalen.    Tangeraas  Juli  1874,  temmelig  sjelden. 

Dyschirius  Bonelli. 
19.  D.  gibbus  F.  Sjelden.  Aarstad  23de  Marts  1871,  et  enkelt 

Eksemplar,  Gravdal  ligeledes  et  Eksemplar  Juni  1874.  Tan- 
geraas 2  Stykker  Juli  1874. 

Elaphrus  F. 
20.  E.  cupreus  Duft.  Udbredt  overalt  i  Bergens  Omegn,  i  Mai  og 

Juni:  Nygaard  (Sølsberg).    Florvaag  paa  Askøen,  Arnevaag, 
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Isdalen,  x^arstad,  Paddemyren, Tveteraas,  Solheims- 

vigen,  Kr istiansborg,  men  især  talrig  ved  Gravdals- 
vand  Juni  1874,  hvor  jeg  ogsaa  fandt  var.  b.  Gyll.,  hvis 

Overside  er  helt  sort-grøn,  Øienpuncterne  af  samme  Farve. 
Vossevangen  (J.  Trumpy). 

Anm.  E.  riparius  L.,  som  mangesteds  paa  Østlandet  er  saa 

almindelig,  har  jeg  mærkelig  nok  aldrig  fundet  i  Bergens  Stift ; 

det  er  imidlertid  sandsynligt,  at  den  vil  findes  i  de  indre  Fjord- 

egne,  f.  Eks.  Voss  og  Eidfjord,  hvor  Faunaen  har  megen  Over- 
ensstemmelse med  Østlandets. 

Bembidium  Latr. 

21.  B.  Pfeiffii  Sahlbg.  Ved  Bredderne  af  Fjøsanger-  og  Grav- 

dalsvand  Juni  1874,  sjelden.  Noget  almindeligere  har  jeg 

truffet  den  ved  Gravensvand,  tæt  ved  Kirken,  21de  og  31te  Juli. 

22.  B.  obliquiim  Strm.  Enkelt  Individ  ved  Fjøsangervand  2den 

Juni  1874,  i  storMængde  ved  Gravdalsvand  lite  og  14de  Juni, 

var.  b.  sjeldnere. 

23.  B.  2-punctatum  L.  Under  opkastet  Tang  Vik  i  Østensø  15de 
Juli  1874,  sjelden. 

24.  B.  Andreæ  F.  Ved  Bergen  almindelig,  Tangeraas  temmelig 

sjelden  (Juli  1874). 

25.  B.  saxatile  G.  Sjelden.  Jeg  har  fundet  den  ved  Gravensvand 

i  Hardanger  21de  og  31te  Juli  1874,  sammen  med  B.  Pfeiffii. 

26.  B.  BruxellenseW.  Almindelig  fleresteds  i  Bergen  og  Omegn: 

Nygaard,  Solheimsvigen,  Kristiansborg,  Gravdal.  Vik  i  Østensø 

under  Tang  15de  Juli  74. 

27.  B.  celere  Fabr.  Temmelig  almindelig  ved  Bergen  fra  April 

paa  sandigt  Terræn.  Tangeraas  Juli  1874,  under  Mose  ved  Fo- 
den  af  gamle  Trær. 

Tuchus  Clairv. 

28.  T.  paludosus  Gyll.  Sjelden.  2  Eksplr.  fundne  paa  Nordnæs  ved 

Bergen  Juli  1870  af  Stud.  Jæger.  Et  3die  fandt  jeg  under 

en  Sten  ved  Fjøsangervand  2den  Juni  1874. 

4 
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29.  Tr.  obtusus  Er.  Sjelden.  I  Borgeskaret  paa  den  mod  Byen 

vendende  Side  fandt  jeg  nogle  faa  Eksplr.  under  Stene  4de  Juni 

1874,  paaUlrikken  er  den  ogsaa  truffet  enkeltvis  af  Stud.  med. 

Trumpy  og  Forf.  Dens  Forekomst  synes  knyttet  til  dette 

Fjeldplateau,  heller  ikke  gaar  den  stort  lavere  ned  end  2000' 
over  Havet. 

30.  Tr.  secalis  Payk.  Omkring  Bergen  sjelden,  jeg  har  truffet  den 

paa  Nygaard,  Kalfaret  og  Landaas  i  et  Par  Individer.  I  de  indre 

Egne  ved  Hardangerfjorden  er  den  almindeligere  og  bemærket 

paa  de  fleste  Steder.  Tangeraas.  Tolahella.  Norheimsund.  Vik 

i  Østensø.  Hodnaberg  (1860'  o.  H.).  Brattebø  i  Korsdal.  De 

ved  Bergen  fundne  Eksemplarer  er  mindre,  bleggule,  Vingedæk- 

kerne  spidse,  mørk,  næsten  sort. 

Patrobus  Dej. 

31.  P  excavatus  Payk.  En  almindelig  og  næsten  overalt  udbredt 

Art  fra  April  og  hele  Sommeren  udover.  Gaar  paa  Vestlan- 

det til  henimod  3000'  o.  H.  Bergen.  Tangeraas.  Stensdal.  Vats- 
dal.  Maabedal.  Kraakenaas. 

32.  P.  rubripennis  Thorns.  En  alpin  Art,  som  helst  holder  til 

ved  Snegrænsen  og  ofte  findes  krybende  paa  Sneen.  Jeg  har 

fundet  den  paa  Folgefonden  (Vatsdal)  10de  Juli  1874,  foruden 

Nebr.  Gyllenhali  var.  og  Hydroporus  melajiocephalus,  det  eneste 

Insekt,  som  viste  sig  ved  henimod  4000'  o.  H. 

Cymindis  Latr. 

33.  C.  angularis  Payk.  Enkelt  Individ  paa  Damsgaard  ved  Ber- 

gen 29/5  72.  (Sølsberg).  Ved  Kristiania  har  jeg  selv  fundet 
den,  men  meget  sjelden. 

Dromius  Bon. 

34.  Dr.  fencstratus  F.  Flere  døde  og  et  levende  Exemplar  under 

Barken  paa  en  gammel  Lind  Nygaard  ved  Bergen  2%  70. 

Feronia  Latr. 

35.  F.  cuprea  L.    Omkring  Bergen  almindelig  hele  Sommeren  un- 
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der  Stene  og  paa  Veie.  Var.  med  helt  sort  Overside  har  jeg 

fundet  paa  Fløifjeldet  og  Fjøsangev18/6  69,  18/4  70.  Tangeraas 

ikke  almindelig.    Flatebø  i  Fiksesund  16/7  74. 
36.  F.  nigra  F.  Udbredt,  men  ikke  hyppig.  Bergen.  Tolahella 

u/7  74.    Stensdal  (Mo  15/7  74).    Skippervik  %  74. 
37.  F.  leucophthalma  L.  Omkring  Bergen  almindelig.  Tangeraas, 

Skippervik,  Juli  1874. 

38.  F.  negrita  F.    Overalt  ved  Bergen.   Tolahella.  Stensdal. 

39.  F.  crenata  D.  Sjelden  ved  Bergen.  Mo  i  Stensdal.  Flatebø 

i  Fiksesund,  Juli  1874. 

40.  F.  minor  Gyll.    Et  eneste  Exemplar  (o*)  har  jeg  fundet  ved 
.    Haukelandsvand  Bergen  10de  April  1871. 

41.  F.  pygmæa  Strm.  Nygaard  og  Kalvedalen  ved.  Bergen.  Sjel- 
den.  Marts,  Mai. 

•  42.  F.  strenua  Pz.  Sjelden.  Nygaard  24de  Marts  1871.  Arnevaag 
4de  Juni  1874. 

43.  F.  oUongopundata  F.  Udbredt  og  temmelig  almindelig.  An- 

mærket  paa  de  fleste  Steder  i  Bergens  Omegn.  Tangeraas. 

Tolahella.  Brattebø  i  Korsdal.  Paa  Østlandet  forekommer 

den  næsten  udelukkende  i  Skove  under  Mose  ved  Foden  af 

Trær.  I  Bergens  Stift  trives  den  lige  godt  paa  fri  Mark,  ved 

Bredden  af  Indsøer  under  Stene.    Gaar  til  henimod  2000'  o.  H. 

Amara  Bon. 

44.  A.  spinipesh.  Bergen,  ikke  sjelden.  Om  Høsten  træffer  man 

den  undertiden  paa  Tidsler,  hvis  Blomster  den  fortærer.  Nord- 

næs.   Nygaard.    Tangeraas,  temmelig  sjelden. 

45.  A.  livida  F.  Et  enkelt  Eksemplar  af  denne  sjeldne  Art  har 

jeg  fundet  i  Fløien  ved  Bergen  27de  Mai  1871. 

46.  A.  Quenseli  Sch.  Enkelt  Individ,  ikke  helt  udfarvet,  Tan- 

geraas Juli  1870. 

47.  A.  plebeja  Gyll.  Den  almindeligste  og  mest  udbredte  Amara 

i  Bergens  Stift.  Bergen  fleresteds.  Kalfaret,  Kalvedal.  Tan- 

geraas.   Ulvik  2den  August  1874. 
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48.  A.  familiaris  Gyll.  Bergen.  Tangeraas.  Vossevangen,  Ulvik, 

ikke  sjelden  fra  Mai  til  August. 

49.  A.  apricaria  F.  Temmelig  sjelden.  Nygaard  og  Stølen  ved 

Bergen.    April  1870—71. 

Calathus  Bon. 

50.  C.  cisteloides  Illig.  Ved  Bergen  temmelig  almindelig  fra  Slut- 

ningen af  April.  Stølen,  Leite,  Nygaard.  Udenfor  Bergens 

nærmeste  Omegn  synes  den  at  være  sjelden:  Svanholm  i  Stran- 

debarm enkelt  Eksplr.  August  1874,  et  andet  har  jeg  fundet 

ved  Sebbe  i  Eidfjord  3die  August  samme  Aar. 

51.  G.  melanocephalus  L.  Sjelden.  Stølen  og  Kalfaret  ved  Bergen 

April  1870.    Sebbe  i  Eidfjord  et  enkelt  Individ  3die  Aug.  1874.  * 

Anchomenus  Bon. 

52.  A.  parumpunctatus  F.  Omkring  Bergen  almindelig  fra  Slut- 

ningen af  April.    Tangeraas  sjeldnere,  Juli  1870,  74. 

var.  K  Oversiden  helt  sort,  Sidekanterne  paa  thorax  og  ély- 

tra  blaagrønne,  de  sidstes  ombøiede  Kant  og  Benene  helt  beg- 
brune.    Tangeraas  Juli  1870. 

var.  c.  Benene  og  den  ombøiede  Kant  paa  elytra  som  hos 

foregaaende,  Oversiden  vakkert  metalblaa.  Tangeraas  Juli  1870. 

53.  A.  albipes  F.  Enkeltvis  paa  Nordnæs  (Jæger),  Leite  (Forf.), 

Aarstad  (Sølsberg),  Kalfaret.  I  større  Antal  har  jeg  truffet  den 

ved  Bredden  af  Isdalsvand.  under  Stene  lige  ved  Vandkanten, 

Juni  1874.    (Af  Siebke  funden  ved  Fredrikshald). 

54.  A.  gracilis  Strm.  Under  Stene  ved  de  sandige  Bredder  af 

Solheims-  og  Fjøsangervand,  sjelden.  I  større  Antal  ved  Grav- 
dalsvand  Juni  1874,  løbende  flokkevis  paa  Sandet,  især  dog 

mellem  Rødderne  af  de  lige  ved  Bredden  voxende  Graminéer. 

Ikke  almindelig  her  i  Landet. 

Olisthopus  Dy. 

55.  0.  rotundatus  Payk.  Et  enkelt  Eksemplar  under  Mose  Kristi- 
ansborg  ved  Bergen  15de  Juni  1874. 
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Synuchus  Gyll. 

56.  5.  vivalis  Pz.  Ligeledes  kun  et  enkelt  Individ,  Kalfaret  27de 

Juni  1874  under  en  Sten. 

Harpalus  Latr. 

57.  H.  ruiicornis  F.  Temmelig  sjelden  og  al  tid  enkeltvis.  Kalfa- 

ret i  April  og  Mai.  Tangeraas  Juli  1869,  74.  Sebbe  i  Eid- 

fjord 3die  August  1874. 

58.  H.  latus  L.  Temmelig  almindelig  omkring  Bergen  (Kalfaret), 

Tangeraas  sjelden.  Vossevangen  19de  Juli  1874.  Meget  ud- 

bredt  og  en  af  de  almindeligste  Arter. 

59.  H.  luteicornis  Duft.  Meget  sjelden.  Et  eneste  Eksemplar  paa 

Haukeland  ved  Bergen  10de  April  1871.  Omkring  Kristiania 

har  jeg  truffet  den  i  mindre  Selskaber,  i  Almindelighed  fore- 
kommer den  enkeltvis. 

60.  H.  æneus  F.  Saa  talrig  denne  Art  viser  sig  ved  Kristiania 

saa  sparsomt  forekommer  den  i  Bergens  Stift,  ihvorvel  den 

er  meget  udbredt.  Nygaard  og  Kalfaret  1870,  74.  Ulvik  2den 

August  1874.  Sebbe  i  Eidfjord  3/8  74.  Fedjos  i  Sogn  (B. 

Jæger).- 
61.  H.  (Ophonus)  brevicollis  Dej.  Meget  sjelden.  Jeg  har  i  alt  kun 

truffet  3  Individer,  alle  ved  Bergen;  et  paa  Leite  29/4  70,  to  i 
Juni  1874  (Nygaard,  Kalfaret).  Almindelig  ved  Kristiania  paa 
Kal  kb  and. 

Aucupalpus  Latr. 

62.  A.  similis  Dej.  Meget  sjelden,  et  Eksemplar  14de  Mai  1871, 

et  15de  Juni  1874,  begge  i  Solheimsvigen  ved  Bergen  under 

Mose  paa  en  stor  Sten. 

Aepus  Leach. 

63.  A.  marinas  Strøm.    (A.  fulvescens  Curt.). 

Denne  paa  Frankriges  og  Englands  Havbredder  levende  Art 

blev  i  forrige  Aarhundrede  funden  ved  Bergen  af  H.  Strøm, 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  9 
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men  er  senere  ikke  seet  her.  Den  opholder  sig  under  Stene 

lige  ved  Strandkanten  og  staar  ved  Flodtid  under  Våndet. 

Haliplus  Latr. 

64.  H.  ruficotlis  F.  I  Fjøsangervand  ved  Bergen,  temmelig  almin- 

delig.    Meget  udbredt,  den  almindeligste  Art  i  Slægten. 

65.  H.  futens  F.  I  Fjøsangervand  15de  Juni  1874,  men  meget 

sparsomt,  Talrigere  i  et  lidet  Tjærn  paa  Klepfjeld  i  Strande- 

barm 27de  Juli.  Er  ligesom  de  øvrige  Haliplus- Arter  mindre 

kræsen  med  Hensyn  til  Bundens  Beskaffenhed  end  mange  Hy- 

droporus-  og  Agabus-kvter.    Udbredt,  men  sjelden. 

Hygrotus  Steph. 

66.  H.  reticulatus  F.  I  de  fleste  Vand  omkring  Bergen  mere  eller 

mindre  hyppig :  Fjøsanger-,  Tveteraas-,  Haukelandsvand ;  jeg  har 

kun  fundet  den  i  klart  og  rent  Vand  med  stenet  Bund. 

Hydroporus  Clairv. 
67.  H.  melanocephalus  Gyll.  Aldrig  i  de  større  Vand,  kun  i  smaa 

Pytter,  især  i  Fjeldrevner,  hvor  Regn  våndet  har  staaet  i  læn- 

gere  Tid.  Solheimsvigen,  Sandvigen,  paa  Ulrikkens  øverste 

Top  23/6  74.  Espeland  i  Korsdal  og  Folgefond  (Vatsdal)  10de 
Juli  1874 

68.  H.  erythrocephdlm  Fabr.  Almindelig  næsten  overalt  ved  Ber- 
gen paa  enhver  Slags  Bund.    Klepfjeld  27de  Juli  1874. 

69.  H.  palnstris  L  Den  almindeligste  Art.  Overalt  ved  Bergen, 

i  Skomagerdiget  paa  Fløifjeldet  det  eneste  Vandinsekt.  Klep- 
fjeld i  Strandebarm  27de  Juli  1874. 

70.  H.  griseostriatus  D.  G.  17de  April  1870  fandt  jeg  den  tem- 

melig talrig  i  en  liden  Dam  ved  Fjøsangervand;  iaar  fik  jeg 

kun  et  eneste  Eksemplar' her.  Paa  Klepfjeld  ikke  sjelden  27de 
Juli.    Er  især  udbredt  langs  Vestkysten,  ogsaa  paa  Dovre. 

Dytiscus  L. 

71.  D.  marginalis  L.  Meget  sjelden.  En  Hun  funden  paa  Dams- 
gaard ved  Bergen  (Sølsberg). 
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72.  D.  Lapponicus  Gyll.  Han  og  Hun  tagne  i  et  lidet  Vand  paa 

Klepfjeld  i  Strandebarm,  henimod  2£00'  o.  H. 

Acilius  Leach. 

73.  A.  salcatus  L.  Meget  sjelden.  En  Hun  har  jeg  fanget  paa 

Klepfjeld  27de  Juli  1874.  Efter  Opgivende  skal  den  forekomme 

i  en  Dam  paa  Grønnestølen  ved  Bergen  (Trumpy).  Ved  Kri- 
stiania er  den  særdeles  almindelig. 

Rantus  Eschh. 

74.  B.  bistriatus  Bergstr.  Sjelden.  I  Solheims-  og  Fjøsangervand 
Juni  1874.  Et  tredie  Eksemplar  har  jeg  fundet  i  et  Myrhul 

paa  Kraakenaas  (Agsæter)  Juli  1868. 

Ilybius  Er. 

75.  I.  uliginosus  L.  Almindelig  fleresteds  i  Bergens  Omegn,  især 

i  Fjøsanger-  og  Isdalsvand. 

Agabus  Leach. 

76.  A.  maculatus  L.  I  Tveteraas-  og  Isdalsvand  almindelig  under 

Stene  ved  Bredden.  Fjøsanger  (Stejneger).  I  Vangsvandet  og 

Gravensvand  Juli  1874,  meget  sparsomt. 

77.  A.  arcticus  Payk.  Solheimsvand  17de  April  1870  (Sølsberg, 

Forf.).  Isdalsvand  Juni  1874  et  enkelt  Individ.  I  et  lidet 

Vand  paa  Klepfjeld  ikke  sjelden  27de  Juli  1874. 

78.  A.  guttatus  Payk.  Jeg  har  kun  fundet  den  i  stærkt  rindende 

Vand,  fleresteds  i  Bergens  Omegn:  Nygaard,  Kalfaret,  Aarstad. 

Ulrikken  23de  Juni  1874  (Sølsberg).  Kalvedalen.  Har  bety- 
delig Udbredelse,  men  er  i  Almindelighed  temmelig  sjelden. 

79.  A.  Starmii  Sch.  Tidligere  temmelig  almindelig  i  Fjøsanger- 

vand, iaar  kun  et  enkelt  Eksemplar. 

80.  A.  bipustulatus  L.  Almindelig  og  udbredt.  Ved  Bergen  er 

den  anmærkct  paa  de  fleste  Steder.  Tangeraas  1870,  Klep- 
fjeld 27de  Juli  1874. 

9* 
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Laccobius  Er. 

81.  L.  minutus  L.     Almindelig  i  Fjøsangervand  Mai  1870,  iaar 
saaes  den  kun  meget  sparsomt  der. 

Limnebius  Leach. 

82.  L.papposusMnls.?  Fløifjeldet  ved  Bergen,  i  en  liden  Bæk  eller 

rettere  et  Vandsig  mellem  fugtig  Mose.  Fjøsangervand  29de 

Mai  1870,  temmelig  sjelden. 

Helophorus  Fabr. 

83.  H.  aquaticus  L.  Sjelden.  Sandvigen  18de  April  1870.  Nord- 

næs  (Jæger).  Juni  1874  et  Par  Individer  i  en  Grøft  i  Sol- 

heimsvigen. 

84.  H.  granularish.  Udbredt  og  almindelig  i  mindre  Vandansam- 

linger  mellem  Vandplanternes  Rødder.  Kalvedalen,  Solheims- 

vigen,  Gravdal,  Sandvigen.  Mellem  Eidet  og  Ulvik  31te  Juli 
1874. 

85.  H.  nivalis  Thorns.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Kraakenaas  i 

Strandebarm  7de  August  1870.  Af  Siebke  er  den  funden  paa 

Norefjeld  i  Krydsherred.  Adskilles  let  fra  nærstaaende  Arter 

ved  helt  metalsorte  Ben;  af  samme  Størrelse  som  foregaaende, 

hvem  den  meget  ligner.    Ogsaa  paa  Alperne  i  Østerrige. 

Hydrobius  Leach. 

86.  H.  fuscipes  Lin.  Ikke  sjelden  omkring  Bergen,  Nordnæs,  Møl- 

lenpris,  Solheimsvigen,  Laksevaag.  Saavel  i  rindende  som  i 

stillestaaende  Vand,  mest  under  Stene  ved  Bredden. 

Sphæridium  Fabr. 

87.  Sp.  scarabæoides  L.  Almindelig  i  Kogjødsel  fra  Slutningen  af 

Mai:  Nordnæs,  Kalfaret,  Haukeland,  Solheimsvigen.  Tangeraas 

i  Strandebarm  sjeldnere,  Juli  1874. 

4 

Cercyon  Leach. 

88.  C.  hæmorrhoidalr  F.  Sjelden.  Jeg  har  fundet  den  i  Heste- 
møg  i  Arnevaagen  nord  for  Bergen  4de  Juni  1874. 
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89.  C.  flavipes  F.  Ikke  almindelig:  Bergen,  Tangeraas,  Mai  til 
Juni  1874.  •* 

90.  C.  melano cephalum  L.  Den  almindeligste  og  overalt  udbredte 

Art.  Bergen,  Arnevaag,  Borgeskaret,  Tangeraas,  Vatsdal,  Hod- 

naberg  paa  Voss. 

91.  C.  unipunctatum  L.  Sjelden.  Et  enkelt  Individ  i  Bergen  12te 

Juni  1871.  Iaar  et  Par  Eksemplarer  i  Isdalen  30te  Mai,  Tan- 
geraas et  enkelt  Eksemplar  6te  August. 

Gyrinus  Lin. 

92.  G.  natator  L.  I  Fjøsanger-,  Tveteraas-  og  Gravdalsvand  fra 

Midten  af  April,  men  paa  langt  nær  saa  talrig  som  den  føl- 

gende : 

93.  G.  marinus  Gyll.  Man  ser  den  hvert  Aar  i  stor  Mængde  paa 

de  fleste  Vand  i  Bergens  Omegn.  De  mindste  Individer  (ri- 

meligvis Hanner)  ofte  ikke  større  end  G.  minutus.  Udenfor 

Bergen  har  jeg  kun  truffet  den  paa  Kraakenaas  i  Strandebarm, 

noget  over  2000'  o.  H.,  hvor  jeg  fandt  et  enkelt  Individ  7de 
August  1870.  Ved  Flekkefjord  saa  jeg  den  i  stor  Mængde  paa 

et  lidet  Vand  September  1874. 

94.  G.  minutus  F.  Meget  sjelden.  Af  Stejneger  funden  i  Fjøsan- 
gervand,  sammesteds  fik  jeget  enkelt  Eksemplar  den  15de  Juni 

blandt  en  Mængde  G.  marinus  og  G.  natator. 

Creophilus  Kirby. 

95.  C.  maxillosus  L.  Ved  Bergen  ikke  sjelden  under  forraadnede 

Planterester,  krybende  og  flyvende  paa  Veie  o.  s.  v.  Nord- 
næs,  Isdalen,  Nygaard.  Paa  Tangeraas  fandt  jeg  Juli  1874 

nogle  faa  Individer  under  en  død  Fugl;  paa  alle  var  Haarbe- 
klædningen,  især  paa  elytra,  ganske  afslidt,  saa  at  de  fik  et 

besynderligt,  fremmed  Udseende. 

Schizochilus  Gray. 

96.  S.  murinus  Lin.    Sjelden:  Leite  og  Kalfaret  1870  2  Individer. 

Ogsaa  af  Sølsberg  truffet  enkeltvis  ved  Bergen. 
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97.  S.  nebulosus  F.  Et  enkelt  Eksemplar  har  Stud.  Trumpy  fundet 

i  Fyllingen  ved  Bergen. 

Trichoderma  Steph. 

98.  Tr.  pubescens  De  Geer.  Ved  Bergen,  men  meget  sparsomt. 

Stølen  (Sølsberg),  Solheimsvigen  og  Nygaard  1870—71  (Forf.). 

April.  Juni.  Lever  i  Kogjødsel.  Paa  Næs  Værk  har  jeg  truf- 
fet den  temmelig  talrig  Juli  1873,  omkring  Kristiania  har  jeg 

aldrig  seet  den.   Nordligst  er  den  truffet  i  Romsdal  afSiebke. 

Staphylinus  L. 

99.  St  erythropterus  Lin.  Almindelig  overalt  ved  Bergen,  under 

Stene  og  Mose  paa  fugtige  Steder  fra  April.  Erstatter  paa 

Vestlandet  St  cæsareus,  som  ved  Kristiania  er  meget  alminde- 

lig, medens  St.  erythropterus  her  er  sjeldnere  og  kun  fore- 
kommer i  Skove. 

Ved  Tangeraas  i  Strandebarm  har  jeg  ogsaa  jevnlig  truffet 
den  i  Juli. 

Ocypus  Kirby. 

100.  0.  cupreus  Rossi.  Tidligere  ikke  sjelden  i  Kalvedalen  ved 

Bergen  i  April.  Iaar  kun  2  Eksemplarer,  et  paa  Leite  29de 

Mai,  et  andet  i  Kalvedalen  30te  Mai. 

Anodus  Nord. 

101.  A.  morio  Gr.  Sjelden.  Kalvedalen  under  Stene  12te  April 

1871,  29de  Mai  1874.  Ved  Kristiania  har  jeg  ligeledes  truffet 

den  meget  sparsomt  i  April  paa  Kalkbund. 

Philonthus  Leach. 

102.  Ph.  splendens  F.  Sjelden.  Gravdal  ved  Bergen  lite  Juni, 

Tangeraas  9de  Juli.  Ligesom  de  fleste  af  Slægten  lever  den 

i  Gjødsel. 

103.  Ph.  laminatas  Creutz.  Et  eneste  Eksemplar  har  jeg  fanget 
paa  Kalfaret  ved  Bergen  30te  Mai  1874.  Overalt  temmelig 

sparsom. 
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104.  Ph.  åebilis  Gr.?  Enkelt  Individ  paa  Nygaard  ved  Bergen  1871. 

Opføres  ikke  hos  Thomson  som  tilhørende  Skandinaviens  Fauna. 

105.  Ph  politus  Gyll.  Temmelig  sjelden.  Nygaard  og  Kalfaret  af 

og  til  i  April  og  Mai.  Vossevangen  et  enkelt  Eksemplar  18de 

Juli  1874.    Lever  mest  i  raadden  Sop. 

106.  Ph.  æneus  Rossi.  En  af  de  almindeligste  Arter,  under  Stene, 

i  Gjødsel  og  raadne  Træstubber.  Bergen  overalt  fra  April, 

Tangeraas  sjeldnere,  August  1874. 

107.  Ph.  cephalotes  Gr.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Eksemplar  har 

jeg  fundet  i  Isdalen  ved  Bergen  30te  Mai  1874. 

108.  Ph.  fimetarkis  Gr.  Sjelden.  Nogle  faa  Eksemplarer  den  30te 

Mai  paa  samme  Lokalitet  som  foregaaende. 

109.  Ph.  sanguinolentus  Gr.  Sjelden.  Et  enkelt  Individ  i  Gjødsel 

ved  Tangeraas  i  Strandebarm  7de  Juli  1874.  Paa  Næs  Værk  har 

jeg  truffet  den  i  Aadsel. 

110.  Ph.  decorus  Gr.  Omkring  Bergen  den  almindeligste  Art  og 

træffes  her  jevnlig  fra  tidlig  om  Vaaren  under  Stene  og  for- 

raadnede  Plantelevninger.  Udenfor  Bergen  har  jeg  kun  truffet 

den  ved  Flatesvik  i  Strandebarm  7de  Juli  1874.  Omkring 

Kristiania  er  den  temmelig  hyppig. 

111.  PA.  varius  Gyll.  Meget  udbredt,  paa  mange  Steder  alminde- 

lig.  Gravdal  ved  Bergen  Juni  1874,  sjelden.  Jondal  10de  Juli. 

Tolahellasæter  14de  Juli.  Vik  i  Østensø  under  opkastet  Tang 

alminnelig,  15de  Juli. 

112.  Ph.  marginatus  Fabr.  Isdalen  og  Gravdal  ved  Bergen  tem- 

melig hyppig  i  Mai  og  Juni,  Tangeraas  Juli  1874.  Et  enkelt 

Eksemplar  ved  Mo  i  Stensdal  14de  Juli.  Jeg  har  blot  fundet 

den  i  Komøg. 

113.  PA.  opacus  Gyl.  Mindre  hyppig.  Bergen  21de  Juni,  Tangeraas 

7de  Juli  1874.  Alle  af  mig  fundne  Eksemplarer  har  ensfar- 

vede  sortebrune  ehjtra,  Stamformen  med  rødflækkede  Vinge- 
dækker  er  aldrig  kommen  mig  for  øie. 

Quedius  Leach. 

114.  Q.  molochinus  Gr.    Sjelden.    Under  Stene  og  Mose.  Landaas 
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ved  Bergen  et  enkelt  Eksemplar  5te  Mai  1871  i  en  Birkelund. 

Et  andet  paa  Leite  29de  Mai,  et  3die  i  Borgeskaret  paa  den 

mod  Byen  vendende  Side  4de  Juni  1874  under  en  Sten  hen- 

mod  2000'  o.  H. 

115.  G.  fuliginosus  Gr.  Omkring  Bergen  ikke  sjelden  under  Stene 

ved  Bredden  af  Indsøer:  Isdalen,  Solheimsvigen,  Kristiansborg 

i  Mai  og  Juni.    Ved  Kristiania  er  den  sparsommere. 

Microsaurus  Dej. 

116.  M.  impressus  Panz.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Eksemplar  har 

jeg  fundet  under  Mose  paa  Damsgaard  ved  Bergen  20de  Mai 
1871. 

117.  M.  fulgidus  F.  Ligeledes  kun  et  enkelt  Eksemplar  i  Isdalen 

ved  Bergen  4de  Juni  1874  henimod  1500'  o.  H.  Omkring  Kri- 
stiania almindelig  under  forraadnede  Planterester. 

Euryporus  Er. 

118.  JE7  picipes  Mannerh.  Meget  sjelden.  2  Eksemplarer  fundne  i 

en  Ur  tæt  ved  Vøringsfos  i  Maabedal  3die  August  1874.  Saa- 

vidt  jeg  ved  ny  for  Faunaen,  i  Sverige  ligeledes  sjelden. 

Xantholinus  Er. 

11 9.  X  punctulatus  Payk.  Temmelig  sjelden.  Kalfaret  under  Stene 

Mai  1874  (var.  ochraceus  Gyll.).  Stamformen  i  Gjødsel  Tan- 
geraas  Juli  1874. 

120.  X  tricolor  F.  Udbredt,  men  sjelden.  Borgeskaret  4de  Juni 

1874  (henimod  2000'  o.  H.)  Mo  i  Stensdal  14de  Juli,  Sebbe 
i  Eidfjord  3die  August  1874.  Under  Mose  og  Stene,  mest  i 

Skovtrakter.    Nordligst  er  den  truffet  ved  Drivstuen  af  Siebke. 

Lathrobium  Gr. 

121.  L.  brunnipes  F.  Sjelden  Et  enkelt  Eksemplar  fandt  jeg  un- 

der en  Sten  i  Arnevaagen  nord  for  Bergen  4de  Juni  1874.  Ny 
for  Faunaen. 

122.  L.  fulvipcnne  Gr.    Almindelig  overalt  ved  Bergen  indtil  heni- 
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mod  2000'  o.  H.  (Borgeskaret).  Varieteten  med  ensfarvede 
gulbrune  ehjtra  har  jeg  kun  fundet  påa  Fj eldene,  Hovedformen 

holder  mest  til  i  Lavlandet  Mærkelig  nok  har  jeg  aldrig  truf- 

fet den  paa  Østlandet  almindelige  L.  elongatum  L.,  ihvorvel 

den  visselig  ved  senere  Undersøgelser  vil  vise  sig  ogsaa  at 

tilhøre  Bergens  Fauna. 

123.  L.  punctatum  Zett.  Sjelden.  Jeg  har  fundet  et  Par  Indivi- 
der under  Stene  ved  Bredden  af  Gravdalsvand  ved  Bergen 

22de  Juni  1874.    Ny  for  Norges  Fauna. 

124.  L.  longidum  Gr.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Individ  i  Borge- 
skaret 4de  Juni  1874. 

Dianous  Leach. 

125.  D.  coerulescens  Gyll.  En  overalt  sjelden  forekommende  Art. 

Jeg  har  fundet  2  Eksemplarer  ved  Fjøsangervand  ved  Bergen 

Juni  1874.    Paa  Næs  Værk  saa  jeg  den  1872. 

Sten  us  Latr. 

126.  Juno  Fabr.  Ved  Bergen,  men  sparsomt.  Under  Stene  ved 

Bredden  af  Fjøsanger-  og  Gravdalsvand  Juni  1874.  Omkring 
Kristiania  er  den  almindelig. 

127.  St.  loops  Gyll.?  Et  enkelt  Eksemplar  ved  Fjøsangervand  15de 
Juni  1874. 

128.  St.  latifrons  Er.  ?  Et  enkelt  Individ  paa  Leite  ved  Bergen  29de 

Mai  1874.    Ny'  for  Norges  Fauna. 
129.  St.  oculatus  Gr.  Ligeledes  kun  et  enkelt  Eksemplar  paa  Kal- 

faret 23de  Mai. 

130.  tarsalis  Ljung.  Fjøsanger,  et  eneste  Eksemplar  16de  Juni 
1874. 

Barydoma  Thorns. 

131.  B.  2-punctata  Gr.  Et  enkelt  Individ  ved  Tangeraas  i  Stran- 
debarm 9de  Juli  1874. 

132.  B.  lanuginosa  Gr.  Almindelig  i  Komøg  fra  Mai  udover  hele 

Sommeren  :  Nordnæs,  Solheimsvigen  o.  fl.  St.  Tangeraas  sjeld- 
nere, Juli  1874. 
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Astilbus  Dellw. 

133.  A.  canaliculatus  F.  Saa  almindelig  den  er  omkring  Kristia- 

nia, saa  sjelden  er  den  i  Bergens  Stift.  Jeg  har  kun  fundet 

et  eneste  Eksemplar  i  Gravdal  ved  Bergen  22de  Juni  1874. 

Platysthetus  Mannerh. 

134.  Fl.  cornutus  Gr.  Sjelden.  Jeg  har  fundet  nogle  faa  Individer 

paa  Tangeraas  de  første  Dage  af  Juli  1874. 

Oxytelus  Gr. 

135.  0  rugosus  F.  Under  Stene  og  raadne  Vegetabilier  alminde- 
lig ved  Bergen,  især  tidlig  om  Vaaren.  En  meget  udbredt  og 

mangesteds  almindelig  Art. 

136.  0.  sculpturatus  Gr.  Sjelden.  Isdalen  ved  Bergen  30te  Mai  1874. 

Caccoporus  Thorns. 

137.  C.  piceus  Lin.  Talrig  i  Hestegjødsel,  Arnevaagen  ved  Bergen 

4de  Juni  1874,  noget  sparsommere  ved  Tangeraas  i  Strande- 
barm i  Juli  og  August. 

Tachyporus  Gr. 

138.  T.  chrysomelinus  L.  En  overalt  udbredt  og  almindelig  Art. 

Bergen  overalt,  Arne,  Tangeraas.  Paa  fugtige  Steder  under 

Stene  og  Mose,  om  Sommeren  har  jeg  oftere  hovet  den  i 
Græsset. 

Tachinus  Gr. 

139.  T.  subterraneus  L.  Overalt  sjelden,  afSølsberg  funden  i  Dok- 

ken ved  Bergen,  selv  har  jeg  tåget  et  Eksemplar  i  Kalvedalen 

12te  April  1870.  Ved  Kristiania  har  jeg  truffet  et  Par  Indi- 
vider i  Begyndelsen  af  Mai  1874. 

140.  T.  rufipes  De  Geer.  Almindelig  ved  Bergen  under  Stene.  Tan- 

geraas sjeldnere.  Var.  c.  er  sjelden;  jeg  har  kun  seet  den  et 

Par  Gange. 
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141.  F.  pallipes  Gr.  Sjelden,  paa  Ulrikken  ved  Bergen*  i  Juni. 
Arnevaagen  4de  Juni  1874. 

142.  T.  marginellus  Fabr.  I  Gjødsel,  men  meget  sparsomt.  Isda- 
len ved  Bergen  30te  Mai,  Tangeraas  3die  Juli. 

143.  T.  flavipes  Fabr.  Vatsdal,  Slettebakken  og  Espeland  i  Jondal. 

Hodnabergsæter  paa  Voss  17de  Juli  1874.  Lever  udelukkende 

i  Gjødsel.  Jeg  har  aldrig  truffet  den  i  Lavlandet;  gaar  til  hen- 

imod  3000'  o.  H. 

Var.  Antennernes  første  Led  og  Thorax'  Sidekanter  rustrøde. 
Sjelden,  Hodnabergsæter. 

Ischnosoma  Steph. 

144.1  splendida  Gr.  Meget  sjelden.  Damsgaard  ved  Bergen  21de 

Juni  1874,  under  Mose  paa  et  meget  fugtigt  Sted.  Ifølge 

Thomsen  træffes  den  ved  Sø-  og  Flodbredder. 

Anthophagus  Gr. 

145.  A.  alpinas  Fabr.  Kimeligvis  overalt  paa  Fjeldene,  neppe  un- 

der 2000'.  Vatsdal  10de  Juli,  Løkedal  i  Fiksesund  17de,  Hod- 
nabergsæter. Klepfjeld  i  Strandebarm  27de  Juli  1874.  Jeg 

har  oftest  truffet  den  paa  Salix  Lapponum. 

Geodromicus  Redt. 

146.  G.  globulicollis  Mannerh.  Sjelden.  I  Vatsdal  under  Stene  10de 

Juli,  henimod  3000'  o.  H.  Et  enkelt  Eksemplar  fandt  jeg  paa 
Vossevangen  under  en  Sten  lige  ved  Våndet  19de  Juli.  De  af 

mig  fundne  Eksemplarer  har  Antennernes  Rod  og  Spidse  ly- 

sere, ifølge  Thomsen  er  de  ensfarvet  gulbrune.  Den  er  fun- 
den  i  det  nordlige  Sverige,  efter  Zetterstedt  ogsaa  i  Norge  af 

Boheman,  og  gienfindes  atter  paa  Schweitseralperne  (Grau- 

biinden),  hvor  den  er  iagttaget  til  en  Høide  af  8700'  o.  H. 

Lesteva  Latr. 

147.  L.  bicolcr  F.    Et  enkelt  Eksemplar  under  en  Sten  ved  Bred- 
den af  Fjøsangervand  2den  Juni  1874.    Ny  for  Faunaen, 
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148.  L.  pubescens  Mannerh.  Nogle  faa  Eksemplarer  ved  Solheims- 

og  Fjøsangervand  Mai  og  Juni  1874  under  Stene  paa  Sand- 
grund  lige  ved  Vandbredden.  1  Sverige  er  den  fundet  sparsomt 

i  de  sydligere  Provinser.    Ny  for  Faunaen. 

Deliphrum  Er. 

149.  B.  tectum  Payk.  Jeg  har  fundet  den  i  Arnevaagen  og  paa 

Fløifjeldet  ved  Bergen.    Lever  i  Gjødsel. 

Anthobium  Leach. 

150.  A  minutum  Fabr.  Almindelig  iBlomsterne  af  Cardamine  'pra- 
tense  Solheimsvigen  ved  Bergen  24de  Mai  1874.  Ved  Løke- 

dalsæter  i  Fiksesund  2000'  o.  H.  paa  Banunculus  17de  Juli. 

151.  A  sorbi  Gyll.  I  stor  Mængde  paa  blomstrende  Rogn  Land- 
aas  ved  Bergen  23de  Juni  1874. 

152.  A.  ophthalmicum  Payk.  Enkelt  Individ  ved  Tangeraas  i  Stran- 
debarm August  1874  (Sølsberg). 

Phyllodrepa  Thorns. 

153.  Ph.  floralis  Payk.  Sjelden.  Tangeraas,  Vossevangen  Juli  1874. 

Lever  i  Blomster,  helst  Roser. 

Omalium  Gr. 

154.  0.  rivulare  Payk.  Et  enkelt  Eksemplar  medbragte  jeg  fra 

Hardanger,  tåget  under  en  Sten  i  Maabedal  3die  August  1874. 

Arpedium  Er. 

155.  Arp.  quadrum  Gr.  Sjelden.  Borgeskaret  ved  Bergen  4de  Juni 

1874,  Maabedal  tæt  ved  Vøringsfos  3die  August.  Under  Stene 

paa  fugtige  Steder. 

Necrophorus  Fabr. 

156.  N.  ruspator  Er.  Sjelden.  Jeg  har  kun  truffet  den  paa  Tan- 
geraas i  Strandebarm  Juli  1869  og  74.  Fedjos  i  Sogn  (Stud. 

B.  Jæger).    Erstatter  her  den  paa  Østlandet  almindeligt  fore- 
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kommende  N.  vespillo  L.,  som  dog  muligens  vil  paatræffes  i 

de  indre  Fjordegne.  (Opføres  af  Scfcnabel  som  forekommende 

i  Graven;  efter  al  Rimelighed  mener  han  vel  N.ruspator  eller 

følgende). 

157 '.  N.  mortuorum  F '.  Almindeligere  end  foregaaende.  Af  Søls- 
berg  fundet  i  stor  Mængde  paa  Damsgaard  ved  Bergen  under 

en  død  Fugl  7de  Juni  1872,  selv  har  jeg  truffet  den  paa  Tan- 

geraas  16de  Juli  1870.  Paa  Østlandet  forekommer  den  spar- 
somt og  kun  i  Skogtrakter. 

Necrodes  Leach. 

158.  X.  Utoralis  L.  Meget  udbredt  synes  den  især  at  have  hjemme 

langs  Vestkysten,  ihvorvel  den  forekommer  temmelig  sparsomt. 

Bergen  (Sølsberg).  Sogn  (Stud.  real  Reusch).  Tangeraas  17de 

Juli  1870,  8de  Juli  1874  (Forf.).    Lever  mest  paa  Aadsler. 

Tanatophilus  Leach. 

159.  Th.  thoracicus  L.  Jeg  har  kun  truffet  den  ved  Bergen,  hvor 

den  jevnlig  sees  under  Stene  og  paa  Veie,  sjelden  paaAadsel, 

især  om  Vaaren  i  April  og  Mai. 

160  Th.  rug o sus  L.  Almindelig,  ofte  i  Selskab  med  foregaaende. 

Ved  Bergen  overalt,  ved  Tangeraas  i  Aadsel  Juli  1870—74. 

Oiceoptoma  Leach 

161.  0.  opaca  Lin.  Sjelden.  Ved  Bergen  af  og  til,  især  om  Vaa- 
ren, under  Stene  og  paa  Veie  (Sølsberg).  Juli  1870  saa  jeg 

den  i  større  Antal  paa  Tangeraas  i  en  Havreager,  hvor  de 

sad  opkrøbne  midtveis  paa  Straaene.  Hvorvidt  de  fortærede 

Kornet  eller  ei,  kunde  jeg  ikke  udfinde;  saa  usandsynligt  ei- 
det ikke,  Redtenbacher  anfører,  at  dens  Larve  et  Aar  foraar- 

sagede  Skade  paa  Runkelroerne. 

Phosphuga  Leach. 

162.  Ph.  atrata  L.    Den  almindeligste  af  alle  vore  Silpha- Arter. 

Træffes  især  tidlig  om  Vaaren  under  Løvtræernes  Bark,  Mose 
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og  Stene;  paa  Aadsel  har  jeg  aldrig  seet  den;  i  det  Hele  tå- 

get adskiller  den  sig  i  Meget  fra  sine  Slægtninge. 

Choleva  Latr. 

163.  Choleva  n.  sp.  I  Maabedal  tæt  ved  Vøringsfos  fandt  jeg  den 

3die  August  1874  under  en  Sten  en  Choleva,  som  jeg  ikke  har 

kunnet  henføre  til  nogen  mig  bekjendt  Årt,  hvorfor  jeg  her 

skal  tillade  mig  at  give  en  kort  Beskrivelse  af  den. 

Choleva  Norvegica  (mihi).  „Elongata,  nigro-fusca,  elytrorum 

margine  inflexo,  antennis  pedibusque  ferrugineis;  prothorace 

sub-quadrato,  basi  apiceque  latitudine  æquali,  lateribus  rotun- 

datis,  base  utrinque  leviter  biimpresso;  elytris  castaneis,  stria- 

tis,  apice  obtuse  truncatis."    Long.  6mm.  ($). 
Chol.  cisteloides  Froelich  (C  castanea  Sturm)  similis,  sed 

major,  scutello  parvo,  prothorace  non  canaliculato  mox 
distincta. 

Nigro-fusca,  dense  subtilissime  sericeo -pubescens.  Caput 

fusco-nigrum,  nitidulum,  oculi  parvi,  prominuli.  Antennæ  fer- 
rugineæ,  filiformes,  apice  vix  incrassatæ,  dimidio  corporis  non 

longiores.  Prothorax  sub-quadratus,  convexiusculus,  sub-niti- 

dus,  disco  infuscato,  lateribus  æqualiter  rotundatis,  medio  di- 
latatis,  basi  supra  scutellum  fovea  parva  impressa.  Scutellum 

parvum,  triangulare,  nigro-fuscum.  Elytra  castanea,  opaca, 

prothorace  triplo  longiora,  medio  leviter  dilatata,  apicem  ver- 
sus parum  angustata;  apice  obtuse  trans versim  truncato,  striis 

sat  profundis,  interstitiis  creberrime  subtilissime  granulato- 

rugosis.    Pedes  graciles,  femoribus  posticis  compresso-carinatis. 

In  Maabedal  prope  „ Vøringsfos"  speciraen  unicum  (9)  d. 
3.  Aug.  anno  1874  sub  lapide  inveni. 

Catops  Payk. 

164.  C.  morio  Fabr.  Flere  Eksemplarer  fundne  i  en  Kjælder  paa 

Nordnæs  ved  Bergen  (Jæger).  laar  et  enkelt  Individ  paa  Tan- 
geraas  i  Juli  under  en  død  Padde. 
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Meligethes  Kirby. 

165.  M.  lumbaris  Strm.  ?    Tangeraas  Jul!  1870,  74,  sjelden. 

166.  M.  æneusYsibr.  Udbredt,  men  sjelden.  Tangeraas,  Vossevan- 

gen, Sponheim  i  Ulvik  Juli  og  August  1874. 

167.  M.  series  Gyll.  Arne  n.  for  Bergen  4de  Juni  1874,  ikke 

sjelden  i  Blomsterne  af  Geranium  sylvaticum. 

Brachypterus  Kug. 

168.  B.  urticæ  F.  Paa  Urtiea,  ofte  i  stor  Mængde,  rimeligvis  ud- 

bredt overalt,  hvor  dens  Næringsplante  vokser.  Bergen,  Stran- 

debarm, Vossevangen,  fra  Juni  ud  over  hele  Sommeren.  Le- 

ver paa  Blomsterne. 

Omosita  Er. 

169.  0.  colon  Lin.  Sjelden.  Nogle  faa  Eksemplarer  i  et  gammelt 

Fugleskelet  ved  Tangeraas  Juli  1874. 

Epuræa  Er. 

170.  E.  depressa  Gyll.  Udbredt,  men  ikke  meget  hyppig.  Landaas 

ved  Bergen  paa  blomstrende  Rogn  23de  Juni  1874.  Vatsdal, 

henimod  2000'  o.  H.  et  enkelt  Individ  paa  Salix  Lapponum 
10de  Juli.  Norheimsund  i  Vikør  ogsaa  et  enkelt  Eksemplar 

paa  en  Askestamme  14de  Juli. 

Cychramus  Kug. 

171.  C.  luteus  Fabr.  Sjelden.  Nogle  faa  Eksemplarer  paa  blom- 
strende Rogn,  Landaas  ved  Bergen  23de  Juni  1874.  Et  enkelt 

Eksemplar  i  Vik  (Østensø)  paa  Carduus  15de  Juli.  Paa  Næs 

Værk  har  jeg  truffet  den  i  stor  Mængde  paa  Spiræa  ulmaria. 

Træffes  næsten  bestandig  paa  Blomster,  flere  Arter  af  Slægten 

lever  derimod  i  Svampe. 

I  ps  Fabr. 

172.  Z  é-pustidata  L.   Enkelt  Individ  paa  Askøen  ved  Bergen  Iste 
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Juli  1874  (Sølsberg).  Træffes  oftest  under  Granbark  og  til- 
hører mere  Østlandets  Barskove. 

Byturus  Latr. 

173.  B.  æstivus  Lin.  Ved  Bergen  af  og  til  i  større  Antal,  enkelte 

Aar  forsvinder  den  ganske.  Nordnæs  18de  April  1870.  Land- 

aas  23de  Juni  1874,  paa  blomstrende  Rogn. 

Dermestes  Lin. 

174.  JD.  lardarius  L.  Bergen.  Jeg  har  kun  fundet  den  et  Par 

Gange  om  Vinteren  inde  i  Husene. 

Attagenus  Latr. 

175.  A.  pellio  Lin.  Ved  Bergen  ikke  sjelden  hele  Aaret  rundt, 

aldrig  i  fri  Luft. 

Anthrenus  Geoffr. 

176.  Æ  museorum  L.  I  Strandebarm  almindelig  paa  Husvægge  og 

Blomster,  især  Chrysanthemum,  1870—74  i  Juli. 

Byrrhus  Lin. 

177.  B.  pilula  Lin.  En  meget  udbredt  og  almindelig  Art  fra  April 

ud  over  hele  Sommeren:  Arnevaag,  Bergen.  Tangeraas  og 
Birkenæs  i  Strandebarm. 

Cytilus  Er. 

178.  G.  varius  F.  Denne  lille  vakre  Art  er  ved  Bergen  ikke  sjel- 
den om  Vaaren  under  Stene,  om  Sommeren  træffes  den  oftest 

i  Græsset,  Leite,  Kalfaret,  Solheimsvigen  o.  fl.  St.  Tangeraas 

15de  Juli  1870.  Er  ikke  lidet  udbredt  her  i  Landet,  men 

forekommer  meget  sparsomt  og  enkeltvis. 

Simplocaria  Marsh. 

179.  S.  semistriata  Fabr.  Et  enkelt  Eksemplar  under  en  Sten  paa  Leite 

ved  Bergen  8de  April  1871.  Ved  Kristiania  har  jeg  fundet 

den  et  Par  Gange  under  Barken  paa  Løvtrær,  ligeledes  i  April. 
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Hister  Lin.  ̂  

180.  H.  unicolor  Lin.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Fjøsanger  ved  Ber- 

gen 14de  Juli  1871,  i  tør  Komøg. 

181.  H.  cadaverinus  Ent  H.  Ligeledes  meget  sjelden  Tangeraas 

et  Eksemplar  16de  Juli  1870. 

182.  H.  merdarius  Ént.  H.  Sjelden:  Tangeraas  Juli  1870  og  74, 

begge  Gange  et  enkelt  Individ.  Ved  Kristiania  er  den  ogsaa 

meget  sparsom. 

Cetonia  Fabr. 

183.  C.  metallica  Payk.  Ikke  meget  hyppig.  Bergen  (Dr.  Koren). 

Os,  2  Mil  Syd  for  Bergen  (Stejneger).  Tangeraas  i  Strande- 

barm temmelig  almindelig,  oftest  paa  Spiræa  ulmaria.  En 

Varietet  med  mørk  kobberfarvet  Overside  uden  Spor  af  hvide 

Tegninger  har  jeg  fundet  paa  Tangeraas  18G9. 

Trichius  Fabr. 

184.  Tr.  fasciatus  Lin.  Udbredt  og  ofte  almindelig,  især  paa  Um- 

belliferernes  Blomster.  Bergen  (Dr.  Koren).  Os  (Stejneger). 

Tangeraas,  Stensdal,  Eidet  i  Graven.    Juli  og  August. 

Phyllopertha  Kirby. 

185.  Ph.  horticola  Lin.  Enkelte  Aar  ikke  sjelden  ved  Bergen,  af 

og  til  forsvinder  den  ganske:  Kalfaret,  Kalvedal  (Sølsberg, 

Stejneger,  Forf.).  Tangeraas  Juli  1874,  sjelden  Den  er  et 

rent  Dagdyr,  som  kun  er  i  Bevægelse  i  Solskin  i  de  varmeste 

Middagstimer.    Juni,  Juli. 

Serica  Mac  Leay. 

18f>.  8.  brunnea  Lin.  Ved  Bergen  er  den  meget  sjelden,  i  Stran- 

debarm (Tangeraas)  er  den  som  oftest  almindelig  i  Juli  og 

Begyndelsen  af  August.  I  Modsætning  til  foregaaende  er  denne 

et  Natdyr,  som  først  viser  sig  efter  Solnedgang  og  sværmer 

hele  Natten  meget  lavt  nede  ved  Jorden. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  10 
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Vossevangen  19de  Juli  1874.  Paa  Næs  Værk  har  jeg  seet 
den  i  hundredevis  Juli  1874 

Melolontha  Fabr. 

187.  M.  hippocastani  F.  Sjelden  og  kun  i  enkelte  Aar.  Leite  og 

Kalfaret  ved  Bergen  21de  Juni  1870,  dels  sværmende,  dels 

siddende  paa  Rosenbuske  (Sølsberg,  Forf.).  Alle  her  fundne 

Eksemplarer  vare  Hunner,  Hannen  er  kun  funden  i  et  eneste 

Individ  paa  Engen  ved  Bergen  i  Mai  samme  Aar  af  Sølsberg. 

Paa  Tangeraas  har  jeg  truffet  Hunnen  et  Par  Gange  i  Juli 

1868—69. 

Paa  Næs  Værk  lik  jeg  Juli  1873  en  mærkelig  Varietet  (?), 

paa  hvilken  Hoved  og  Fødder  er  helt  sort,  Prothorax  sort  med 

et  metallisk  grønt  Skjær. 

Efter  Opgivende  skal  M.  hippocastani  ogsaa  forekomme  paa 

Stordøen  Syd  for  Bergen. 

Geotrupes  Latr. 

188.  G.  stereorarius  Lin.  Udbredt,  men  ikke  meget  almindelig,  fra 

Midten  af  Mai:  Fjøsanger  (Stejneger).  Hegrenæs,  Fløifjeldet, 

Borge.  Tangeraas. 

189.  G.  sylvaticus  Panz.  Almindeligere  end  foregaaende  og  lige 

udbredt.  Kristiansborg,  Arne.  Tangeraas,  Espeland  i  Korsdal. 

Fjøsanger  (Stejneger). 

190.  G.  vernalis  L.  Meget  sjelden.  Af  Sølsberg  fundet  i  et  eneste 

Eksemplar  ved  Heidalen,  Sydost  for  Bergen,  13de  Mai  1872. 

Aphodius  Illiger. 

191.4.  fossor  L.  Sikkerlig  er  den  meget  sjelden  paa  Vestlandet; 

et  eneste  Eksemplar  har  jeg  fundet  paa  Tangeraas  3die  Juli 
1874. 

192.  vi.  foctens  Fabr.  Sjelden.  Espeland  i  Korsdal  10de  Juli,  Vos- 
sevangen 19de  Juli  1874. 

193.  A.  fimetarius  L.  Ved  Bergen  er  den  særdeles  almindelig,  isan- 

om  Vaaren  i  April.    Høiere  op  end  2000'  (Ulrikken  23de  Juni) 
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har  jeg  aldrig  fundet  den.  Strandebarm  ikke  almindelig.  Es- 
peland i  Korsdal  10de  Juli. 

194.  A.  Lapponum  Schoenh.  Paa  Fj eldene,  saudsynligvis  udbredt 

overalt  i  Bergens  Stift,  gaar  neppe  længere  ned  end  et  Par 

Tusind  Fod  o.  H.  Ulrikken  23de  Juni  1874  (Sølsberg,  Forf.). 

Kraakenaas  og  Klep  i  Strandebarm  1870,  74.  Vatsdal  10de 

Juli.    Hodnabergsæter  paa  Vos  19de  Juli  1874. 

195.  A.  putridus  Strm.  Sjelden.  Tangeraas  3die  Juli  1874,  i  Faa- 
remøg. 

196.  A.  sordidus  F.  Udbredt,  men  ikke  almindelig:  Fjøsanger  14de 

Juli  1869.  Kraakenaas  (Agsæter)  7de  August  1870  (2000'  o. 
H.).    Espeland  i  Korsdal  10de  Juli  1874. 

197.  A.  ater  D.  Geer.  Omkring  Bergen  temmelig  almindelig  i  Mai 

og  Juni:  Fløifjeldet,  Isdalen,  Ulrikken,  Nordnæs. 

198.  A.  pimctato-sulcatus  Er.  Ved  Bergen  almindelig,  især  om  Vaa- 

ren:  Sandvigen,  Nygaard,  Nordnæs  o.  fl.  St.  Arne  4de  Juni 

1874,  Eksemplarerne  fra  det  sidste  Sted  overordentlig  smaa. 
Stensdalen  21de  Juli  1870. 

A.  prodromiis  111.  synes  ganske  at  mangle  paa  Vestlandet; 

ved  Kristiania  er  den  fleresteds  almindelig,  medens  jeg  deri- 

mod  endnu  ikke  har  fundet  A.  jnaictato-sulcatus  her. 

199.  A.  rufipes  Lin.  Udbredt  og  almindelig.  Bergen  overalt,  Stran- 
debarm (Tangeraas,  Agsæter  o.  fl.  St.),  Espeland  i  Korsdal. 

Juli,  August. 

200.  A.  depressus  Fabr.  Stamformen  er  ligesaa  almindelig  som 

Varieteten,  men  forekommer  mest  paa  Fjeldene  i  et  Par  Tu- 

sind Fods  Høide  over  Havet,  ved  Bergen  gaar  den  dog  lige 

ned  til  Havet:  Borgeskaret  4de  Juni,  Ulrikken  23de  Juni,  Grav- 

dal.. Tangeraas  i  Juli.  Vatsdal  temmelig  almindelig  sammen 

med  var.  b.  (A.  nigripes  Fabr.),  som  mest  holder  sig  i  Lav- 
landet: Bergen  overalt,  Strandebarm,  Korsdal. 

Cerylon  Latr. 

201.  C.  hist eroi des  Fabr.     Under  Barken  paa  en  gammel  Furu- 

10* 
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stubbe,  Vossevangen  19de  Juli  1874.  Opholder  sig  saavel  un- 
der Løvtrærs  som  Naaletrærs  Bark. 

Ptinus  L. 

202.  Pt.  fur.  Lin.    Af  Stejneger  funden  ved  Bergen. 

Niptus  Boield. 

203.  N.  hololeucus  Fald.  I  Bergen  inde  i  Husene,  især  paa  Vare- 

lagere,  ikke  sjelden.  Indført  med  Handelsvarer;  dens  Hjem- 

sted angives  forskjellig:  Nordamerica,  England,  Lilleasien 

o.  s.  v.    Rimeligvis  en  kosmopolitisk  Art. 

I  de  senere  Aar  er  den  ogsaa  optraadt  i  Kristiania. 

Ernobius  Thorns. 

204.  E.  mollis  Lin.  Tangeraas  almindelig  i  Juli  og  August,  især  i 

ny  tømrede  Bygninger.    Stensdal  21de  Juli  1870. 

Grynobius  Thorns. 

205.  (r.  castaneus  Fabr.  Sjelden:  Nordnæs  ved  Bergen  Juli  1870 

paa  Carduus.  Marts  1871  fandt  jeg  sammesteds  flere  Eksem- 
plarer sammen  med  Larven  i  en  gammel  Hvidtjørnstubbe. 

1874  er  den  ligeledes  funden  ved  Bergen  afSølsberg.  Saavidt 

jeg  ved,  ny  for  Faunaen.  I  Sverige  er  den  kun  observeret  i  Skaane. 

Anobium  Fabr. 

206.  A  striatum  111.  Almindelig  hele  Aaret  rundt  inde  i  Husene: 

Bergen.  Strandebarm. 

Gis  Latr. 

207.  C.  bolett  Fabr.  Et  enkelt  Eksemplar  under  Birkebark  noget 

ovenfor  Gravens  Kirke  i  Hardanger  31te  Juli  1874. 

Antherophagus  Latr. 

208.  yl.  sitarens  Hbst.  Juli  1869  var  den  meget  almindelig  ved 

Tangeraas  paa  blomstrende  Angelica,  Aaret  eiter  fandt  jeg  kun 
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et  eneste  Eksemplar.  Senere  har  jeg  forgjæves  søgt  den  der. 

Sjelden  her  i  Landet.  ^ 

Cryptophagus  Hbst. 

209.  C.  Scanicus  Lin.  Tangeraas  1874,  et  Par  Stykker  i  et  Lade- 
vindu. 

Campylus  Fisch. 
210.  C.  linear  is  Lin.  Bergen  (Stejneger).  Ask  ved  Bergen  30te 

Juni  1874  (Sølsberg). 

Corymbites  Latr. 

211.  C.  castaneus  Lin.  Sjelden  og  altid  enkeltvis.  Bergen  og  Om- 

egn (Sølsberg,  Stejneger,  Forf.).  Tangeraas  enkelt  Individ 
Juli  1870. 

212.  C.  pectinicornis  Lin.  Hannen  træffes  enkelte  Aar  almindeligt 

omkring  Bergen,  Hunnen  er  derimod  sjelden:  Kalfaret,  Hauke- 

land (Sølsberg,  Forf.).  Os  (Stejneger).  Tangeraas  Juli  1869, 

sjelden. 

213.  C.  tesselatus  Lin.  Temmelig  sjelden.  Bergen  (Sølsberg).  Tan- 

geraas Juli  1870. 

214.  C.  æneus  L.  Almindelig  overalt  ved  Bergen,  især  tidlig  om 

Vaaren  under  Stene.  Biskopshavn  28de  Juni  1874  paa  Salix. 

Tangeraas,  Juli  1874,  sjeldnere.  Flatebø  i  Fiksesund  16de  Juli. 

var.  Germanus  L.   Bergen,  temmelig  sjelden. 

215.2).  holosericeus  Fabr.  Ved  Bergen,  ikke  almindelig.  Biskops- 

havn 28de  Juni  paa  Salix.  Tangeraas,  sjelden.  Østensø  15de 
Juli  1874. 

Athous  Esch. 

216.  A.  niger  Hbst.  (El.  aterrimus  Fabr.).  Udbredt  og  ofte  almin- 

delig fra  Juni  til  August:  Nordnæs,  Engen,  Kalfaret,  Florvaag 

paa  Askøen  o.  fl.  St.  ved  Bergen.  Tangeraas,  især  paa  Urtica 

1870,  74.    Eidet  i  Graven  21de  Juli  1874. 

217.  A.  hæmorrhoidalis  Fabr.  Ved  Bergen  overalt  meget  alminde- 

lig i  Juni  og  Juli,  træffes  oftest  paa  Urtica.  Tangeraas  1874. 
Skaalheim  i  Østensø  15de  Juli  1874. 
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218.  ̂ 4.  subfuscus  Gyll.  Paa  Corylus,  Betula  og  Salix,  i  Alminde- 
lighed  temmelig  sjelden:  Biskopshavn  ved  Bergen  28de  Juni 

1874.    Tangeraas  Juli  1870,  74.    Vik  i  Østensø  15de  Juli  1874. 

Limonius  Esch. 

219.  L.  Brudert  Fabr.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Individ  paa  en 

Rosenbusk,  Kalfaret  ved  Bergen  27de  Juni  1874. 

Agriotes  Esch. 
220.  A.  obscurus  L.  Ved  Bergen  den  almindeligste  Elaterart,  især 

tidlig  om  Vaaren  under  Stene  paa  tørre  Steder.  Tangeraas 

almindelig  Juli  1874. 

221.  -4.  marginatus  L.  Udbredt,  men  temmelig  sjelden:  Solheims- 

vigen  ved  Bergen  under  Mose  1871,  74.  Biskopshavn  paa 

Salix  28de  Juni  1874.  Slettebakken  i  Korsdal  paa  Alnus 

8de  Juli,  Vik  i  Østensø  paa  Betula  15de  Juli.  Askøen  ved 

Bergen  Iste  Juli  1874  (Sølsberg). 

Melanotus  Esch. 

222.  M.  castanipes  Payk.  Sjelden.  Ved  Bergen  er  den  funden  af 

Sølsberg.  Paa  Tangeraas  2  Eksemplarer  21de  Juli  1869.  et 

3die  Juli  1874.   Flyver  om  Aftenen  og  Natten. 

Sericosomus  Serv. 

223.  S.  brunneus  L.  (V  El.  fugax  Fabr.).  Sjelden.  Damsgaard  ved 

Bergen  (Sølsberg).  Et  enkelt  Individ  fandt  jeg  paa  Tangeraas 

3die  Juli  1874  paa  Salix. 

Elater  Lin.  • 
224.  E.  balteatus  Lin.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Individ  i  Skipper- 

vik  (Jondal)  8de  Juli  1874.    Lever  mest  i  Barskov. 

Cryptohypnus  Esch. 

225.  C.  riparius  Fabr.  Ved  Bergen  fleresteds  almindelig  paa  fug- 
tige  Steder  under  Stene  i  Mai  og  Juni:  Sandvigen,  Stølen, 

Isdalen,  Kristiansborg  o.  fl.  St.    Tangeraas  Juli  1874. 

Negastrius  Thorns. 

226.  N.  pulchellus  L.    Sandsynligvis  udbredt  overalt  i  de  indre  Egne 
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ved  Hardangerfjorden:  Vik  i  Østensø  under  Stene  og  Tang 

paa  den  sandige  Strandbred  i  overordentlig  stort  Antal  15de 

Juli  1874.  Sparsomt  ved  Vossevangsvandet  19de  Juli,  ligesaa 

ved  Gravensvand  den  21de.  I  Forhold  til  sin  Størrelse  hop- 

per den  kraftigst  af  alle  Elaterer. 

Dascillus  Latr. 

227.  D.  cervinus  L.  Af  Stud.  Sølsberg  funden  i  3  Eksemplarer  paa 

Askøen  (Ask)  ved  Bergen  Iste  Juli  1874. 

Helodes  Latr. 

228.  H.  marginata  Fabr.  Juni  1871  var  den  temmelig  almindelig 

paa  Urtica  langs  med  et  Stengjærde  paa  Kalfaret.  Iaar  søgte 

jeg  den  forgjæves  her,  derimod  fik  jeg  2  Eksemplarer,  et  i 

Sandvigen  og  et  i  Isdalen  i  Mai  og  Juni. 

var.  b.  større,  den  røde  Sidekant  paa  thorax  bredere,  elytra 

ensfarvet  brunsorte,  undertiden  med  Spor  af  lysere  Tegning. 

Muligens  det  andet  Kjøn  ($  ?).  Sammen  med  foregaaende, 

men  noget  sjeldnere. 

Prionocyphon  Redt. 

229.  P.  serricornis  Mull.  Et  eneste  Eksemplar  af  denne  sjeldne 

Art  har  jeg  fundet  ved  Tangeraas  24de  Juli  1870  paa  Corylus 
avellana.  Ved  Næs  Værk  er  den  truffet  af  Stud.  N.  Aall. 

Anm.  Af  Slægten  Cyphon  Payk.  fandt  jeg  en  meget  liden  Art 

ved  Gravensvand  i  Hardanger  under  Stene  27de  Juli  1874; 

da  de  indsamlede  Eksemplarer  desværre  senere  gik  tabt,  tør 

jeg  ikke  sige  noget  med  Bestemthed  om  den. 

Dasytes  Payk. 

230.  D.  plumbeus  111.  (D.  flavipes  Fabr.).  Sjelden.  Tangeraas  Juli 

1870,  74,  tåget  paa  Chrysanthemum.  Af  Sølsberg  funden  paa 

Sponheim  i  Ulvik  31te  Juli  1874. 

Cantharis  Lin. 

231.  C.  violacea  Payk.    Denne  smukke  Art  forekommer  jevnlig  ved 



152 

Bergen,  ofte  i  større  Antal,  fra  Slutningen  af  Mai,  men  især 

i  den  sidste  Halvdel  af  Juni,  paa  en  Mængde  forskjellige  Plan- 

ter, oftest  dog  paa  Urtica.  Den  er  observeret  overalt  i  Byens 

nærmeste  Omegn,  især  i  de  mod  Øst  og  Syd  beliggende  Par- 

tier; andetsteds  end  ved  Bergen  har  jeg  endnu  ikke  seet  den, 

ihvorvel  det  med  Rimelighed  maa  antages,  at  den  ogsaa  fore- 

kommer paa  andre  Steder  inden  Amtet.  Ved  Næs  Værk  og 

Kristiania  har  jeg  ogsaa  observeret  den-  men  meget  sjelden. 
Hører  egentlig  hjemme  i  de  mere  bjergfulde  Skogtrakter. 

232.  C.  nigricans  Fabr.  Ikke  almindelig,  træffes  oftest  paa  Urtica: 

Nordnæs  ved  Bergen  i  Juni  og  Juli  1871,  74.  Tangeraas  Juli 

1874,  sjelden. 

233.  (7.  obscura  Lin.  Ved  Bergen  den  almindeligste  Art.  Viser  sig 

allerede  i  Midten  af  Mai.  Af  Sølsberg  funden  paa  Ulrikkens 

øverste  Top  23de  Juni  1874.    Tangeraas  Juli  1874,  sjelden. 

234.  C.  pellucida  Fabr.  Sjelden,  men  meget  udbredt:  Kalfaret  og 

Landaas  ved  Bergen  Juni  1874.  Ovenfor  Skaare  i  Fiksesund 

16de  Juli,  Eidet  i  Graven  21de  Juli,  overalt  meget  enkeltvis. 

235.  C.  Uturata  Fallen.  Sjelden:  Nordnæs  28de  Juni  1870,  in  co- 
pula.    Gravdal  et  enkelt  Eksemplar  7de  Juni  1874. 

236.  C.  figurata  Mh.  Udbredt,  men  temmelig  sjelden:  Kristians- 
borg  ved  Bergen  2den  Juni.  Tangeraas  i  Juli.  Skaalheim  og 

Vik  i  Østensø  paa  Betula  15de  Juli  1874.  Hodnabergsæter 

17de  Juli,  paa  Betula. 

237.  C.  pilosa  P.  Udbredt  i  de  subalpinske  Regioner,  men  altid 

enkeltvis:  Tangeraas  paa  Corylus  og  Behda  Juli  1870,  74; 

her  gaar  den  ned  til  Havets  Niveau.  Klepfjeld  paa  Salix  Lap- 
ponum  27de  Juli.  Slettebakken  i  Korsdal  paa  Alnus  8de  Juli. 

Hodnabergsæter  ved  Hamelegrøvand  paa  Betula  17de  Juli. 

238.  Canth.  paludosa  Fallén.  Et  enkelt  Individ  paa  Betula,  Hodna- 

bergsæter 17de  Juli  1874. 

Rhagonycha  Esch. 
239.  Rh.  fulva  Scop.  Af  Stejneger  funden  ved  Bergen.  Sikkerlig 

er  den  her  meget  sjelden,  almindelig  fleresteds  paa  Østlandet 
i  de  lavere  Trakter. 
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240.  Rh.  fuscicornis  Oliv.  Sjelden.  Af  Sølsberg  funden  ved  Ber- 

gen.   Tangeraas  16de  Juli  1870,  ydidJJorylas.  Ny  for  Faunaen. 

241.  Rh.  pallidalMig.  Tidligere  var  den  meget  sjelden  funden  ved 

Bergen  af  Sølsberg.  Juni  1874  traf  jeg  den  hyppig  i  Byens 

Omegn  paa  Alnus,  Salix  og  Betula:  Kristiansborg,  Sandvigen, 

Biskopshavn,  Laksevaag  o.  fl.  St.  Tangeraas  i  Juli,  sjelden. 

Stensdal  21de  Juli  1870.  Askøen  ved  Bergen  16de  Juli  1874. 

(Sølsberg). 

242.  Rhag.  limbata  Thorns.  Udbredt  og  ialfald  ved  Bergen  meget 

almindelig,  især  paa  Roser,  Juni  og  Juli.  Bemærket  paa  de 

fleste  Steder  i  Bergen  og  Omegn.  Tangeraas.  Vik  i  Østensø. 

Hodnabergsæter  paa  Voss.  Rh.  testacea  L.,  af  hvilken  R. 

limbata  tidligere  blot  ansaaes  for  en  Varietet,  har  jeg  endnu 

aldrig  seet  i  Bergens  Stift,  og  den  er,  såavidt  mig  bekjendt,  ikke 

iagttaget  indenfor  Norges  Grændser. 

Malthinus  Latr. 

243.  M.  flaveolus  Hbst.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Eksemplar  paa 

Sorhis  aucuparia,  Tangeraas  3die  Juli  1874. 

Malthodes  Kiesenw. 

244.  Mi  limbiventris  Thorns.  ?  Meget  udbredt  i  de  indre  Fjordegne 

mellem  Orekrat  paa  fugtige  Steder  sværmende  i  Solskinnet. 

Tangeraas.  Slettebakken  i  Korsdal.  Stensdal  Juli  1870,  74, 

det  førstnævnte  Aar  i  stor  Mængde.  Eidet  i  Graven,  Flatebø 

i  Fiksesund,  sandsynligvis  udbredt  overalt.   Ny  for  Faunaen. 

Podabrus  Fischer. 

245.  P.  alpinus  Payk.  Tilhører  egentlig  de  subalpinske  Regioner, 

ved  Bergen  gaar  den  lige  ned  til  Havbredden.  Her  synes  den 

at  trives  udmærket  og  sees  enkelte  Aar  i  ikke  ringe  An- 

tal  paa  Træstammer  og  Buske,  især  Salix  i  Juni  og  Juli. 

Biskopshavn,  Nordnæs,  Kalfaret,  Landaas,  Laksevaag  o.  fl.  St. 

Meget  sparsomt  træffes  den  i  det  indre  Hardanger :  Korsdal  8de 

Juli,  Vatsenden  og  Eidet  i  Graven  21de  Juli.    Den  afsondrer, 
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naar  man  griber  den,  en  skarp  brun  Væske,  som  svier  meget 

stærk,  hvis  den  kommer  i  Øinene.  De  talrige  Varieteter  kan 

maaske  ordnes  saaledes: 

var.  a:  testacea,  pectore  abdomineque  fusco-nigris.  Zetterstedt: 

Ins.  Lap.  var.  a.  83.  13. 

var.  h  (mild) :  testacea,  vertice,  antennarum  articulorum  apice, 

pectore  abdomineque  fusco-nigris. 

var.  c:  testacea,  vertice,  antennarum  basi,  thoracis  disco  rna-, 

cula  duplici  connata,  femoribus,  pectore  abdomineque  fusco- 

nigris.    Zett.  1.  c.  var.  b.   Interdum  pedes  antici  toti  testacei 

sunt. 

var.  d:  testacea,  vertice,  antennarum  articulorum  apice,  tho- 
racis disco  macula  duplici  connata,  femoribus  præsertim 

posterioribus,  pectore  abdomineque  fusco-nigris,  elytris  fusco 
testaceis.    Zett.  1.  c.  var.  c. 

var.  e  (mihi) :  ut  in  d,  prothorace  nigro,  margine  laterali  rufo- 

testacea,  ejytrorum  apice  fusco. 

var.  f  (mihi):  fusco-nigra,  ore,  antennarum  articulorum  basi, 

prothorace  pedibusque  rufo-testaceis. 

var.  g  (mihi) :  ut  in  præcedente,  prothore  maculis  duabis  par- 
vis nigris,  una  basali  altera  apicali. 

var.  h:  nigro-fusca,  ore,  antennarum  basi  rufo-testaceis,  tho- 
racis lateribus  pallidis.  Zett.  1.  c.  var.  d.  Interdum  pedes 

maxima  parte  testacei  sunt. 

Al*  alle  Varieteter  forekommer  Individer,  paa  hvilke  Segment- 
kanterne  og  ofte  Baglivets  Spids  er  gule.  For  Føddernes  Va- 

rieren  kan  ikke  bestemte  |Regler  opstilles,  i  det  Hele  tåget  ei- 

det vanskeligt  at  finde  2  fuldkommen  lige  Eksemplarer.  Hyp- 

pigst forekommer  Varieteterne  c,  g.  og  h. 

Tillus  Oliv. 

246.  T.  elongatus  Fabr.  Ved  Bergen  træffes  den  jevnlig  i  Mai  og 
Juni,  oftest  inde  i  Husene;  dog  er  den  langtfra  hyppig.  Paa 
Tangeraas  i  Strandebarm  har  jeg  ogsaa  fundet  den  af  og  til, 
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begge  Kjøn  i  omtrent  lige  Antal.  Sjelden  her  i  Landet,  synes 

mest  at  forekomme  paa  Vestkysten* 

Clerus  Geoffr. 

247.  C.  formicarins  L.  Meget  sjelden:  et  enkelt  Eksemplar  ved 

Tangeraas  Juli  1870.  Mangel  paa  Barskov  betinger  visselig 

dens  Sjeldenhed  paa  Vestlandet,  i  Østlandets  Skogtrakter  ser 

man  den  hyppig  paa  nyhuggen  Ved  og  Tømmer,  Plankegjær- 
der,  Husvægge  o.  s.  v. 

Opilus  Latr. 
248.  0.  mollis  L.  Denne  hos  os  sjeldne  Art  har  jeg  et  Par  Gange 

truffet  ved  Bergen,  ligesaa  funden  af  Sølsberg. 

Angaaende  Larvens  Levemaade  har  jeg  hidtil  ingen  Oplys- 

ninger  seet;  efter  Formodning  skulde  den  leve  af  træødelæg- 
gende  Insekters  Larver.  Marts  1871  var  jeg  saa  heldig  at 

opdage  flere  Larver  i  en  gammel  Hvidtjørnstubbe  paa  Nord- 
næs  ved  Bergen  i  Selskab  med  Larver  af  Grynolius  castaneus; 

tilsyneladende  levede  den  i  egne  Gange  afsondrede  fra  Ano- 
biernes  Larver;  at  den  virkelig  selv  graver  Gange,  beviste  de 

i  Fangenskab  holdte  Larver,  som  øieblikkelig  borede  sig  ind  i 

det  morkne  Træ.  Gangene  var  afpassede  efter  Legemets 

Form,  omtrent  saaledes  <±±  i  Gjennemsnit;  Larverne  forpup- 

pede  sig  i  Enden  af  Gangen  i  en  rummeligere  Hule.  An- 
gaaende Larvens  Udseende  kan  jeg  kun  sige  saameget,  at  de 

var  omtrent  en  halv  Tomme  lange,  gulagtig  hvide  med  en 

zinoberrød  Flæk  paa  Ryggen  af  hvert  Segment.  Det  var  mig 

ikke  muligt  at  opdage,  at  de  i  nogen  Henseende  antastede  de 

^Irøøføe-Larver,  med  hvem  de  delte  Fængsel.  Efter  dette  skulde 

de  følgelig  leve  af  Træsubstans  og  ikke  af  Rov,  saaledes  som 

G7ems-Larverne  gjør.  Aldeles  sikkert  tør  jeg  ikke  paastaa  dette, 

jeg  beretter  kun,  hvad  jeg  dengang  saa  eller  troede  at  se. 

Hylecoetus  Latr. 

249.  H.  dermestoides  Lin.  Meget  sjelden.  En  Han  er  funden  ved 

Bergen  af  Stejneger. 
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Tenebrio  Lin. 

250.  T.  molitor  Lin.  Af  Sølsberg  funden  én  Gang  i  Bergen  uden- 

for  et  Bageri. 

Lagria  Fabr. 

251.  L.  hirta  Lin.  Nogle  faa  Eksemplarer  paa  Verbascum  nigrum, 

Sebbe  i  Eidfjord  3die  August  1874.  (Sølsberg,  Forf.). 

Anaspis  Geoffr. 

252.  A.  frmtaUs  Lin.  Temmelig  sjelden.  Tangeraas  Juli  1870,74. 

Vossevangen  paa  Aluns  19de  Juli  1874  in  copula. 

Salpingus  Illiger. 

253.  S.  attr  Payk.  Meget  sjelden.  28de  Juni  1874  tik  jeg  et  Ek- 
semplar, som  satte  sig  paa  en  Baad  paa  Bergens  Vaag. 

Rhinosimus  Lau-. 

254.  Rh.  planirostris  Fabr.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Vossevangen 
19de  Juli  1874. 

Pyrochroa  Geoffr. 

255.  P.  pectinicomis  Lin.  Juli  1874  tik  jeg  et  Eksemplar  tåget  paa 

Fagerfjeld  i  Strandebarm  noget  over  2000'  o.  H. 

Meloé  Lin. 

256.  M.  brevicollis  Pz.  Af  og  til  funden  paa  Kalfaret  ved  Bergen 

i  April  og  Mai  af  Stud.  Sølsberg  og  Forf.  Ovenfor  Sebbe  i 

Eidfjord  3die  August  1874,  et  enkelt  Eksemplar.  (Sølsberg). 

Ved  Kristiania  er  den  ligeledes  temmelig  sjelden. 

Cnestocera  Thorns. 

257.  C.  proscarabæa  L.  Af  Sølsberg  funden  ved  Bergen,  men  me- 

get sparsomt. 
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Rhynchites  Herbst. 

258.  Rh.  megacephalus  Germ.  Meget  udbredt,  men  sjelden,  paa 

Betula  alba.  Biskopshavn  ved  Bergen  28de  Juni  1874  (Stud. 

med.  Trumpy).  Tangeraas,  Vik  i  Østensø,  Vælken  ovenfor 

Gravens  Kirke,  sidste  Halvdel  af  Juli. 

259.  Rh.  betulæ  L.  Meget  udbredt  og  almindelig:  Biskopshavn  og 

Laksevaag  ved  Bergen  sidste  Halvdel  af  Juni.  Tangeraas  Juli 

1870,  74.  Vik  o.  fl.  St.  i  Østensø.  Eidet  i  Graven  meget  al- 
mindelig 21de  Juli  1874,  og  sikkerlig  overalt  i  Lavlandet;  saa 

høit  som  1000'  o.  H.  har  jeg  aldrig  truffet  den. 

Af  den  vanskelige  Slægt  Apion  har  jeg  i  Bergen  og  Tan- 
geraas fundet  3  å  4  Species,  som  jeg  imidlertid  endnu  ikke 

har  kunnet  sikkert  bestemme,  ligesaa  et  Par  Species  af  Sitones. 

Polydrosus  Schoenh. 

260.  P.  micans  L.  Af  Sølsberg  funden  i  3  Individer  paa  Corylus 

avellana  paa  Haukeland  ved  Bergen  i  Begyndeisen  af  Juni  1870. 

Ved  Kristiania  træffes  den  i  Parring  allerede  i  Begyndeisen  af 
Mai. 

261.  P.  undatus  F abr.  Langt  sjeldnere  end  følgende  og  meget  en- 

keltvis paa  Alnus,  Betula  og  Corylus:  Kristiansborg  ved  Ber- 

gen Juni  1874  (Sølsberg,  Forf.).  Tangeraas  Juli  1870,  74. 

Hodnabergsæter  paa  Voss  17de  Juli. 

262.  P.  fulvicornis  Fabr.  Almindelig  og  rimeligvis  udbredt  overalt. 

Jeg  har  altid  kun  truffet  den  paa  Alnus  og  alene  ved  Bergen  i 

Selskab  med  foregaaende :  Kristiansborg  og  Landaas,  Juni  1874 

(Sølsberg,  Forf.).  Tangeraas  noget  sjelden.  Slettebakken  o. 
fl.  St.  i  Korsdal.  Stensdalen  overalt.  Eidet  i  Graven  21de 

Juli.  Mest  parvis  ved  Roden  af  Bladstilkene  og  vanskelig  at 

opdage  paa  Grund  af  Farven,  som  skuffende  ligner  den  graa 
bark. 

Phyllobius  Schoenh. 

263.  Ph.  oblongus  Lin.  Ny  for  Norges  Fauna,  siden  Linnes  Tid 

ikke  kjendt  som  svensk.    Ved  Bergen  af  og  til,  men  temmelig 
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enkeltvis,  oftest  paa  Urtica,  ogsaa  paa  Blomsterne  af  Prunus 

padus.  Af  Sølsberg  fundet  i  større  Antal  paa  Rubus  idæus. 

Fra  Mai  til  Juli,  men  kun  i  Byens  nærmeste  Omegn:  Nord- 

næs,  Leite,  Kalfaret,  Damsgaard. 

264.  Ph.  argentatus  Lin.  Ved  Bergen  enkelte  Aar  i  stor  Mængde 

paa  Betula  og  Corylus  fra  Slutningen  af  Mai :  Kalfaret,  Hau- 

keland, Solheimsvigen,  Laksevaag  o.  fl.  St,  (Sølsberg,  Stejn- 

eger,  Forf.).  Tangeraas  1870,  74,  temmelig  sjelden. 

265.  Ph.  maculicornis  Germ.  Langt  sjeldnere  end  foregaaende: 

Solheimsvigen  paa  Corylus  Juni  1869.    (Sølsberg,  Forf.). 

Otiorhynchus  Germ. 

266.  0.  maurus  Gyll.  Ved  Bergen  af  og  til,  men  temmelig  sjelden: 

Aarstad  (Sølsberg).  Kalfaret,  Landaas  (Forf.).  Fra  April. 

Tangeraas  et  enkelt  Individ  24de  Juli  1869  paa  en  Rosenbusk. 

267.  0.  blandus  T.  Meget  sjelden.  Et  Par  in  copula  under  Mose 

i  Dokken  ved  Bergen  6te  April  1869.  Sjelden,  men  meget 

udbredt.    R.  Collett  har  bragt  den  med  fra  Finmarken. 

268.  0.  sept  entr  ionis  Hbst.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Eksemplar 

i  Bjøndalen  ved  Tangeraas  12te  August  1869  paa  et  Jordbær, 

som  den  næsten  helt  havde  boret  sig  ind  i.  Under  samme 

Forhold  er  den  funden  paa  Næs  Værk.  Ifølge  Thomson  er 

denne  Art  Linnes  Ourculio  scaber;  da  imidlertid  Herbsfs  Navn 

er  bleven  brugt  af  de  fleste  Forfattere,  har  jeg  bibeholdt  det 

foråt  undgaa  Misforstaaelser. 

269.  0.  picipes  Fabr.  Tidligere  var  denne  Art  ganske  almindelig 

ved  Bergen,  især  om  Vaaren  under  Stene  og  Løvtrærs  Bark. 

I  Aar  fandt  jeg  kun  et  eneste  Eksemplar. 

270.  0.  Icpidopterus  Fabr.  Sjelden.  Af  Stud.  B.  Jæger  funden  ved 

Fedjos  i  Sogn.  23de  August  1874  traf  jeg  nogle  faa  Eksem- 

plarer ved  Iverhus  i  Strandebarm  paa  Rubus  idæus,  hvis  Bær 

den  formodentlig  fortærede. 

Meget  udbredt  og  almindelig  fleresteds  i  de  Indre  Fjeldegne 

og  gaar  temmelig  høh  tildel  ds. 



159 

271.  0.  ovåtus  L.  Et  eneste  Eksemplar  har  jeg  fundet  paa  Leite 

ved  Bergen  Juni  1871.   Omkring  Kristiania  er  den  almindelig. 

272.  0.  rugifrons  Gyll.  Ved  Bergen  ikke  sjelden  i  April  og  Mai 

under  Stene  og  paa  Veie:  Stølen,  Leite,  Kalfaret  o.  fi.  St. 

(Sølsberg,  Forf.). 

273.  0.  Ugustici  Lin.  Et  enkelt  Eksemplar  er  fundet  ved  Bergen 

af  Sølsberg.    Hyppig  omkring  Kristiania 

274.  0.  sulcatus  Fabr.  Ved  Bergen  temmelig  almindelig  i  Mai  og 

Juni  under  Stene  paa  tørre,  solaabne  Steder:  Nygaard.  Leite, 
Kalfaret  o.  fl.  St. 

Barynotus  Germ. 

275.  B.  dbsmrus  F.  Sjelden.  Jeg  har  fundet  den  et  Par  Gange 

ved  Bergen  Mai  1870.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Tangeraas  i 

Slutningen  af  August  1874.    Ved  Kristiania  ikke  sjelden. 

276.  B.  moerens  F.  Overalt  i  Bergens  nærmeste  Omegn  fra  Marts, 

under  Stene  og  paa  Veie,  men  næsten  altid  enkeltvis  (Sølsberg, 

Forf.).  Sjelden  her  i  Landet,  af  Boheman  funden  paa  Dovre. 

Anden  Forekomst  kjender  jeg  ikke. 

Strophosomus  Schoenh. 

277.  8.  coryli  Fabr.  Meget  udbredt.  Ved  Bergen  er  den  sjelden, 

et  eneste  Eksemplar  paa  Aarstad  23de  Marts  1871.  Vosse- 

vangen 19de  Juli  1874,  paa  Alnus.  Ovenfor  Gravens  Kirke 

paa  Betula  31te  Juli,  Vik  i  Eidfjord,  ligeledes  paa  Betula,  i 

Mængde  4de  August.    (Sølsberg,  Forf.). 

Braychyderes  Schoenh. 

278.  B.  ineanus  Lin.  Vik  i  Eidfjord  paa  Betula  temmelig  hyppig 

4de  August  1874  (Sølsberg,  Forf.).  Har  adskillig  Udbredelse 

i  Skogtrakterne  i  de  sydligere  Dele  af  Landet. 

Tropiphorus  Schoenh. 

279.  T.  mercurialis  F.  Ved  Bergen,  men  temmelig  sjelden,  om 

Vaaren  under  Stene:  Nygaard,  Stølen  1871.    (Sølsberg,  Forf.). 
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Hylobius  Germ. 

280.  H.  abietes  Lin.  Har  en  stor  Udbredelse,  men  er  i  Alminde- 

lighed  temmelig  sjelden:  Haukeland  og  Florvaag  (Askøen)  ved 

Bergen.  Tangeraas.  Øierhavn  paa  Varaldsø  (2000'  o.  H.). 
Vossevangen  19de  Juli  1874. 

Phytonomus  Schoenh. 

281.  P.  punctatus  F.  Ved  Bergen  enkelte  Aar  ikke  sjelden  under 

Mose  og  Stene  om  Vaaren:  Dokken,  Kalvedalen,  Nygaard  o. 

fl.  St.  (Sølsberg,  Forf.).  Ved  Kristiania  har  jeg  ogsaa  fundet 

den,  men  meget  sjelden. 

282.  P.  suspiciosus  Hbst.  Meget  sjelden.  Enkelt  Individ  paa  Tan- 
geraas i  Strandebarm  Gte  August  1870. 

283.  P.  polygont  Fabr.  3  Eksemplarer  paa  Tangeraas  Iste  Au- 

gust 1870. 

284.  P.  plantaginis  Fabr.  Af  Sølsberg  funden  paa  Aarstad  ved 

Bergen  Marts  og  April  1871.    Formodentlig  ny  for  Faunaen. 

285.  P.  nigrirostris  Fabr.  Kalfaret  ved  Bergen  (Stud.  Trumpy). 

August  1870  fandt  jeg  den  i  større  Antal  paa  Tangeraas  i  Vin- 

duerne paa  en  Hølade,  hvor  den  sandsynligvis  var  henbragt 

med  Høet. 

286.  Th.  meles  Fabr.  Af  Sølsberg  fundet  i  et  enkelt  Eksemplar 

paa  Kalfaret  ved  Bergen  8de  April  1871. 

Erirhinus  Schoenh. 

287.  E.  acrididus  L.  Ved  Bergen  temmelig  almindelig  om  Vaaren 

under  Stene  paa  fugtige  Steder  1870,  74:  Nygaard,  Møllenpris, 

Solheimsvigen,  Kalfaret. 

Dorytomus  Germ. 

288.  J).  pectoralis  Fabr.  Sjelden  og  med  lange  Mellemrum:  Sol- 

heimsvigen ved  Bergen  Juni  1869,  et  enkelt  Eksemplar.  Af 

Trumpy  ogsaa  fundet  i  et  enkelt  Individ  ved  Bergen. 

Et  3die  fik  jeg  i  Sommer  tåget  ved  Tangeraas  i  Slutningen 

af  Juli.    Den  frembringer  en  egen,  temmelig  stærk,  pibende 
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eller  knirkende  Lyd,  paa  hvilken  Maade  har  jeg  ikke  opdaget, 

sandsynligvis  paa  samme  Vis  som  Cerembyces. 

Cryptorhynchus  Illig. 

289.  C.  lapathi  L.  Sjelden.  Biskopshavn  ved  Bergen  paa  Salix  in 

copula,  28de  Juni  1874. 

Pissodes  Germ. 

290.  P.  pini  L  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Nordnæs 

ved  Bergen  Juli  1871.  (B.  Jæger).  Lever  kun  i  Barkskove 

og  forekommer  saaledes  udentvivl  ogsaa  paa  Voss  og  ellers, 
hvor  saadan  Skov  vokser. 

Balaninus  Germ. 

291.  B.  nucum  Lin.  Billen  selv  har  jeg  aldrig  fundet,  Larven  fin- 

des  jevnlig  i  Nødder  overalt  i  Bergens  Stift. 

Orobites  Germ. 

292.  0.  cyaneus  Lin.  Af  Sølsberg  funden  paa  Fløifj  eldet  ved  Ber- 

gen 26de  April  1871. 

Rhinoncus  Schoenh. 

293.  Rh.  pcicarpii  F.  Ved  Bergen  almindelig  under  Stene  paa 

fugtige  Steder:  Nygaard,  Solheimsvigen,  Stølen,  Leite  o.  fl.  St. 

Fra  Slutningen  af  April.   Tangeraas  Juli  1874. 

Coeliodes  Schoenh. 

294.  G.  didymus  Fabr.  Nordnæs  ved  Bergen,  almindelig  paa  Urtica 

fra  Midten  af  Mai  in  copula.  Udenfor  dette  Punkt  har  jeg 

ikke  seet  den,  hverken  ved  Bergen  eller  i  Hardanger.  Ved 

Kristiania  bar  jeg  fundet  den  tidlig  om  Vaaren  (9de  April) 

under  Stene,  allerede  i  Parring. 

295.  C.  rubicundus  Payk,?  Et  enkelt  Individ  paa  Populus  tremula 

i  Laksevaag  ved  Bergen  lite  Juni  1874.    Elytra  er  helt  røde. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  •  11 
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Ceutorhynohus  Schoenh. 

296.  C.  pollinarius  Foerskr.  I  Selskab  med  Coel.  didymus  og  lige- 

saa  hyppig,  men  indskrænket  til  det  samme  Punkt:  en  brat 

Solbakke  bag  det  gamle  Fort  „Fredriksberg".  Saavidt  jeg  ved 
ikke  iagttaget  her  i  Landet  før. 

297.  (7.  erysimi  Fabr.?  Bergen  Juni  1874.  Vossevangen  19de  Juli 

1874  paa  Levkøier. 

Orchestes  Illig. 

298.  0.  scutellaris  Fabr.  Paa  Alnus  paa  den  lille  0  „Svanholm"  i 
Strandebarm  28de  Juli  1874. 

299.  0.  salicis  Lin.  Sjelden.  Et  Par  Individer  paa  Salix  i  Lakse- 

vaag  ved  Bergen  lite  Juni  1874. 

Cionus  Clairv. 

300.  C.  thapsus  Fabr.  Paa  Verbascum  nigrum  ved  Sebbe  i  Eidfjord 

3die  August  1874.    (Sølsberg,  Forf.). 

Miarus  Schoenh. 

301.  M.  campanulæ  Lin.  Meget  sjelden.  Paa  Hieracium,  Kalfaret 

ved  Bergen  14de  Juni  1874.  (Sølsberg,  Forf.).  Ved  Kristiania 

har  jeg  fun  det  den  paa  Lychnis. 

Anthonomus  Germ. 

302.  A.  rubi  Hbst.  Sjelden.  Kristiansborg  ved  Bergen  15de  Juni, 

Tangeraas  i  Begyndelsen  af  Juli  1874. 

Magdalinus  Schoenh. 

303.  M.  carbonarius  Lin.  Udbredt,  men  sjelden  og  enkeltvis  og  ikke 

i  Lavlandet.  Tolahellasæter  mellem  Strandebarm  og  Vikør 

14de  Juli.  Hodnabergsæter  17de  Juli,  Vælken  i  Graven  31te 
Juli.   Paa  B etuia. 

304.  M.  pruni  L.  2  Eksemplarer  paa  Sorbus  aucuparia  ved  Vosse- 
vangen 20de  Juli  1874. 

Tomicus  Latr. 

305.  T.  laricis  Fabr.  Et  enkelt  Eksemplar  ved  Bergen  9de  Juli  1871. 
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Callichrama  Latr. 

306.  C.  moschata  L.  Af  Stud.  med.  Stub^funden  i  Ullensvang.  31te 
Juli  1874  fandtes  ikke  faa  Eksemplarer  paa  Salix  ved  Spon- 

heim i  Ulvik  af  Sølsberg  og  Forf.  Sandsynligvis  vil  den  og- 
saa  træffes  fleresteds  ved  Hardangerfjordens  inderste  Arme, 

navnlig  Eidfjord,  hvor  Insektfaunaen  har  overveiende  østlige 

Former  at  opvise. 

Asemum  Esch. 

307.  A.  striatum  Lin.  Tidligere  traf  jeg  den  jevnlig  ved  Tangeraas 

i  Strandebarm  i  Juli  og  August  paa  Gjærder  og  Husvægge, 
iaar  saaes  ikke  et  eneste  Individ. 

Criocephalus  Huls. 

308.  0.  rusticus  Lin.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Individ  ved  Tan- 

geraas 27de  Juli  1870. 

Rhagium  Fabr. 

309.  Bh.  inquisitor  L.  Udbredt  og  ofte  almindelig.  Landaas  ved 

Bergen  6te  Juni  1870,  sjelden.  Os  (Stejneger).  Tangeraas 

almindelig  1868-70,  74.    Bergedal  i  Strandebarm  1869. 

310.  Bh.  indagator  Gyll.  Af  Stud.  med.  Trumpy  funden  i  Fyllin- 
gen ved  Bergen.  Iaar  saa  jeg  flere  Larver  tagne  under  Barken 

paa  en  Furustubbe  i  Laksevaag  af  Stud.  Thomassen.  Er  mere 

bunden  til  Barskov  end  foregaaende. 

Toxotus  Serv. 

311.  T.  cursor  L.  $.  Af  Stejneger  funden  paa  Fjøsanger  ved  Ber- 
gen.   Et  enkelt  Eksemplar  ved  Tangeraas  24de  Juli  1870. 

Leptura  Lin. 

312.  L.  tabacicolor  De  Geer.  Tangeraas,  sjelden:  15de  Juli  1870 

nogle  faa  Eksemplarer  paa  Achillea  millefolium.  I  Aar  et  en- 
kelt Individ  den  3die  Juli. 

313.  L.  testacea  L.  Meget  sjelden.  En  Hun  paa  Spircea  ulmaria  ved 

11* 
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Børsheim  i  Strandebarm  Juli  1868.  Lever  kun  i  Barskov,  al- 

mindelig  i  Skovene  ved  Næs  Værk. 

314.  L.  sanguinolenta  Lin.  Af  Stejneger  funden  i  begge  Kjøn  ved 

Os  Syd  for  Bergen.  Tangeraas,  temmelig  almindelig  paa  Spir. 

ulmaria  og  Bubus  i  Juli  og  August. 

315.  L  4-fasciata  L.  Sjelden.  Bergen  (B.  Jæger)  1870.  Tangeraas 

ikke  sjelden  1868.    Senere  har  jeg  ikke  seet  den  her. 

316.  X.  armata  Hbst.  Os  ved  Bergen  (Stejneger).  Tangeraas,  al- 

mindelig i  Juli  og  August  paa  Rubus,  Spiræa  og  Skjærmplan- 
ter.    Ovenfor  Skaare  ved  Fiksesund  16de  Juli  1874. 

Acanthocinus  Megerle. 

317.  A.  ædilishm.  Temmelig  sjelden:  Bergen  (Sølsberg,  Åstrand). 

Tangeraas  Juli  1869—70. 

Monochamus  Latr. 

318.  M.  sutor  Lin.  En  Han  funden  ved  Bergen  af  Stejneger.  Paa 

Østlandet  er  den  meget  udbredt  og  ofte  almindelig. 

Lamia  Fabr. 

319.  L.  textor  Lin.  Denne  hos  os  sjeldne  Art  er  funden  i  et  en- 
kelt Eksemplar  i  Sandvigen  ved  Bergen  (Sølsberg). 

Saperda  Fabr. 

320.  S.  carcharias  Lin.    Damsgaard  ved  Bergen  (Sølsberg). 

321.  S.  populnea  Lin.  Nyhavn  ved  Bergen  (flere  Exsemplarer  i 
Greves  Samling). 

322.  S.  scalaris  Lin.  Bergen  28de  August  1830  (Eksemplar  i  Ber- 
gens Museum). 

Donacia  Fabr. 

323.  B.  aquatica  Lin.  Et  eneste  Eksemplar  ved  Birkenæsvand  i 

Strandebarm  21de  Juli  1869.  Donacierne  synes  ikke  at  tri- 

ves paa  Vestlandet;  i  alle  de  Aar,  jeg  har  samlet  Insekter 

her,  er  kun  dette  ene  Individ  kommet  mig  for  Øie;  forøvrigt 
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er  talrige  Arter  udbredte  over  næsten  hele  Landet  lige  til  de 

nordligste  Egne. 

Galeruca  Geoffr. 

324.  G.  lineola  Fabr.  Paa  Alnus;  udbredt  overalt  i  Hardanger: 

Jondal  med  Korsdal.  Stensdalen  overalt.  Graven.  Nærøda- 

len  (Sølsberg).    Juni  til  August. 

Luperus  Geoffr. 

325.  L.  rufipes  Fabr.  Paa  JBehda,  udbredt  næsten  overalt :  Biskops- 

havn  ved  Bergen  28de  Juni  1874.  Tangeraas  Juli  1870,  74. 

Skaalheim  og  Vik  i  Østensø  15de  Juli.  Eidet  i  Graven  21de 

Juli.    Vik  i  Eidfjord  4de  Augusfr. 

Phyllotreta  Chevrolat. 

326.  Ph.  sinuata  Redt.    Vossevangen  19de  Juli  1874. 

Haltica  Illig. 

327.  H.  oleracea  Lin.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Alchemilla  vulgaris 

melJem  Eidet  og  Ulvik  31te  Juli  1874.  En  meget  udbredt  og 

undertiden  for  Kulturplanter  skadelig  Art.  I  Schweitzeralperne 

gaar  den  til  10,000'  o.  H. 

Sphæroderma  Steph. 

328.  Sph.  cardui  Gyll.  Af  og  til  paa  Tidsler.  Nordnæs  ved  Ber- 
gen, især  om  Høsten  (Sølsberg,  Forf.).  Den  er  sjelden  og 

lidet  udbredt  her  i  Landet. 

Chætocnema  Steph. 

329.  Ch.  aridella  Payk.  Et  Par  Eksemplarer  hovede  i  Græsset  ved 

Arne  Nord  for  Bergen  4de  Juni  1874.  Et  enkelt  Eksemplar  paa 

Alnas  ved  Espeland  i  Korsdal  10de  Juli. 

Chrysomela  Lin. 

330.  Ch.  fncata  Fabr.   Funden  ved  Bergen  af  Sølsberg  og  Stejne- 
ger.   Anden  Forekomst  her  i  Landet  kjender  jeg  ikke. 
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331.  Ch.  marginata  Lin.  Sjelden.  Nogle  faa  Eksemplarer  paa 

Stølen  og  Leite  ved  Bergen  April  1869—70  (Sølsberg,  Forf.) 
332.  Chr.  fastuosa  Lin.  Juli  1870  varden  temmelig almindelig  ved 

Tangeraas  paa  Havreaks.   I  Aar  fandt  jeg  kun  et  eneste  Individ. 

333.  C.  polita  L.  Et  enkelt  Individ  ved  Bergen  Juni  1874  (Stud. 

Thomassen). 

334.  C.  staphylæa  Lin.  Omkring  Bergen  er  den  almindelig  om 

Vaaren  under  Mose  og  Stene.  Tangeraas  2den  Juli  1874. 

Skaalheim  i  Østensø  15de  Juli.  En  af  vore  almindeligste  Ar- 

ter; udbredt  over  en  stor  Del  af  Europa. 

Lina  Redt. 

335.  L.  ænea  Lin.  Paa  Alnus,  udbredt  i  hele  det  indre  Hardanger 

og  Voss  i  Juli  og  August.  Tangeraas,  sjelden.  Hele  Stensda- 
len.  Østensø.  Botnen  i  Fiksesund.  Vossevangen.  Eidet  i 

Graven.  3die  August  1874  saa  jeg  den  overalt  i  Maabedal  i 

uhyre  Mængde,  mest  Larver  og  Pupper.  De  tætte  Orekrat  var 

aldeles  brune  og  Løvet  ubrugeligt  til  Kreaturføde.  Kun  hist 

og  her  saaes  enkelte  grønne,  uangrebne  Buske  ligesom  Oaser. 

Ligeledes  funden  i  Mængde  i  Ullensvang  af  Stub  og  i  Nærø- 
dalen  af  Sølsberg. 

336.  L.  populi  Lin.  Sjelden  og  kun  enkelte  Aar:  Dyngeland  og 

Sælen  ved  Bergen.  Tangeraas  August  1874.  Groven  i  Stens- 

dal  21de  Juli  1870;  her  saa  jeg  Larven  i  noget  større  Antal 

paa  Populus  tremåla. 

Lina  tremulæ  Fabr.  har  jeg  forgjæves  eftersøgt;  efter  Sigende 

skal  den  være  funden  i  Hardanger.  Da  jeg  imidlertid  mang- 

ler nøiere  Oplysninger,  har  jeg  ikke  villet  optage  den  i  min 

Fortegnelse.  Høist  sandsynligt  vil  ogsaa  L.  Lapponica  L.  ved 

senere  Undersøgelser  findespaa  det  Omraade,  hvis  Insektfauna 

jeg  har  behandlet;  den  er  udbredt  i  Fjeldegnene  næsten  gjen- 
nem  hele  landet. 

Gonioctena  Redt. 

337.  G.  viminalis  L.    Sjelden.    Dysvik  og  Tangeraas  i  Strandebarm 
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Juli — August  1874,  paa  Salix.  Tilhøre  alle  Z etter s te dts  var.  „au ; 
de  2  sorte  Pletter  ved  Thorcuxfs  Basis  er  sammenløbne,  elytra 

ensfarvet  rødgule. 

338.  G.  pallida  Lin.  Tangeraas  Juli  1870,  paa  Corylus.  I  stor 

mængde  paa  Salix  Lapponum  i  Vatsdal  10de  Juli  1874,  til 

henimod  3000'  o.  H.,  hvor  Sneen  endnu  laa. 

Gastrophysa  Redt. 

339.  G.  viridula  De  Geer  (G.  raphani  auet.).  Ved  Bergen  ofte  al- 

mindelig  paa  de  større  Rumex- Arter  fra  Begyndelsen  af  Mai: 

Nordnæs,  Nygaard,  Møllenpris,  Solheimsvigen,  Fløen  o.  fl.  St. 

(Sølsberg,  Forf.).  Temmelig  sjelden  og  ikke  meget  udbredt 
her  i  Landet. 

Hydrothassa  Thorns. 

340.  H.  marginella  Lin.  Nygaard  ved  Bergen  Marts  og  April  1871 

under  Stene,  sjelden  (Sølsberg,  Trumpy,  Forf.). 

Glytra  Laich. 

341.  C.  4-punctata  Lin.  Et  enkelt  Individ  paa  JBetula  ved  Vik  i 
Eidfjord  4de  August  1874  (Sølsberg). 

Cryptocephalus  Geoffr. 

342.  C.  6-punctatus  L.  Et  enkelt  Eksemplar  af  Gyll.'s  var.  b  paa 
B etuia  ved  Eidet  i  Graven  21de  Juli  1874. 

343.  C.  nitidulus  Gyll.  Paa  Betula.  Skaalheim  og  Vik  i  Østensø 

15de  Juli,  Vatsenden  og  Eidet  i  Graven  21de  Juli;  sjelden  og 
enkeltvis. 

344.  C.  flavilabris  Payk.  Sjelden:  Vik  i  Østensø/Eidet  i  Graven 

paa  Betula  sammen  med  foregaaende. 

345.  C.  punctiger  Payk.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Betula,  Eidet 
i  Graven  21de  Juli  1874. 

346.  G.  labiatas  Fabr.  Paa  Betula  og  Corylus,  meget  udbredt.  Juli- 
August:  Tangeraas.  Overalt  mellem  Norheimsund  og  Østensø 

15de  Juli  1874,   Vossevangen  19de  Juli.    Graven  21de  Juli. 
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Cassida  Lin. 

347.  C.  vibex  Lin.  Et  enkelt  Eksemplar  har  jeg  fundet  paa  Kal- 

faret ved  Bergen  4de  Juni  1870. 

Hippodamia  Muls. 

348.  H.  segetalis  Naezen.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Eksemplar 

paa  Populus  balsamifera,  Engen  i  Bergen  1871  (Sølsberg). 

Ikke  almindelig  i  den  sydligere  Del  af  Landet. 

Halyzia  Muls. 

349.  H.  variabilis  Lin.  Kalfaret  ved  Bergen  et  enkelt  Eksemplar 

paa  Acer  24de  Juni  1871,  Arnevaagen  N.  f.  Bergen  4de  Juni 

1874,  paa  TJrtica.  Tangeraas  Juli  1870,  74,  paa  Corylus  og 

Alnus,  ikke  sjelden. 

'  350.  E.  bipunctata  Lin.  Overalt  ved  Bergen  meget  almindelig  fra 
Marts  til  senhøstes.  Varieterne  med  overveiende  rødfarvede 

elytra  er  sjeldne,  medens  de  f.  Eks.  ved  Kristiania  udgjør  Fler- 
tallet. I  Ulvik  fandt  jeg  Larven  og  Puppen  i  stor  Mængde 

paa  Salix  den  2 den  August. 

351.  H.  14-gnttata  Lin.  Ved  Bergen  er  den  temmelig  sjelden:  Sol- 

heimsvigen  Oktober  1870.  Aarstad  14de  April  1870.  Kristi- 

ansborg  16de  Juni  1874  (Sølsberg).  Tangeraas  Juli— Aug. 

"1870,  temmelig  almindelig.   Træffes  oftest  paa  Alnus. 
352.  H.  oblongo-guttata  Lin.  Et  enkelt  Eksemplar  paa  Rumex,  Nord- 

næs  ved  Bergen  Iste  Juli  1871,  betydelig  større  end  noget 
Individ  fra  Kristiania.  Forekommer  næsten  udelukkende  i 

Barskov. 

353.  H.  16-guttata  Lin.  Et  enkelt  Individ  paa  Alnus,  Tangeraas 

12te  August  1869.    Sælen  ved  Bergen  Juni  1874  (Sølsberg). 

354.  22-punctata  Lin.  Meget  sjelden.  Paa  Corylus,  Kalfaret 
ved  Bergen  Mai  1869  (Sølsberg,  Forf.). 

35.5.  G.  14-punctata  L.  (conglobata  auet.).  Tangeraas  meget  almin- 
delig Juli  og  August  1870,  i  Aar  næsten  forsvunden.  Vik  i 

Østensø  15de  Juli  1874.    Oftest  paa  Betula. 
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Coccinella  Lin. 

356.  C.  11-punctata  Lin.  Et  enkelt  Eksemplar  ved  Sverresborg  ved 

Bergen  26de  Juni  1870. 

357.  C.  7-punctata  Lin.  Denne  næsten  overalt  almindelige  Art  har 

jeg  kun  fundet  meget  sparsomt  og  med  lange  Mellemrum  i 

Bergens  Stift.  Tangeraas  Juli  1869.  Bergedal  i  Strandebarm 

samme  Aar.    Vossevangen  19de  Juli  1874. 

Rliopalocera. 

Papilionidæ. 

Papilio  Lin. 

1.  P.  Machaon  Lin.  Vistnok  meget  sjelden.  Jeg  har  seet  et  Ek- 

semplar i  Greves  Samling  med  Etikette:  „fanget  ved  Bergen". 

Udbredt  over  den  største  Del  af  Landet,  men  ikke  hyppig.  Ef- 

ter  Wallengren  flyver  den  i  Mai  og  August  i  Skaane,  ved 

Næs  Værk  har  jeg  ogsaa  seet  den  i  Juni  og  Juli.  Larven 

lever  paa  Umbelhter. 

Pieridæ. 

Pi  er  i  s  Schrnk. 

2.  P.  brassicæ  Lin.  Udbredt,  i  Almindelighed  ikke  meget  hyppig. 

Ved  Bergen  er  den  sparsom,  fra  Midten  af  Mai.  Tangeraas 

Juli  1869—70.  I  stor  Mængde  ved  Botnen  og  Flatebø  i  Fik- 

sesund  16de  Juli  1874.  Almindelig  i  det  sydlige  Norge.  Lar- 
ven ofte  skadelig  for  Kaalen. 

3.  P.  rapæ  Lin.  Sjelden.  En  Hun  er  funden  af  Sølsberg  paa 

Engen  i  Bergen  Juli  1869.  Mig  er  den  aldrig  kommen  for 

Øie  i  Bergens  Stift,  optages  heller  ikke  af  Schnabel  i  hans 

Fortegnelse.    Ved  Kristiania  er  alle  3  Arter  meget  almindelige. 

4.  P.  napi  Lin.    Schnabel  opfører  den  som  forekommende  i  Hard- 
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anger  (Graven),  selv  tror  jeg  at  have  observeret  den  ved  Fla- 

tebø  i  Fiksesund  16de  Juli  1874.  Gaar  længere  Nord  end  de 

to  foregaaende,  lige  til  Finmarken;  optræder  her  som  var, 

Bryoniæ,  der  ogsaa  er  funden  paa  Dovre. 

Aporia  Hb. 

5.  A.  cratægi  Lin.  Jeg  har  faaet  et  Eksemplar  fanget  ved  Fedjos 

i  Sogn  1869.  Vingernes  Overside  er  ikke  som  hos  Normal- 

formen rent  hvid  men  støder  stærkt  i  det  gule,  forøvrigt 

stemmer  det  ganske  med  østlandske  Eksemplarer. 

Anthocharis  6. 

6.  A,  cardamines  Lin.  Af  Sølsberg  og  Trumpy  observeret  talrig 

paa  Vossevangen  i  Midten  af  Juni  1873.  En  Han  fangede  jeg 

ved  Botnen  i  Fiksesund  16de  Juli  1874,  rimeligvis  en  forsinket 

Efternøler.  Ved  Kristiania  indtræffer  Flyvetiden  fra  de  sidste 

Dage  af  Mai  til  over  Midten  af  Juni,  ved  Næs  Værk,  som  lig- 

ger over  en  Grad  sydligere,  træffes  den  enkeltvis  endnu  i  den 
første  Halvdel  af  Juli. 

Rhodocera  B. 

7.  Bh.  rhamni  Lin.  Et  Par  Eksemplarer  ($$)  paa  Tangeraas 

August  1874.  Ifølge  Schnabel  skal  den  være  „overmaade  al- 

mindelig"  i  Hardanger  (Graven). 

Lycænidæ. 

Thecla  F. 

8.  Th.  rubi  Lin.  Observeret  paa  de  fleste  Steder  i  Bergens  Om- 

egn, enkelte  Aar  i  Mængde,  fra  12te  Mai  til  Begyndelsen  af 

Juli:  Damsgaard,  Kalfaret,  Florvaag  paa  Askøen,  Sædal.  1874 

saa  jeg  ikke  et  eneste  Eksemplar.  Almindelig  ved  Kristiania 

og  forøvrigt  udbredt  over  hele  Landet. 

Polyommatus  Latr.  B. 

9.  P.  Hippothoc  Lin.  (chryseis  auet.).    Sjelden  og  kun  i  de  indre 
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Fjordegne.  Paa  Flatebø  i  Fiksesund  tik  jeg  et  Eksemplar 

16de  Juli  1874,  et  andet  fangede  jeg  mellem  Voss  og  Graven 

den  20de,  begge  allerede  meget  forfløine.  Begge  Individer  var 

Hunner,  indbyrdes  forskjellige,  adskille  sig  i  ikke  ringe  Grad  fra 

alle  østlandske  Eksemplarer,  jegharseet.  De  synes  at  nærme 

sig  var.  Stiberi  Gerh.,  som  er  funden  i  svensk  Lapmarken,  og 

som  for  Hunnens  Vedkommende  udmærker  sig  derved,  at  For- 

ringerne oventil  er  helt  rødgule  med  2  Tverrader  sorte  Punk- 

ter, hvorved  den  kommer  til  at  ligne  Hunnen  til  P.  virgaurece 

Lin.  Eksemplaret  fra  Flatebø  er  lysere,  de  sorte  Punkter 
mindre. 

Jeg  saa  desuden  et  Par  Eksemplarer  ovenfor  Skaare  i  Fikse- 

sund og  Skjeldalen  paa  Voss,  uden  at  jeg  kunde  bemægtige 

mig  dem.  Ved  Kristiania  indtræffer  Flyvetiden  fra  Midten  af 

Juni  og  varer  henimod  en  Maaned  eller  noget  mere.  Gaar 

længere  mod  Nord  end  P.  virgaurece  L.,  der  mest  lever  i  Bar- 

skove  og  er  temmelig  almindelig  fleresteds  paa  Østlandet. 

10.  P.  Phlæas  Lin.  Ved  Bergen  sees  den  jevnlig  fra  6te  Juni  til 

senhøstes,  især  paa  Kalfaret  (Sølsberg,  Forf.).  Tangeraas  i 

Strandebarm  Juli  1869,  sjelden.  Graven  (Schnabel).  Var.  b. 

Dalm.  er  ligesaa  almindelig  som  Stamformen.  Udbredt  over 

hele  Landet  og  gaar  lige  til  Finmarken. 

Lycæna  F. 

11.  L.  Argus  Lin.  Udbredt  og  ofte  almindelig.  Ved  Bergen  ei- 
den sjelden:  Kalfaret  og  Kristiansborg  1871  (Sølsberg,  Forf.). 

Tangeraas  almindelig  Juli— August  1868—74.  Hodnabergsæ- 

ter  17de  Juli.  Vossevangen.  Graven  (Schnabel).  Høiere  end 

et  Par  Tusind  Fod  over  Havet  har  jeg  aldrig  fundet  den,  af 

Siebke  fundet  paa  Storfjeldet  i  Fron.  Vor  almindeligste  Art 

og  udbredt  over  det  hele  Land. 

12.  L.  Optilete  Knoch.  Et  enkelt,  ganske  afslidt  Eksemplar  fan- 

gede jeg  i  en  Furulund  ved  Vossevangen  19de  Juli  1874.  Er 

næsten  ligesaa  udbredt  som  Argus,  men  sjeldnere  og  synes 
mere  at  foretrække  Skogtrakter. 
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13.  L.  Astrarche  Bergstr.  (Agestis  S.  V.).  Sjelden.  Nogle  faa 

ganske  friske  Eksemplarer  ved  Botnen  og  Flatebø  i  Fiksesund 

16de  Juli  1874.  Gaar  saa  langt  som  til  Dovre  men  er  i  Al- 

mindelighed  sjelden.  Hyppigst  synes  den  at  forekomme  ved 
Næs  Værk  i  sidste  Halvdel  af  Juli. 

14.  L.  Icarus  Rott.  (L.  Alexis  S.  V.).  Udbredt.  Ved  Bergen  ofte 

almindelig  fra  Slutningen  af  Juni,  i  Aar  kun  et  eneste  Ek- 

semplar. Tangeraas  Juli  1869.  Paa  Vossevangen  saa  jeg  den 

ogsaa  20de  Juli  1874.  Gaar  lige  til  Tromsø  og  er  en  af  de 

almindeligste  Arter. 

15.  L.  Argiolus  Lin.  Ved  Bergen  pleier  den  at  være  almindelig 

fra  12te  Mai  paa  Damsgaard,  enkeltvis  er  den  ogsaa  observeret 

i  Heidalen  (Sølsberg)  og  Kristiansborg  (Forf.).  I  Aar  var  den 

ganske  forsvunden.  Har  ikke  megen  Udbredelse  bos  os,  nord- 

ligst er  den  funden  i  Odalen  (Siebke).  Ved  Kristiania  viser 

den  sig  endnu  tidligere  end  ved  Bergen  og  synes  atforetrække 
Barskov. 

16.  L.  minima  Fuessl.  (L.  Alsus  S.  V.).  Meget  sjelden.  21de  Juni 

1871  fangede  jeg  to  Eksemplarer  paa  Kalfaret  ved  Bergen, 

besøgende  Blomsterne  af  Aquilegiavulgaris.  Nordligst  er  den 

funden  ved  Alstahaug.  Meget  spredt  og  intetsteds  almindelig 
her  i  Landet. 

Nymphalidæ. 
Vanessa  F. 

17.  V.  c-album  Lin.  Ifølge  Schnabel  skal  den  forekomme  i  Hard- 

anger (Graven).  Paa  Voss  vil  den  sandsynligvis  ogsaa  findes. 

Almindelig  næsten  overalt  i  det  sydøstlige  Norge. 

18.  V.  urticce  Lin.  Ved- Bergen  almindelig  fra  21de  Marts  til  ud 

i  Oktober.  Strandebarm.  Hardanger  (Schnabel),  og  vel  over- 

alt. Gaar  ikke  høit  tilfjelds,  holder  sig  mest  i  Nærheden  af 

beboede  Steder.    Overalt  det  hele  Land  lige  til  Finmarken. 

10.  V.  Antiopa  Lin.  Meget  sjelden.  Af  Sølsberg  observeret  paa 

Damsgaard  ved  Bergen  og  Søfteland  ikke  langt  fra  Lyseklo- 

ster.    Etter  Schnabel  i  Hardanger.    Har  stor  Udbredelse  i  det 
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sydlige  og  midterste  Norge.  Larven  selskabelig  paa  Salix, 

Populus,  Betitla. 

20.  V.  Atalanta  Lin.  I  enkelte  Aar  med  tørre  varme  Eftersom- 

mere  er  den  ikke  sjelden  og  synes  overhovedet  i  Bergens  Stift 

at  være  almindeligere  end  noget  andet  Sted  her  i  Landet. 

Bergen  1868,  70,  i  større  Antal.  Tangeraas,  Larven  i  større 

Mængde  paa  Urtica  1868—70,  74  i  August. 
Et  enkelt  Eksemplar  saa  jeg  paa  Vossevangen  19de  Juli 

1874.  Graven  (Schnabel).  Sommerfuglen  flyver  enkeltvis 

næsten  hele  Sommeren,  talrigst  i  den  sidste  Halvdel  af  August 

og  Begyndelsen  af  September.    Larven  kun  paa  Urtica. 

21.  V.  cardui  L.  Sjelden  og  blot  ved  Bergen,  i  August  og  Sep- 
tember. Nogle  faa  Individer  1868.  August  1870  var  Larven 

ikke  sjelden  paa  Tidsler,  en  enkelt  paa  Urtica.  Den  lever 

enkeltvis,  skjult  af  et  aabent  Spind,  medens  Larven  til  V. 

Atalanta  opholder  sig  i  et  sammenspundet  Blad  ligesom  i  en 

Sæk.  De  øvrige  Arters  Larver  lever  frit  i  Luften.  Pupperne 

til  V.  cardui  udklækkes  efter  20—21  Dages  Forløb. 

Slægten  Melitæa  F.  (med  sikkert  3  norske  Arter)  har  rime- 

ligvis sine  Repræsentanter  ogsaa  paa  Vestlandet.  Jeg  tror 

selv  at  have  observeret  M.  Aihalia  paa  Vossevangen  19de  Juli 

1874,  uden  at  jeg  tør  sige  noget  med  Sikkerhed  derom.  Se- 
nere Undersøgelser  vil  forhaabentlig  bekræfte  Rigtigheden  af 

denne  Observation. 

Argynnis  F. 

22.  A.  Euphrosyne  Lin.  Udbredt,  men  temmelig  sjelden.  Kalfaret 

og  Fjøsanger  ved  Bergen  1869—71,  fra  Slutningen  af  Mai. 

Tangeraas  med  Omegn  1868 — 69,  i  Juli.  Efter  Schnabel  i  Hard- 

anger. Han  siger:  „paa  Fjeldene  bliver  den  mindre";  muligens 
mener  han  hermed  A.  Pales.  Meget  udbredt  og  gaar  langt 

mod  Nord.  Hvor  Barskov  findes,  holder  den  sig  udelukkende 

i  den,  medens  den  nærbeslægtede  A.  SeleneF.  lever  paa  Enge 

og  ikke  vover  sig  længere  end  til  Skovkanten;  jeg  har  aldrig 

truffet  begge  Arter  sammen. 
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23.  A.  Pales  Schiff.  Sjelden.  Nogle  faa  Eksemplarer  saa  jeg  oven- 

for Skjeldalen  paa  Voss  18de  Juli  1874.  Tilhører  især  Fjeld- 

trakter  og  foretrækker  Myrbund,  ved  Næs  Værk  har  jeg  faaet 

den  talrig  nogle  faa  Hundrede  Fod  over  Havet.  Gaar  lige 

til  Finmarken  og  meget  høit  paa  Fjeldene. 

24.  A.  aglaja  Lin.  Meget  udbredt  og  overalt  den  almindeligste 

Art.  Ved  Bergen  sjelden  og  kun  enkelte  Aar,  1869,  71.  Strande- 

barm almindelig.  Botnen  i  Fiksesund  15de  Juli.  Narheim, 

Skjeldalen  og  Vossevangen  18 -20de  Juli.  Graven  (Schnabel). 
En  baade  i  Størrelse  og  Kolorit  lidet  varierende  Art.  Sogn 

(B.  Jæger). 

25.  A.  Niobe  Lin.  Enkelt  Individ  ved  Vossevangen  20de  Juli  1874. 

Eksemplaret  er  noget  mindre  end  de,  jeg  har  fra  Næs  Værk 

og  Kristiania.  Sjeldnere  end  følgende  og  mindre  udbredt  i 

de  sydostlige  Dele  af  Landet. 

26.  A.  Adippe  L.  Sammen  med  foregaaende  ved  Vossevangen 

20de  Juli.  Ligeledes  betydelig  mindre,  end  man  i  Alminde- 

lighed  ser  den.  De  største  Hunner  pleier  at  være  ligesaa  store 

som  A.  Aglaja,  undertiden  endnu  større.  Af  Jæger  fanget  ved 

Fedjos  i  Sogn.  Gaar  mod  Nord  til  Throndhjem  (ifølge  Wal- 
lengren). 

Satyridæ. 

Erebia  B. 

27.  E.  Lappona  Esp.  (E.  Manto.  F.).  Overalt  paa  Fjeldene,  men 

ikke  almindelig,  fra  1500'  til  henimod  3000'  o.  H.,  men  neppe 

lavere  eller  høiere.  Paa  Ulrikken  ved  Bergen  (2000')  obser- 
veredes  et  Par  Eksemplarer  den  23de  Juni  1874  (Sølsberg, 

Forf.).  Klepfjeld  i  Strandebarm  27de  Juli.  Fagerfjeld  ovenfor 

Tolahella  mellem  Strandebarm  og  Vikør  14de  August.  Vats- 

dal  i  Jondal  10de  Juli.  Paa  Fjeldstrækningen  mellem  Løkedal 

i  Hardanger  og  Hamlegrøvand  paa  Voss  17de  Juli.  Gaar  til 

Finmarken,  af  Siebke  er  den  funden  ligetil  4679'  o.  H.  (Stu- 
gunøset). 

28.  R  ligexi  Lin.  Ved  Bergen  har  jeg  kun  truffet  den  en  eneste  Gang : 
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August  1869.  I  Strandebarm  er  den  almindelig  i  Juli  og  Au- 

gust. Flatebø  i  Fiksesund  16de  Juli.  Vossevangen  19de  Juli. 

Eidet  i  Graven  20de  Juli.  Gaar  ikke  saa  høit  paa  Fjeldene 

som  E.  Lappona,  men  har  forøvrigt  ligesaa  stor  Udbredelse. 

Mod  Syd  ialfald  til  Kristiania  (Ladegardsø)  og  Næs  Værk  (48° 
40'  n.  B.). 

Satyrus  F. 

29.  S.  Semele  Lin.  Sjelden  og  kun  enkelte  Aar.  Af  Sølsberg  funden 

talrig  flere  Steder.  Bergens  Omegn  Juli  og  August  1869.  Et 

enkelt  Individ  ved  Tangeraas  Juli  1874.  Opholder  sig  mest  i 

Barskov  i  Landets  sydlige  og  østlige  Trakter. 

Pararge  Hb. 

30.  P.  Mæra  Lin.  Meget  udbredt,  men  ikke  almindelig.  Ved 

Bergen  har  jeg  truffet  den  i  Orekrattet  ved  KristiBnsborg  i  Juli. 

Tangeraas  og  Birkenæs  i  Strandebarm.  Botnen  i  Fiksesund 

16de  Juli.  Vossevangen.  Eidet  i  Graven  20de  Juli.  Hard- 

anger (Schnabel  „meget  almindelig"). 

Coenonympha  Hb. 

31.  C.  Pamphilus  Lin.  Ved  Bergen  og  i  Strandebarm  er  den  en 

af  de  almindeligste  Dagsommerfugle,  allerede  fra  Begyndelsen 

af  Juni  (6te).  Mærkelignok  saa  jeg  den  hverken  paa  Voss  eller 

i  det  indre  Hardanger.  Almindelig  i  den  sydlige  og  midterste 
Del  af  Landet. 

32.  C.  Tiplion  Rott  (Bavus  F.).  Af  Schnabel  funden  i  Hardanger 

(Graven).  Mig  er  den  aldrig  kommen  for  Øie.  Saa  langt 

mod  Sydvest  som  Næs  Værk  forekommer  den  ikke.  Af  Siebke 

funden  fleresteds  i  den  sydøstlige  Del  af  Landet.  Nordligst 

ved  Bosekop  (var.  Isis  Thbg.)  ifølge  Zetterstedt. 

Epinephele  Hb. 

33.  E.  Janira  Lin.  Udbredt  og  temmelig  almindelig.  Bergen 

(Kalfaret),  sparsom  i  Juli.    Tangeraas,  almindelig  i  Juli  og  Au- 
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gust.  Ullensvang  (Stud.  med.  Stub).  Hverken  paa  Voss  eller 

i  det  indre  Hardanger  saa  jeg  iaar  denne  næsten  overalt  paa 

Østlandet  almindelige  Art.  Foretrækker  aaben  Mark  og  hol- 

der sig  altid  i  Lavlandet  nær  beboede  Steder. 

Syrichthus  B. 

34.  S.  serratulæ  Rbr.?  Paa  Vossevangen  saa  jeg  den  19de  Juli 

1874  Eksemplarer  af  en  Syrichthus,  hvori  jeg  troede  at  gjen- 

kjende  S.  serratulæ,  uden  at  jeg  kunde  bemægtige  mig  dem. 

De  3  nærstaaende  Arter  S.  serratulæ,  centaureæ  og  Andromedæ 

er  vanskelige  at  adskille,  selv  naar  man  har  dem  i  Haanden, 

og  en  Forveksling  er  saaledes  let  tænkelig.  De  to  sidste  er 

imidlertid,  saavidt  mig  bekjendt,  ikke  fundne  Syd  for  Dovre, 

S.  serratulæ  har  jeg  derimod  fundet  paa  Næs  Værk,  ligesom 

den  ogsaa  er  almindeligere  og  mere  spredt  end  de  øvrige. 

Nisoniades  Hb. 

35.  N.  Tåges  Lin.  Almindelig  ved  Bergen  paa  Kalfaret  ogFoden 

af  Fløifjeldet  fra  Midten  af  Mai  til  ud  i  Juni  (Sølsberg,  Forf.). 

Opholder  sig  paa  tørre,  høilændte  Steder  og  hviler  helst  paa 

bart  Fjeld.  Almindelig  fleresteds  ved  Kristiania  i  Mai  og  Juni. 

Meget  langt  mod  Nord  gaar  den  visselig  ikke. 

Hesperia. 

36.  H.  Sylvanus  Esp.  Sjelden  og  altid  enkeltvis.  Ved  Bergen 

tror  jeg  at  have  seet  den  én  Gang  (Juli  1871).  Tangeraas 

1868,  69,  70,  i  Juli.  Bergedal  ligeledes  Juli  1869.  Overalt 

kun  Hunnen.  Nordligst  er  den  funden  i  Tyl  dalen  (Siebke). 

Anm.  H.  comma  L.  er  mærkelig  nok  aldrig  truffet  i  Bergens 

Stift,  ligesom  den  ogsaa  overalt,  hvor  jeg  har  været,  er  meget 

sparsommere  end  H.  Sylvanus.  Imidlertid  gaar  den  lige  til 
Finmarken. 
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Heterocera. 

A.  Spliinges  Lin. 

Sphingidæ  B. 

Acherontia  0. 

37.  A.  Atropos  Lin.  August  18(58  blev  et  Eksemplar  fanget  paa 

Tangeraas  i  en  Hølade.  Efter  Meddelelse  skal  den  ogsaa  en- 

gang før  være  fanget  i  Hardanger.  Den  er  funden  hist  og  her 

i  Landet  lige  til  Lofoten. 

Sphinx  0. 

38.  Sph.  pinastr 'i  Lin.  Sjelden.  Tangeraas  21de  Juli  1869  en  Han 
paa  Lonicera.  Thorsnes  i  Hardanger  en  Hun  29de  Juli  1870. 

I  Aar  fik  jeg  et  tredie  Eksemplar  (?)  ved  Tangeraas  9de  Juli 

siddende  i  Græsset,  Larven  lever  paa  Pinus  sylvestris.  Spar- 

som ved  Kristiania,  i  stor  Mængde  paa  Næs  Værk  i  Slutnin- 

gen af  Juni  og  hele  Juli;  besøger  oftest  blomstrende  Lomcera. 

Smerinthus  0. 

39.  Sm.  populi  Lin.  Ved  Bergen,  men  meget  sjelden.  Larven  har 

Sølsberg  truffet  paa  Populas  balsamifera,  ligesom  Puppen  er 

funden  et  Par  Gange  ved  Foden  af  samme  Træ.  Ifølge  Schna- 

bel  i  Hardanger.  I  den  sydligere  Del  af  Landet,  men  ikke 

hyppig. 

Macroglossa  0. 

40.  M.  bombyliformis  0.  Kun  ved  Bergen,  hvor  den  enkelte  Aar 

ikke  er  sjelden  paa  Kalfaret  i  Slutningen  af  Mai  og  første 

Halvdel  af  Juni.  Besøger  især  blomstrende  TrtfoUum.  I  den 

sydøstlige  Del  af  Landet  indtil  Solør  (Siebke).    Larven  paa 

Galium  og  Scabiosa. 

Anm.  Schnabel  opfører  i  sin  Fortegnelse  M.  fuciformis  L. 

som  forekommende  i  Hardanger  (Graven),  sandsynligvis  mener 

han  hermed  den  foregaaende,  da  M.  fuciformis  er  langt  sjeld- 

nere og,  saavidt  jeg  ved,  endnu  ikke  funden  paa  Vestlandet. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  12 
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Forresten  har  den  omtrent  samme  Udbredelse.   Larven  paa 
Lonicera. 

Sesiidæ  H.  S. 

Sesia  1  F. 

41.  S.  tipuliformis  Lin.  Efter  Schnabel  i  Hardanger,  i  de  Aar,  jeg 

har  samlet,  er  aldrig  nogen  Sesia  kommen  mig  for  Øie.  Af 

Familien  har  vi  hos  os  7  Arter,  hvoraf  et  Par  gaar  meget 

langt  Nord. 

Anthroceroidæ. 

Anthrocera  Scop. 

(Det  gjængse  Genusnavn  Zygcena  F.  er  ikke  brugeligt,  da 

det  allerede  tidligere  tilhører  en  Fiskeslægt). 

42.  A.  exulans  Hochenw.  Sandsynligvis  overalt  paa  Fjeldene  i 

det  indre  Hardanger :  Vatsdal  i  Jondal  in  copula  10de  Juli 

1874,  ganske  friske  Eksemplarer.  Klepfjeld  i  Strandebarm 

27de  Juli,  allerede  ved  1000'  o.  H.  Ovenfor  Løkedalsæter  i 

Fiksesund  (circa  3000'  o.  H.)  16de  Juli.  En  alpin  og  subal- 
pin Art,  som  i  de  sydligere  Dele  af  Landet  (Norefjeld,  Dovre, 

Siebke)  holder  sig  temmelig  høit  tilfj elds,  i  Finmarken  gaar 

den  lige  ned  til  Havet.  Juli  til  August.  Larven  skal  leve  paa 

Trifolium,  Vicia,  Vaccinium  og  Empetnini  og  bruge  2  Aar, 

før  den  forvandles  til  Puppe. 

43.  A.  filipendulæ  Lin.  Efter  Schnabel  i  Hardanger.  Almindelig 

i  den  sydlige  og  østlige  Del  af  Landet  til  Dovre  (Siebke). 

Aglaope  Latr. 

44.  A.  statices  Lin.  Enkelte  Aar  ikke  sjelden  paa  Kalfaret  ved 

Bergen,  ét  Aar  (18G9)  i  stor  Mængde,  (Sølsberg,  Forf.).  Sid- 
der som  oftest  dorsk  paa  Kløverblomsterne  og  flyver  kun  korte 

Strækninger  ad  Gangen.  Fra  Begyndelsen  af  Juni  til  ud  i 

Juli.  Af  Stejneger  er  den  funden  paa  Fjøsanger.  Udbredt 

over  en  stor  Del  af  det  sydlige  og  midterste  Norge. 

1  Rigtigcre  skal  det  skrives  „Seliau. 
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B.  Bombyces  L. 

Nycteolidæ  H.  S. 

Hylophila  Hb. 
45.  H.  prasinana  Lin.  Ny  for  Faunaen.  Jeg  har  kun  fundet  3 

Eksemplarer  af  denne  hos  os  sjeldne  Art.  19de  Juli  1869, 

begge  Kjøn,  17de  Juli  1870  en  Han,  sværmende  omkring  nogle 

gamle  Egetræer  paa  Tangeraas  i  Strandebarm.  I  Aar  blev 

den  forgjæves  eftersøgt.  Hannen  flyver  med  nogle  egne,  svin- 

gende Bevægelser  og  en  forunderlig  brummende  Lyd,  Hunnens 

Flugt  er  jevnere.  Den  er  desuden  funden  ved  Arendal  1873 

af  Cand.  real.  Halvorsen  og  paa  Næs  Værk  af  Stud.  N.  Aall 

Juli  1874.  Hos  os  flyver  den  i  den  sidste  Halvdel  at  Juli,  i 

Sverige  efter  Wallengren  kun  til  Slutningen  af  Juni.  Larven 

lever  paa  Eg. 

Lithosidæ  H.  S. 

Nudaria  Steph. 

46.  N.  mundana  Lin.  Enkelte  Aar  i  stor  Mængde  paa  Kalfaret 

ved  Bergen,  hvor  Larven  opholder  sig  paa  en  gammel  mos- 

groet  Mur;  saaledes  1872,  74,  i  Juli  (Sølsberg). 

Lithosia  Fabr. 

47.  L.  complana  Lin.  Enkelt  Eksemplar  paa  Damsgaard  ved  Ber- 

gen Juli  1871  (Sølsberg).  Meget  udbredt  i  det  sydlige  og 

mellemste  Norge,  til  Gudbrandsdalen  (Siebke). 

Arctiidæ  Steph. 

Nemeophila  Steph. 

48.  N.  Russnla  Lin.  Kun  ved  Bergen,  hvor  den  enkelte  Aar  ikke 

er  sjelden  mellem  Ener  og  Lyng  ved  Kristiansborg  fra  Midten 

af  Juni,  men  altid  kun  Hanner.  (Sølsberg,  Forf.).  Tilhører 

fornemlig  Skovtrakterne  i  den  sydligere  Del  af  Landet,  saale- 

des fleresteds  i  Nedenæs,  hvor  jeg  ogsaa  har  truffet  Hunnen 

i  Begyndelsen  af  Juli. 

12* 
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49.  N.  plantaginis  Lin.  Mere  udbredt  end  foregaaende,  men  og- 

saa  mere  enkeltvis.  Ved  Bergen  er  den  funden  af  og  til  i 

Juni:  Kalfaret  6te  Juni  1869,  Kristiansborg  1871  (Sølsberg). 

Nordnæs  23de  Juni  1871  (Forf.).  Tangeraas  og  Kraakenaas  i 

Strandebarm,  Juli — August  1869—70.  Overalt  kun  Hanner; 

Hunnen  er  sjelden  og  træffes  i  Almindelighed  senere.  Spredt 

over  næsten  hele  Landet,  de  nordligste  Egne  ikke  undtagne. 

Arctia  Schrank. 

50.  A.  caja  Lin.  Schnabel  opfører  den  fra  Hardanger  (Graven). 

Paa  Østlandet  findes  den  næsten  overalt. 

Spilosoma  Steph. 

51.  Si>.  fulifjinosa  Lin.  Bergen.  Den  overvintrende  Larve  træffes 

her  jevnlig  i  Marts  og  April  under  Stene  og  Mose.  Sommer- 

fuglen i  Juni  (Sølsberg,  Trumpy).  Ved  Kristiania  harjeglige- 
ledes  ofte  funden  Larven,  forresten  kj ender  jeg  intet  til  dens 
Udbredelse  her  i  Landet. 

Hepialidæ  S.  H. 

Hepialus. 

52.  H.  Veileda  Hb.  Denne  sjeldne  og  sporadiske  Art,  som  i  Skan- 

dinavien  tidligere  kun  var  funden  i  det  nordlige  Sverige,  har 

i  Norge  en  stor  Udbredelse  og  synes  netop  hos  os  at  have  sit 

rette  Hjem.  I  Bergen  og  overalt  i  Omegnen  flyver  den  de 

fleste  Aar  i  stor  Mængde  paa  fugtige  Enge  sent  om  Aftenen 

og  Natten,  Hannen  meget  hurtigt  og  surrende,  Hunnen  flyver 

blot  kortere  Strækninger  og  sætter  sig  saa  roligt  ned  i  Græs- 

set.  Æggene  meget  smaa,  først  hvide,  senere  kulsorte,  og  ud- 
slynges  med  stor  Kraft.  Fra  sidste  Halvdel  af  Juni  og  ud  i 

Juli.  I  Aar  saa  jeg  blot  et  Par  Eksemplarer,  derimod  fandt 

jeg  den  for  første  Gang  paa  Tangeraas  2den  Juli  1874.  Cand. 

II.  Collett  har  bragt  den  med  fra  Foldenfjord,  ligesaa  har  jeg 

seet  den  fra  Næs  Værk,  saa  at  den  synes  at  være  udbredt 
over  hele  Landet. 

53.  H.  hecta  Lin.    Sjelden.    Tangeraas  den  3die  August  1870  2 
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Hanner,  en  3die  i  Maabedal  i  Eidfjord  tæt  ved  Vøringsfos  3die 

August  1874.  Er  i  Bevægelse  om  Ettermiddagen  og  i  Skum- 
ringen. Træffes  oftest  i  Nærheden  af  større  Ansamlinger  af 

Ormegræs  (Pteris),  hvis  Kødder  formodentlig  udgjør  Larvens 

Næring.    Nordligst  er  den  funden  paa  Dovre  (Boheman). 

Cossidæ  H.  S. 

Cossus  F. 

54.  C.  cossus  Lin.  (li  gulper  da  F.).  Meget  sjelden.  En  Larve  blev 

funden  i  et  Stengjærde  paa  Haukeland  Juni  1870.  I  Aar  saa 

jeg  paa  Bergens  Museum  en  fuldvoksen  Larve,  som  var  tå- 
gen etsteds  i  Omegnen.    Hardanger  (Schnabel). 

Liparidæ  B. 

Orgya  0. 

55.  0.  antiqua  Lin.  Udbredt  overalt,  men  altid  kun  Larven.  Ber- 

gen meget  sjelden  (1868).  Strandebarm  almindelig.  Groven 

i  Nordheimsund,  Skaalheim  mellem  Vikør  og  Østensø,  Eidet  i 

Graven,  Ulvik,  paa  en  Mængde  Planter :  Alnus,  Betula,  Sorbus, 

Bubus'f'  Spiræa,  Rosa  o.  m.  fl.  Sommerfuglen  udklækkes 
August  og  September. 

Dasychira  Steph. 

56.  D.  fascelina  Lin.  Har  en  vid  Udbredelse,  men  sporadisk  og 

sjelden.  Selv  har  jeg  kun  fundet  den  paa  et  eneste  Punkt, 

nemlig  den  lille  0,  eller  rettere  Skjær,  Svanholm  i  Strande- 
barm, hvor  Larven  forekom  i  stor  Mængde,  men  endnu  ganske 

liden,  i  Slutningen  af  August  1874  paa  næsten  alle  der  vok- 

sende lavere  Planter  lige  ved  Søen.  Tidligere  traf  jeg  blot 

udklækkede  Puppehylstere  under  Stene,  medens  det  blev  mig 

fortalt,  at  Larven  en  Vaar  næsten  opaad  al  Vegetation,  rime- 

ligvis i  Forening  med  B.  rubi  L.,  som  jeg  ogsaa  fandt  talrig  i 

dens  Selskab.  Ved  Kristiania  er  den  funden  af  R.  Collett,  paa 

Bergens  Museum  saa  jeg  en  i  Spiritus  opbevaret  Larve,  som 

var  nedsendt  fra  Karasjok. 
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Bombycidæ  B. 

Bombyx  B. 

57.  B.  quercus  Lin.  Bergen  ikke  sjelden.  En  Han  paa  Fjøsan- 

ger  Juli  1869.  (Stejneger).  Puppen  er  funden  flere  Gange  un- 

der Mose  paa  Damsgaard  og  i  Solheimsvigen  1870 — 71.  (Søls- 

berg,  Forf).  En  Hun  fanget  Juli  1874  (Sølsberg).  Hos  os  er 

Larven  først  fuldvoksen  i  August,  Puppen  overvintrer  og  giver 

Sommerfugl  i  Juni  og  Juli  det  følgende  Aar.  I  det  sydligere 

Sverige  er  Larven  allerede  fuldvoksen  i  Mai  og  Juni  og  giver 

Sommerfugl  efter  en  Maanecls  Forløb.  (Wallengren).  Meget 

udbredt  i  den  sydligere  Del  af  Landet  til  Dovre  og  gaar  næ- 

sten  til  Trægrænsen.  Larven  lever  paa  forskjellige  Træer  og 

Buske:  Quercus,  Betula,  Salix,  Fagus,  Populus  o.  fl.  Oftest 

har  jeg  fundet  den  paa  smaa  Orebuske. 

58.  B.  rubi  Lin.  Strandebarm,  kun  Larven,  saaledes  1869.  71. 

I  Aar  traf  jeg  den  i  stor  Mængde  paa  den  lille  0  Svanbolm 

i  August  og  September,  hvor  den  fortærede  næsten  alle  der 

voksende  lavere  Planter.  Larven  overvintrer  fuldvoksen  og  gi- 

ver Sommerfugl  i  Mai  og  Juni.  Ofte  almindelig  i  de  sydligere 

Dele  af  Landet,  dens  Nordgrænse  kjender  jeg  ikke,  i  Sverige, 

gaar  den  lige  til  Øvre-Torneå. 

Endromidæ  B. 

Endromis  0. 

59.  E.  versicolora  Lin.  Et  Kuld  af  10  ganske  smaa  Larver 

fandt  jeg  paa  Alnus  lige  ved  Elvebredden  ved  Espeland  i 

Korsdal  10de  Juli  1874,  siddende  i  en  tæt  Klynge.  Sjelden  i 

det  sydlige  Norge:  Kristiatiia  (Siebke),  Drammen  (Collett), 

Næs  Værk  (Aall).  I  Sverige  er  den  almindeligere  og  gaar  lige 

til  Torneå  (Zett  ). 

Suturnidæ  B. 

Saturnia  Schrnk. 

60.  S.  pavonia  Lin.    Ved  Bergen  findes  Puppen  af  og  til  em  Vaa- 

ren   under  Mose.    En  Han  paa  Fløifjeldet  9de  Mai  1869. 
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(Sølsberg).  Larven  bar  jeg  fundet  flere  Gange  ved  Tangeraas 

paa  Vaccinium  og  Calluna  i  August.  Er  udbredt  gjennem  bele 

Landet  ligetil  Finmarken  og  gaar  høit  op  paa  Fjeldene  (Fog- 
stuen,  Jerkin:  Siebke). 

Drepanulidæ  B. 

Drepana  (Schrk). 

61.  Dr.  lacertinaria  Lin.  Et  Kuld  næsten  fuldvoksne  Larver  paa 

Betula,  Tangeraas  August  1874.  Sjelden  i  de  østligere  Dele 

af  Landet  til  Solør  (Siebke). 

Notodontidæ  B. 

Harpya  0. 

62.  H.  furcula  Lin.  Sjelden.  Nogle  faa  Larver  paa  Salix  og 

Betula  Tangeraas  August  1874.  I  det  sydlige  Norge,  men  tem- 

melig sjelden;  Larven  er  i  høi  Grad  udsat  for  Angreb  af 
Parasiter. 

63.  H.  vinula  Lin.  Meget  udbredt.  Sommerfuglen  er  funden 

af  og  til  ved  Bergen  i  Mai.  Larven  i  Biskopshavn  paa  Salix 

28de  Juni  1874.  Tangeraas,  Larven  paa  Populas  tremula  Au- 

gust 1868.  Paa  Salix  og  Betula  ved  Gravens  Kirke  i  Hard- 

anger og  i  Ulvik  1874  (Sølsberg,  Forf.).  Overalt  til  Thrond- 

hjem  og  sandsynligvis  endnu  længere  Nord. 

Notodonta  0. 

(Leiocampa  Steph.). 

64.  N.  tremula  Clerk.  (dictæa  auet.)?  Nogle  ganske  smaa Larver, 

som  jeg  fandt  paa  Betula  ved  Tangeraas  August  1874,  syntes 

at  tilhøre  denne  Art.  Desværre  døde  de  meget  snart,  saa  at 

en  Forveksling  med  L.  dictæoides  vel  kan  have  fundet  Sted, 

da  Larverne  som  smaa  er  hinanden  meget  lige.  L.  dictæoi- 

des  er  funden  ved  Kristiania,  L.  tremula  er,  saavidt  jeg  ved, 
ikke  truffet  her  før. 

(Notodonta  Steph.). 

65.  N.  ziczac.hm.    Sjelden.    Larven  paa  Salix,  Tangeraas,  August 
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1874,  et  Kuld  paa  en  halv  Snes  Stykker  fandt  Sølsberg  ved 

Bergen,  ligeledes  paa  Salix.  Udbredt  i  det  sydlige  Norge, 

især  træffer  man  Larven,  der  lever  paa  Salix,  Popidus,  Alnus, 
o.  fl. 

66.  N.  dromedarius  Lin.  Meget  sjelden.  En  af  Parasiter  angre- 

ben  Larve  blev  funden  paa  Kalfaret  ved  Bergen  September 

1869,  siddende  paa  en  Birkestamme.  (Sølsberg).  Sjelden  her 

i  Landet,  Kristiania  (Siebke),  ved  Næs  Værk  har  jeg  truffet 

Larven  paa  Alnus 

Lophopteryx  Steph. 

67.  L.  camelina  Lin.  Af  og  til  ved  Bergen:  Damsgaard,  Kal- 

faret, Landaas.  1869  i  September  saaes  Larven  i  Mængde 

krybende  i  Lindealleerne,  Sommerfuglen  udklækkedes  i  Januar 

og  Februar.  (Sølsberg,  Forf.).  Tangeraas  en  Hun  27de  Juli 

1869,  i  Aar  en  Larve  paa  Salix.  I  det  sydlige  Norge  (Næs 

Værk,  Kristiania).  Larven  lever  paa  forskjellige  Løvtrær: 

Quercus,  Fagus,  Betula,  Alnus,  Salix  o.  fl. 

Pterostoma  Germ. 

68.  Pt.  palpina  Lin.  Sjelden.  2  smaa  Larver  paa  Salix  ved  Tan- 

geraas August  1874.  Sjelden  i  det  sydlige  Norge:  Næs  Værk 

(Forf.),  Kristiania  (Siebke).  Larven  paa  Salix,  Popidus,  Acer, 

Quercus. 

Phalera  Hb. 

69.  Pk.  bucephala  Lin.  Sjelden.  Nygaard  og  Sandvigen  ved 

Bergen  1871.  Et  Kuld  nyudklækkede  Larver  ved  Tangeraas 

paa  Salix  August  1874.  Almindelig  fleresteds  i  den  sydlige 

Del  af  Landet,  Larven,  som  lever  paa  mange  Slags  Løvtrær 

(oftest  har  jeg  fundet  den  paa  Quercus),  bliver  undertiden  ska- 

delig i  Haverne.    Flyver  fra  Mai  til  Juli. 

Pygæra.  0. 

70.   P.  pifjra  Hufn.    Tangeraas,  Larven  paa  Salix  1874.  Nordligst 

er  den  funden  i  Romsdalen  (Siebke),  ved  Næs  Værk  har  jeg 
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truffet  Larven  i  betydeligt  Ant  al  paa  Balix  og  Pop.  tremula 

fra  Juli  til  September. 

Cymatopkoridæ  H.  S. 

Thyatira  0. 

71.  Th.  batis  Lin.  August  1868,  74  var  Larven  ikke  sjelden  ved 

Tangeraas  i  Strandebarm  paa  Bubiis  ideens  og  friteticosus,  en 

enkelt  ogsaa  paa  Sorbus  aucuparia.  Er  meget  udbredt  i  det 

sydlige  Norge  og  langtfra  saa  sjelden,  som  man  før  har  troet. 

Hyppigst  synes  den  at  forekomme  ved  Næs  •  Værk,  hvor  jeg 

August  1873  fandt  Larven  i  Mængde  paa  Paibus  og  Bkas  co- 

tinns,  Vaaren  1874  leverede  de  mig  en  Række  skjønne  Eksem- 
plarer. Desuden  er  følgende  Findesteder  mig  bekjendte: 

Kristiania,  Drammen.  Efter  tiere  Angivelser  skal  Larven  op- 

holde  sig  paa  Bladenes  Underside;  jeg  har  observeret  over 

100  Larver,  og  alle,  store  og  smaa,  har  de  siddet  ovenpå  a 

Bladet,  henimod  Bladstilken,  sammenbøiet  som  en  Ring  eller 

Sløife.  Har  Larven  hos  os  forandret  Natur,  eller  er  en  tid- 

ligere feilagtig  Iagttagelse  uden  Kritik  fulgt  af  senere  For- 

skere? Begge  Dele  synes  lige  usandsynligt.  Hiibner  har  af- 
bildet  den  i  den  rigtige  Stilling. 

Cymatophora  Tr. 

72.  C.  or  S.  V.  Ikke  sjelden.  Ved  Bergen  har  jeg  jevnlig  om  Vaa- 

ren fundet  Puppen  under  Mose  :  Aarstad,  Haukeland,  Lak- 

sevaag.  En  Hun  ved  Tangeraas  Juli  1869,  sammesteds  traf  jeg 

Larven  paa  Pop.  fremtila  August  1874.  Ved  Næs  Værk  har 

jeg  fundet  Larven  i  betydeligt  Antal  paa  Pop.  tremula  og  bal- 
samifera. 

73.  C.  duplaris  Lin.  Tangeraas,  enkelte  Aar  almindelig  i  Juli. 

Eidet  i  Graven  21de  Juli  1874.  Larven  har  jeg  ved  Næs 

Værk  truffet  paa  Alnus  mellem  2  fladt  paa  hinanden  tilspundne 

Blade  ligesom  C.  or. 

Asphalia  Hb. 

74.  A.  flavicornis  Lin.    Sjelden,  men  vidt  udbredt.  En  usædvanlig 
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stor,  nyklækket  Han  fandtes  paa  Aarstad  ved  Bergen  23de 

Marts  1871.  Samme  Aar  Larven  paa  Betula  ved  Kalfaret. 

Desuden  har  jeg  fundet  Larven  ved  Tangeraas  og  Gravens 

Kirke  Juli  og  August  1874.  Paa  Næs  Værk  har  jeg  ogsaa 

truffet  Larven,  ligeledes  paa  Betula. 

Noctuæ  Lin. 

Demas  Steph. 

75.  D.  coryli  Lin.  Larven  er  funden  Høsten  1871  paa  Tangeraas 

i  Strandebarm  (Sølsberg).  I  det  sydlige  Norge  sjelden.  Næs 

Værk  1873  (Larven  paa  Fagas,  Alnus).   Kristiania  (Sølsberg). 

Acronycta  0. 

76.  A.  lepdrina  Lin.  En  ganske  liden  Larve  fandt  jeg  paa  Salix 

ovenfor  Gravens  Kirke  i  Hardanger  31te  Juli  1874.  Sjelden 

her  i  Landet:  Kristiania,  Næs  Værk  1873.  Larven  paa  Salix 

og  Betula. 

77.  A.  megacephala  S.  V.  Temmelig  sjelden.  Bergen  9de  Mai 

1869.  August  samme  Aar  forekom  Larven  i  Mængde  paa 

Populus  balsamifera  paa  Engen  i  Bergen  (Sølsberg).  Juli 

1874  fik  jeg  et  enkelt  Exemplar  ved  Tangeraas.  I  den  syd- 
lige Del  af  Landet. 

78.  A.  auricoma  S.  V.  En  Larve  paa  Vaccin.  uliginosum  ved 

Tangeraas  August  1869,  gav  Sommerfugl  Marts  1870.  Ved 

Næs  Værk  har  jeg  truffet  Larven  paa  Alnus  og  Betula  ved 

Kristiania  paa  Sorbus  aucuparia. 

79.  A.  euphorbiæ  S.  V.  Udbredt,  ligesom  af  de  øvrige  Ai  ter 

træffer  man  oftest  de  iøinefaldende  Larver,  Sommerfuglene 

selv  fører  et  meget  skjult  Liv  og  sees  sjelden.  Bergen  1871 

paa  Rosa  og  Bumex.  Tangeraas  paa  Myrica  gale,  Sponheim 

i  Ulvik  paa  Betula,  August  1874.  Meget  udbredt  her  i  Lan- 

det. Larven  er  meget  polyfag;  foruden  paa  de  nævnte  Planter, 

har  jeg  ogsaa  seet  den  paa  Sorbus  og  Fraxinus  o.  fl. 

80.  A.  rumicis  Lin.  Den  almindeligste  Art.  Ved  Bergen  har  jeg 

endnu  aldrig  seet  den,  i  Strandebarm  findes  den  hyppig  paa 
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Bosa,  Spiræa  ulmaria,  Bahus,  Corylus,  Alnus,  Primus  padus 

o.  m.  fl.  Almindelig  i  det  sydlige  Norge.  Hardanger  (Schnabel). 

81.  A.  ligustri  S.  V.  Sjelden.  Kalfaret  ved  Bergen  Juli  1871  2 

Eksemplarer  siddende  paa  en  Mur  (Sølsberg).  Larven  har 

jeg  fundet  i  Laksevaag  paa  Fraxinus  September  1870.  En 

af  cle  sjeldnere  Arter,  i  det  sydligste  Norge. 

Agrotis  0. 

82.  A.  strigula  Thbg.  (porphyrea  S.  V.).  Den  overvintrende  Larve 

træffes  ofte  i  større  Antal  overalt  i  Bergens  Omegn  under 

Mose,  saasom:  Damsgaard,  Solbeimsvigen,  Kristiansborg, 

Fløifj  eldet.  Sommerfuglen  er  funden  i  Juni  af  Sølsberg.  Pup- 

pen ligger  omkring  1  Maaned,  før  den  klækkes.  I  Aar  var 

den  rent  forsvunden,  derimod  fangede  jeg  et  Eksemplar  paa 

Klepfjeld  i  Strandebarm  27de  Juli,  et  andet  ved  Flatebø  i 

Fiksesund  16de  Juli;  den  flyver  midt  om  Dagen  i  brændende 

Solhede.  Larven  lever  af  Calluna  og  Erica,  den  har  derfor 

rimeligvis  en  ikke  ubetydelig  Udbredelse;  saavidt  jeg  ved, 

er  den  imidlertid  blot  funden  ved  Næs  Værk  (Forf.). 

83.  A.  primula  Lin.  Overalt  [ved  Bergen  fra  Juli  til  September, 

men  ikke  almindelig:  Hegrenæs,  Kalfaret,  Kalvedalen,  Kaien, 

Damsgaard  o.  fl.  St.  (Sølsberg,  Stejneger,  Forf.).  Ved  Riple 

er  den  funden  af  Trumpy.  Tangeraas  1868,  74,  i  August 

(Fort.).  Hardanger  (Schnabel).  Overalt  i  den  sydligere  Del  af 

Landet,  synes  imidlertid  hyppigst  at  forekomme  paa  Vestlandet. 

84.  A.  orbona  Hufn.  Meget  sjelden.  2  Eksemplarer  fundne  i 

Dokken  ved  Bergen  Juli  1872  (Sølsberg).  Anden  Forekomst 

her  i  Landet  kjender  jeg  ikke. 

85.  A.  c-nigrum  L.  Et  enkelt  Eksemplar  ved  Tangeraas  Juli  1869. 
Sjelden,  i  det  sydøstlige  Norge  (Kristiania,  Sarpsborg). 

86.  A.  brunnea  S.  V.  Begge  Kjøn  ved  Tangeraas  Midten  af  Juli 

1870.  Dette  er  den  eneste  mig  bekjendte  Lokalitet  her  i 

Landet,  i  Sverige  er  den  ligeledes  sjelden  og  lidet  udbredt. 

87.  A.  conflua  Tr.  (borealis  et  diducta  Zett.  Ins.  Lap.  941  &  946) 

Enkelt  Individ  ved  Tangeraas  paa  Lonicera  19de  Juli  1870. 
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Et  lignende  Eksemplar  har  Stud.  Trumpy  faaet  udklækket  af 

en  Larve  funden  paa  Aarstad  ved  Bergen  April  1871;  des- 

værre  blev  den  ikke  videre  paaagtet.  Paa  Dovre  er  den  ogsaa 
observeret. 

88.  A.  plecta  Lin.  Paa  Kalfaret  et  enkelt  Eksemplar  Juni  1873 

(Sølsberg).  Enkelte  Aar  ikke  sjelden  ved  Kristiania  i  Slut- 

ningen af  Juni  og  Begyndelsen  af  Juli. 

89.  A.  lucernea  Lin.  En  Larve  funden  af  Jæger  paa  Stølen  ved 

Bergen  April  1871  gav  i  Juni  et  Eksemplar  af  denne  tidligere 

hos  os  kun  paa  Dovre  fundne  Art.  Tilhører  det  nordlige  Eu- 

ropa (England,  Skandinavien,  Finland),  men  gjenfindes  atter 

paa  Alperne  og  Pyrenæerne. 

90.  A.  cxdamationis  Lin.  Et  meget  mørkt  Huneksemplar,  som 

jeg  fandt  paa  Vossevangen  19de  Juli  1874,  tror  jeg  tilhører 

denne  Art;  desværre  var  det  i  en  slet  Forfatning.  Ikke  sjel- 

den i  det  sydlige  Norge  i  Juni  og  Juli. 

91.  A.  occulta  Lin.  Tangeraas,  2  Hunindi vider  Juli  og  August 

1870.  Ifølge  Schnabel  i  Hardanger  (Graven).  Udbredt,  men 

sjelden,  en  Varietet  (implicata  Lef.)  forekommer  paa  Grønland 

og  Labrador. 

Charæas  Steph. 

92.  Ch.  graminis  Lin.  Larven  fleresteds  i  Bergens  Omegn  Mai  1874.  I 

Aar  var  den  ikke  sjelden  i  Strandebarm  i  August.  Et  Eksemplar 

fangede  jeg  ogsaa  ved  Sæteren  Tolahella  mellem  Strandebarm 

og  Vikør  henimod  2000'  o.  H.  Sværmer  om  Dagen  i  Solskinnet. 
Udbredt  over  hele  Landet;  Larven  har  undertiden  foraarsaget 

stor  Skade  paa  Engmark.  Forekommer  ogsaa  paa  Grønland, 

Labrador,  forresten  udbredt  over  hele  Nordeuropa  og  paa 

Alperne. 

Mamestra  Tr. 

93.  M.  thalassina  Hufn.  Ved  Bergen  ikke  sjelden,  især  Puppen 

om  Vaaren,  Sommerfuglen  flyver  i  Juli.  Tangeraas  27de  Juli 

1874,  en  Hun.  I  det  sydlige  Norge,  almindelig  ved  Kristiania, 

sjeldnere  ved  Næs  Værk. 
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94.  M.  pisi  Lin.  Ved  Bergen  ikke  sjelden  (Sølsberg,  Trumpy, 

Forf).  Larven  paa  Sorbus  aueuparia  (Sølsberg).  August  1874 

traf  jeg  Larven  temmelig  talrig  paa  Svanholm  i  Strandebarm, 

især  paa  Rosa. 

95.  M.  persicariæ  Lin.  ?  Meget  sjelden.  Et  enkelt  Individ  har 

Sølsberg  fanget  ved  Bergen  1872.  Efter  Schnabel  skal  den 

forekomme  i  Hardanger  (Graven).  Anden  Forekomst  er  mig 

ikke  bekjendt. 

96.  M.  oleracea  Lin.  Sjelden.  Puppen  ved  Bergen  Juni  1874. 

Sommerfuglen  meget  mørk,  Nyrepletten  tildels  overdraget  med 

Brunt.  Tangeraas  Juli  1870,  2  Individer.  I  det  sydlige  Norge 

ikke  hyppig,  nordligst  er  den  funden  i  Gudbrandsdalen  (ifølge 

Wallengren). 

97.  M.  dentina  S.  V.  Sjelden.  Kalfaret  ved  Bergen  enkelt  Individ 

Juli  1871  (Sølsberg),  et  andet  paa  Tangeraas  Juli  1874  (Forf.). 

Udbredt  over  næsten  hele  Landet,  ofte  hyppig  i  Juni  og  Juli. 

98.  M.  trifolii  Hufn.  ?  (chenopodii  Fabr.).  Ved  Bergen  rindes  Pup- 

pen ofte  under  Mose.  Omkring  Kristiania  er  den  meget  almin- 

delig  i  Juni  og  Juli. 

Dianthoecia  B. 

99.  D.  cucubdli  S.  V.  En  Puppe  under  Mose  paa  Landaas  ved  Ber- 

gen 23de  Juni  1874;  Sommerfuglen  ($)  kom  frem  faa  Dage 

efter.    I  det  sydlige  og  mellemste  Norge  i  Juni  og  Juli. 

Aporophyla  Gn. 

100.  A.  nigra  Hw.  Meget  sjelden.  En  ganske  frisk  Han  fik  jeg 

28de  September  1870  af  en  af  mine  Venner,  C.  Westergaard, 

som  havde  fundet  den  siddende  paa  en  Sten  paa  Fjøsanger 

ved  Bergen.  Ny  for  Skandinaviens  Fauna.  Tilhører  Mellem- 

og  Syd-Europa,  ogsaa  England,  men  er  næsten  overalt  sjelden. 

Hadena  Fr. 

101.  E.  adusta  Esp.  Tangeraas,  et  enkelt  Individ  (?)  27de  Juli 

1869.    Overalt  omkring  Bergen  (Damsgaard,  Solheimsvigen, 
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Kristiansborg,  Sandvigen  osv.)  finder  man  næsten  hvert  Aar 

den  overvintrende  Larve  i  større  Antal  under  Mose  i  et  Hyl- 

ster, som  den  allerede  spinder  om  Høsten.  Puppen  i  Mai, 

giver  Sommerfugl  efter  lidt  over  en  Maaneds  Forløb  (Sølsberg, 

Forf.).  I  Aar  fandt  jeg  kun  en  eneste  Puppe  i  Borgeskaret, 

Øst  for  Bergen,  4de  Juni  henimod  2000'  o.  H.  Ved  Kristiania 
har  jeg  truffet  den  paa  mange  Steder,  ligesaa  ved  Næs  Værk; 

rimeligvis  udbredt  overalt  i  det  sydlige  og  mellemste  Norge, 

i  Sverige  gaar  den  ligetil  Lapmarken.  Tilhører  fornemlig  det 

nordligere  Europa. 

102.  G.  lateritia  Hufn.  Et  enkelt  Individ  er  fundet  ved  Bergen 

1873  af  Sølsberg.  Sydlige  og  mellemste  Norge  (ialfald  til 

Østerdalen),  ved  Kristiania  optræder  den  undertiden  i  stort 

Antal  i  August. 

103.  H.  monoglypha  Hufn.  (polyodon  Lin.).  Sjelden.  Nogle  faa 

Individer  ved  Bergen  Juli  1871  (Sølsberg,  Forf.).  I  det  syd- 

lige Norge,  temmelig  sjelden. 

104.  H.  basilinea  F.  Puppen  ved  Bergen  Juni  1874.  En  ganske 

afslidt  Han  fangede  jeg  ved  Tangeraas  Juli  1874,  siddende  paa 

en  gammel  Eg.  Larven  overvintrer  halvvoksen  og  lever  af 

Gramineer.  Sommerfuglen  i  Juni  og  Juli,  ikke  sjelden  ved 

Kristiania,  ogsaa  ved  Næs  Værk. 

105.  H.  rurea  F.  Sjelden.  Damsgaard  ved  Bergen  i  Begyndelsen 

af  Juni  1870  (Sølsberg).  Et  enkelt  Individ  ($)  paa  Tangeraas 
Midten  af  Juli  1874.  Har  omtrent  samme  Udbredelse  som 

foregaaende,  men  er  i  Almindelighed  hyppigere  (saaledes  ved 

Næs  Værk  Juli  1873). 

106.  E.  strigilis  Cl.  var.  latruncula  S.  V.  Juli  1871  var  den  ikke 

sjelden  i  Bergen  og  Omegn,  senere  har  jeg  ikke  seet  den. 

Udbredelse  som  foregaaende,  men  langt  sjeldnere. 

Cloantha  B. 

107.  Cl.  polyodon'  Cl.  (perspicillaris  L.).  Meget  sjelden.  Et  enkelt 
dødt  Eksemplar  fandt  jeg  i  et  Ladevindue  paa  Tangeraas  i 
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Strandebarm  August  1874.  Sjelden  i  det  sydligste  Norge, 

mindst  sjelden  synes  den  at  være  ved  Næs  Værk  (Aall). 

Euplexia  Steph. 

108.  E.  lucipara  Lin.  Larven  har  jeg  af  og  til  fundetved  Tanger- 
aas  i  August  paa  Rubus  og  Urtica.  Sommerfuglen  flyver  i 

Juli,  af  og  til  i  den  sydlige  Del  af  Landet  (Kristiania,  Næs 
Værk). 

Caradrina  0. 

109.  C.  4-punctata  F.  (cubicularis  S.  V.).  I  Strandebarm  forekom- 

mer den  hvert  Aar  i  stor  Mængde  og  er  her  den  almindelig- 
ste  Sommerfugl,  jeg  kan  sige  Insekt  overhovedet.  Naar  man 

slaar  paa  enHøhæsje.  flyver  de  ud  i  hundredevis,  og  Spindel- 
væve  og  Ladevinduer  er  hele  Sommeren  opfyldte  af  dem. 

Sandsynligvis  lever  Larven  i  Gramineernes  Stængler  og  ud- 
klækkes  i  Høet,  jeg  har  aldrig  seet  noget  anført  om  dens 

Levemaade.  Jondal,  Vossevangen,  Eidet  i  Graven,  1874.  og 

rimeligvis  overalt.  Ved  Bergen  er  den  funden  af  Sølsberg. 

Juli,  August.  Ved  Næs  Værk  har  jeg  ogsaa  fundet  den  talrig, 

Øier  i  Gudbrandsdalen  (Siebke). 

Tæniocampa  Gn. 

110  T.  gothica  Lin.  Ved  Bergen  træffes  den  af  og  til  om  Vaaren 

under  Stene  og  paa  Mure  i  April,  tildels  maaske  overvintrede. 

(Sølsberg,  Forf.).  Larven  paa  Salix  i  Ulvik  2den  August  1874, 

ved  Næs  Værk  har  jeg  ogsaa  fundet  den  paa  Blomsterne  af 

Spircea  ulmaria.  I  det  sydlige  Norge,  i  Sverige  gaar  den  til 

Lapmarken. 

111.  T.  stabilis  S.  V.  Nogle  faa  Eksemplarer  under  Stene  paa  Kal- 
faret ved  Bergen  Mai  1871.  (Sølsberg).  Optages  ikke  af 

Wallengren  i  hans  Fortegnelse  og  er  saaledes  ny  for  Skandi- 

naviens  Fauna.   Tilhører  fornemlig  Mellem-  og  Syd-Europa. 
112.  T.  incerta  Hufn.  Ved  Bergen  sammen  med  foregaaende  i 

April  og  Mai:  Leite,  Kalfaret,  Aarstad  1871.    (Sølsberg,  Forf.). 
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Larven  ikke  sjelden  i  Juli  samme  Aar  paa  Betula,  Rosa,  Bu- 

mex  o.  fl.  Tangeraas  paa  Alnus,  Skaalheim  mellem  Vikør  og 

Østensø  paa  Salix,  Juli  1874.  Nærer  sig  af  næsten  alle  vore 

Løvtrær.    I  det  sydlige  Norge,  ikke  almindelig. 

Orthosia  0. 

113.  0.  Utura  Lin.  Meget  sjelden.  En  Puppe  fandt  jeg  under 

Mose  paa  Kalfaret  ved  Bergen  21de  August  1870,  leverede  8 

Dage  efter  et  meget  raørkfarvet  Eksemplar  af  denne  hos  os 

sjeldne  Art.  Efter  Zetterstedt  skal  den  være  almindelig  i  hele 

Sverige. 

Xanthia  Fr. 

114.  X  citrago  Fin.  Schnahel  anfører  den  som  forekommende  i 

Hardanger  (Graven).  Et  Eksemplar  er  fanget  ved  Kristiania 

af  Konservator  R.  Collett.  Ogsaa  i  Sverige  er  den  sjelden  og 

anmærket  paa  faa  Steder. 

Scopelosoma  Curt. 

115.  S.  satellitia  Lin.  Larven  ved  Tangeraas  2den  Juli  1874,  I 

den  sydlige  og  mellemste  Del  af  Landet  til  Gudbrandsdalen 

(Siebke).  1868  saaes  Larven  i  stor  Mængde  ved  Kristiania 

(R.  Collett). 

Calocampa  Steph. 

116.  C.  exoleta  Lin.  Efter  Schnabel  i  Hardanger  (Graven).  I  den 

sydligste  Del  af  Landet,  meget  sjelden  (Næs  Yærk). 

Dasypolia  Gn. 

117.  D.  tcmpli  Thbg.  Et  enkelt  ganske  friskt  Eksemplar  under  en 

Sten  paa  Kalfaret  ved  Bergen  April  1871.  (Sølsberg).  i  det 

sydlige  Norge,  men  der,  som  overalt  sjelden.  Nord-Europa, 
ogsaa  Tyrol. 

Cucullia  Schrnk 

118.0.  umbratica  Lin.    Sjelden.    Et  Eksemplar  ved  Tangeraas  paa 
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Lonicera  8de  August  18G8.    Larven  August  1870,  74.    I  det 

sydlige  Norge,  ikke  hyppig. 

119.  G.  lactucæ  Esp.  Et  ganske  friskt  Eksemplar  ($)paa  Kalfaret 

1872  (Sølsberg).  Efter  de  tidligere  Angivelser  af  Zetterstedt 

skulde  den  være  funden  i  Skaane,  afWallengren  igjen  strøgen 

som  skandinavisk  Art,  heller  ikke  optager  han  G.  lucifuga 

S.  V.,  hvis  Larve  hvert  Aar  sees  ved  Kristiania  i  August  og 

September. 

120.  C.  absinthii  Lin.  ?  Efter  Schnabel  i  Hardanger  (Graven).  Dens 

Forekomst  her  synes  mærkelig,  og  en  Forveksling  kan  vel  have 

fundet  Sted;  da  jeg  imidlertid  har  fundet  hans  øvrige  Angi- 

velser paalidelige,  har  jeg  uden  Betænkning  opført  den  som 

tilhørende  vor  Fauna.   I  Sverige  er  den  kun  truffet  i  Skaane. 

Plusia  0. 

(Abrostola  0.) 

121.  Pl.  (A.)  triplasia  L.  Larven  paa  Urtica  ved  Tangeraas  i 

Strandebarm  August  1874  (Forf.).  Graven  (Schnabel).  Sydlige 

Norge  (Næs  Værk,  Kristiania). 

(Plusia  autor). 

122.  Pl.  festucæ  Lin.  Møllenpris  ved  Bergen  Juli  1869  (Sølsberg). 

Skjold  ved  Bergen  1872  (Trumpy).  Har  adskillig  Udbredelse 

men  er  temmelig  sjelden. 

123.  Pl.  gamma  Lin.  Enkelte  Aar  forekommer  den  i  stor  Mængde 

ved  Bergen,  overvintrede  i  Mai  og  Juni,  den  egentlige  Flyvetid 

er  August.  Larven  lever  paa  en  Mængde  lavere  Planter,  især 

Urtica.  Tangeraas  Juli  1869 — 70,  temmelig  sjelden.  Hardan- 

ger (Schnabel).  Udbredt  næsten  overalt  i  det  sydlige  og  mel- 
lemste  Norge,  ofte  i  stor  Mængde.    Kosmopolitisk  Art. 

An  arta  Tr. 

124.  A.  myrtilli  Lin.  Puppen  til  denne  udmærket  smukke  lille  Art 

lindes  af  og  til  ved  Bergen  under  Mose  om  Vaaren:  Dams- 

gaard, Kristiansborg  1871—72.  (Sølsberg,  Forf.).    Larven  skal 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1  87  5.  13 
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leve  af  Erica  og  Vacclntum.  Har  adskillig  Udbredelse,  men  er 

sjelden;  ligesom  de  øvrige  norske  Arter  (ialt  10)  flyver  den 

om  Dagen  i  stærkt  Solskin.  De  fleste  tilhøre  Finmarken  og 

Lapland. 

Prothymia  Hb. 

125.  Pr.  viridaria  Cl.  (cenea  Hb.).  Af  og  til  ved  Bergen  ikke  sjel- 

den paa  tørre  solaabne  Steder  i  Mai  og  Juni :  Kalfaret,  Kri- 

stiansborg  1871,  74  (Sølsberg,  Forf.).  Ny  for  Norges  Fauna, 

ogsaa  funden  i  Hallingdal  i  Juni  1873  af  Sølsberg.  Flyver 

kun  om  Dagen  i  stærkt  Solskin.    Udbredt  over  hele  Europa. 

Hypena  Fr. 
126.  H.  probosciddlfe  Lin.  Tangeraas,  ikke  sjelden  i  Juli,  især  hvor 

større  Samlinger  Urtica  vokser.  Til  Gudbrandsdalen  (Siebke), 

ikke  almindelig. 

Geometræ  Lin. 

Geometra  B. 

127.  G.  papilionaria  Lin.  Meget  sjelden.  Et  enkelt  afslidt  Ek- 

semplar (9)  ved  Tangeraas  Juli  1869.  Larven  paa  Betula  ved 

Kristiania  Juni  1873,  en  Han  ved  Næs  Værk  Juli  samme  Aar. 

I  Sverige  ligeledes  sjelden. 

Jodis  Hb. 

128.  J.  xmtata  Lin.  Temmelig  sjelden.  Damsgaard  ved  Bergen 

Juni  1870,  71  (Sølsberg,  Forf.).  Tangeraas  Juli  1874.  Syd- 

lige Norge  (Næs  Værk  temmelig  almindelig). 

Acidalia  Fr. 

129.  -4.  aversata  L.  Sjelden.  Tangeraas  August  1870,  Juli  1874, 

et  tredie  Eksemplar  saa  jeg  ved  Sponheim  i  Ulvik  31te  Juli 

1874.  1  Løvskov  i  den  sydlige  Del  af  Landet,  ikke  iagttaget 
nordenfor  den  60de  Breddegrad. 
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130.  A.  floslactata  Hw.  (remutata  Tr.)?  Tangeraas  Juli  1874.  Øier- 

havn  paa  Varaldsø  Juli  1870.   Til  Dovre. 

Abraxas  Leach. 

131.  ̂ 4.  marginata  L.  Et  enkelt  Eksempler  af  dens  var.  nævaria 

Hb.  paa  Damsgaard  ved  Bergen  6te  Juni  1870.  Ikke  sjelden 

i  det  sydlige  Norge  i  Haver  og  Løvskov. 

Cabera  Tr. 

132.  C.  pusaria  Lin.  Ved  Bergen  ikke  sjelden  fra  Midten  af  Mai: 

Kalfaret,  Kristiansborg.  Tangeraas  i  Juli,  sjelden.  Til  Dovre, 

ofte  almindelig  i  Løvskov.  Larven  paa  forskjellige  Løvtrær. 

Numeria  Dup. 

133.  N.  pulveraria  Lin.  Enkelt  Eksemplar  paa  Kalfaret  ved  Ber- 

gen Juli  1871  (Sølsberg).    Til  Gudbrandsdalen,  oftest  i  Barskov. 

Ellopia  Tr. 

134.  E.  prompiaria  Lin.  Sjelden.  Nogle  faa  Eksemplarer  i  en 

Furulund  ovenfor  Tangeraas  i  Strandebarm  27de  Juli  1874. 

Sjelden  i  Barskov  i  den  sydlige  Del  af  Landet.  Larven  skal 

leve  paa  Rødgran. 

Metrocampa  Latr. 

135.  M.  margaritaria  Lin.  Ved  Bergen  er  den  sjelden,  Puppen  er 

funden  om  Vaaren  under  Mose  paa  Løvtrær  (Sorbus)  (Søls- 

berg). Larven  paa  Alnus.  Ved  Tangeraas  er  den  ikke  sjel- 
den i  Slutningen  af  Juli  i  Egeskov  Sjelden  og  lidet  udbredt 

i  det  sydlige  Norge  (Næs  Værk). 

Selenia  Hb. 

136.  S.  bihinaria  Esp.  (ilhmaria  Hb.).  Sjelden.  Damsgaard  ved 

Bergen  Juni  1870—72  (Sølsberg,  Trumpy,  Forf.).  Ogsaa  ved 
Kristiania.    I  Sverige  gaar  den  til  Lapmarken. 

13* 
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Odontopera  Steph. 

(r.  Odontoptera?). 

137.  0.  bidentata  Cl.  Ved  Bergen  Ander  man  Puppen  jevnlig  ved 

Foden  af  Løvtrær,  især  Sorbus.  Sølsberg  har  et  Aar  fundet 

Sommerfuglen  i  større  Antal  paa  Damsgaard.  Tangeraas,  sjel- 

den, 2  Individer  2den  Juli  1874  Flyver  i  Juni  og  Juli,  almin- 

delig  ved  Kristiania.  Larven  lever  baade  paa  Løv-  og  Naale- 

trær  (ifølge  Kayser). 

Rumia  Dup. 

138.  R.  luteolata  L  (cratøgata  L).  Aarstad,  Kalvedalen,  Solheims- 

vigen  ved  Bergen,  Juni.  Tangeraas  Juli  1870,  74,  ikke  sjel- 

den. Larven  skal  leve  paa  Frugttrær  og  Cratægns.  Puppen 

er  lys  gulbrun  og  hviler  i  et  meget  fast  hvidt  Spind.  Til  Dovre. 

Macaria  Curt. 

139.  M.  litarata  Cl.  Et  enkelt  Individ  i  et  tæt  Orekrat  ved  Tan- 

geraas 9de  Juli  1874.    Til  Finmarken,  i  Barskov. 

Amphidasis  Tr. 

140.  ̂ 4.  betularius  (ria)  Lin.  Larven  paa  Betitla  ved  Tangeraas 

August  1874.  Lever  paa  mange  Løvtrær  og  forandrer  Ud- 
seende  (især  Farve)  efter  Næringsplanten ;  eiendommeligst  er 

dens  Udseende,  naar  den  opholder  sig  paa  Populus  balsam?- 
fcra.    Til  Dovre. 

Boarmia  Tr. 

141.  B.  repandata  Lin.  Kristiansborg  og  Damsgaard  ved  Bergen,  ikke 

sjelden  i  Juni  og  Juli  (Sølsberg).  Tangeraas,  temmelig  almin- 
delig  1870,  74    Til  Østerdalen,  ofte  almindelig,  især  i  Barskov. 

Psodos  Tr. 

142.  Ps.  coracma  Esp.?  Tangeraas  20de  Juli  1870,  et  enkelt  Ek- 

semplar paa  en  Vinduesrude.  Den  ligner  meget  Ps.  trepidaria 

111».  343  og  er  maaske  denne;  af  coracina  er  fund  en  paa 
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Dovre  og  i  Nordland,  Finmarken.  Ps.  trepidaria  derimod  kun 

paa  Alperne,  tvivlsomt  i  Lapland  og  Caucasus. 

Pygmæna  B. 

143.  P.  fusea  Thbg.  (venetaria  Hb).  Temmelig  almindelig  paa  Tjel- 

dene i  Strandebarm:  Kraakenaas  1868—69.  Klepfjeld  27de 

Juli  1874,  overalt  kun  Hanner.  Juli-August.  Ikke  under  2000' 
o.  H.,  ved  Bergen  er  den  funden  helt  ned  til  Havet  (Sølsberg). 

Fra  Akershus  Amt  til  Finmarken,  i  Sverige  fra  Upland  og  gjen- 
tindes  atter  paa  Alperne. 

Ematurga  Led. 

144.  E.  utomaria  Lin.  Ved  Bergen  pleier  den  at  være  meget  almin- 

delig paa  lyngbevoksede  Steder  i  Mai  og  Juni,  især  Damsgaard 

og  Solheimsvigen,  i  Aar  var  den  rent  forsvunden.  I  Strande- 

barm har  jeg  endnu  aldrig  seet  den,  rimeligvis  fordi  jeg  har 

været  der  paa  en  senere  Aarstid.   Til  Dovre. 

Bupalus  Leach. 

145.  J?.  piniarius  Lin.  Tangeraas,  men  meget  sjelden:  Juli  1869, 
74.    I  Barskov  til  Dovre. 

Halia  Dup. 

146.  H.  wauaria  Lin.  Bergen,  sjelden.  August  1868.  1869  i  Juli 

var  Larven  temmelig  almindelig  paa  Stikkelbærbuske  i  en 

Have  i  Bergen  (Sølsberg,  Forf.).  Til  Østerdalen  (Siebke),  ikke 

almindelig. 

147.  H.  brimneata  Thbg.  Tangeraas  August  1870,  almindelig  27de 

Juli  1874,  ligesaa  paa  Vossevangen  19  de  Juli  1874.  I  det 

sydlige  og  mellemste  Norge,  i  Barskov. 

Ortholitha  Hb. 

148.  0.  limitata  Scop.  Kalfaret  ved  Bergen  August  1869.  Senere 

har  jeg  ikke  seet  den.  Til  Gudbrandsdalen,  ved  Næs  Værk 

den  almindeligste  Geometer. 
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Anaitis  Dup. 

149.  A.  plagiata  Lin.  Juli  18G9var  den  temmelig  almindelig  rlere- 

steds  i  Bergens  Omegn:  Askøen,  Kalfaret.  Puppen  paa  Dams- 

gaard 1871  (Sølsberg).  Forøvrigt  er  den  kun  lunden  ved  Kri- 
stiania. 

Cheimatobia  Steph. 

150.  C.  brumata  Lin.  Enkelt  Individ  (9)  paa  Nordnæs  ved  Bergen 

27de  November  1870.  Ved  Kristiania  anretter  Larven  ofte 

Skade  paa  Frugttræerne. 

Eucosmia  Steph. 

151.  E.  undulata  Lin.  Enkelt  Eksemplar  i  et  Orekrat  ved  Tanger- 

aas  9de  Juli  1874.  Meget  sjelden  i  det  sydlige  Norge  (Kri- 
stiania). 

Lygris  Hb. 
15.2.  L.  prunata  Lin.  Sjelden.  Nordnæs  ved  Bergen  August  1870 

(Stud  B.  Jæger).  Til  Dovre,  ofte  almindelig  i  det  sydlige 

Norge. 

153.X.  testata  Lin.  Enkelt  Individ  ved  Tangeraas  odie  Aug.  1870, 

almindelig  paa  Klepfjeld  i  Slutningen  af  August  1874.  Paa 

Øen  „Sild"  i  Hardangerfjord  21de  August.  Til  Nordland,  mest 
i  Barskov. 

154  L.  populata\Ax\.  I  Strandebarm  almindelig  til  over  2000' o.  H. 

(Tangeraas,  Klep,  Kraakenaas).  Endnu  mere  udbredt  end  fo- 
regaaende,  en  af  vore  almindeligste  Arter. 

Cidaria  Tr. 

155  C.  bicolorata  Ilufn.  Tangeraas  August  1870  almindelig  mellem 

Orekrat  paa  sumpig  Grund.    Larven  paa  Alnus.    Til  Dovre. 

15G.  C.  simulaia  Hb.  Bergen  (Sølsberg).  Et  Eksemplar  fandt  jeg 

ved  Tangeraas  3die  August  1870.  Hidtil  kun  anmærket  i  Nord- 

land og  Finmarken.  Ogsaa  i  England  og  paa  Alperne,  Pyre- 
næerne. 
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157.  C.  jtmiperata  Lin.  Kalfaret  ved  Bergen  September  1870  (Søls- 

berg,  Forf.).    Sydlige  Norge. 

158.  C.  miata  L.  (coraciata  Hb.)  Af  Sølsberg  funden  i  et  enkelt 

Individ  paa  Aarstad  ved  Bergen  Vaaren  1870. 

159.  C.  truncata  Hufn.  Ved  Bergen  er  den  sjelden  (Juli  1870). 

Tangeraas  mindre  sjelden  i  Juli  og  August.  Bondhus  i  Maur- 
angerfjord  21de  August  1874.    Til  Finmarken. 

1G0.  C.  immanata  Haw.  Sjelden.  Tangeraas  August  1874.  Spon- 
heim i  Ulvik  31te  Juli.    Sydligste  Norge. 

1G1.  C.  munitata  Hb.  Bergen,  enkelt  Individ  1872  (Sølsberg).  Ud- 

bredt  over  hele  Landet,  dog  mest  i  de  nordlige  Trakter. 

162.  C.  viridaria  F.  (miata  Hb.).  Sjelden.  Bergen  Juli  1869  (Søls- 

berg). Tangeraas  9de  Juli  1874.  Norheimsund  15de  Juli  1874 

I  Løvskov  i  den  sydlige  og  mellemste  Del  af  Landet,  som  of- 
test temmelig  sjelden. 

163.  C.  didymata  Lin.  Tangeraas  August  1870,  sjelden.  Til  Nord- 
land, almindelig  ved  Næs  Værk  i  Løvskov. 

164.  C.  cespcrtaria  S.  V.  Møllenpris  ved  Bergen  ikke  sjelden  16de 

Oktober  1870.  Grundfarven  hos  de  bergenske  Eksemplarer 

er  hvid,  ikke  graa,  saaledes  som  hos  de,  jeg  har  fra  Næs  Værk. 

I  det  sydlige  Norge  i  Løvskov,  August— Oktober. 

165.  C.  fluctuata  Lin.  Kristiansborg  ved  Bergen,  sjelden  i  Juli  (Søls- 

berg, Forf.).  Ved  Kristiania  er  den  meget  almindelig  i  Juni. 
Udbredt  over  hele  Landet, 

166.  C.  montanata  S.  V.  Omkring  Bergen  ikke  sjelden  i  Juni  og 

Juli,  ligesaa  ved  Tangeraas.    I  Løvskov  over  hele  Landet. 

167.0.  élutata  Hb.  (sordidata  Fabr.).  Af  Sølsberg  funden  ved  Ber- 
gen i  et  Par  Eksemplarer.  Af  Hr.  Wallengren  ikke  opført 

som  skandinavisk  i  hans  nIndex  Noct.  et  Geom."  Sjelden,  men 
meget  udbredt  her  i  Landet:  Næs  Værk  (Forf.),  Dovre  (Dr. 

Wocke),  Bossekop  i  Alten  (Dr.  Staudinger).    Juli— August. 
168.  C.  cæsiata  S.  V.  Paa  Fjeldene  næsten  overalt  i  Hardanger. 

Klepfjeld  og  Kraakenaas  1870,  74.  Mellem  Graven  og  Ulvik 

31te  Juli.  Maabedal  i  Eidfjord  3die  August  (Sølsberg).  Sid- 

der om  Dagen  skjult  i  Fjeldrevnerne,  hvorfra  den  ved  ens 
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Nærmelse  fiyver  ud  liokkevis.  Juli-  August.  Gjennem  hele 

Landet  ligetil  Finmarken,  mest  i  Fjeldtrakter,  ogsaa  i  Skovene 

i  Nedenæs. 

169.  C.  tæniata  Stph.  Meget  sjelden.  Tangeraas  Juli  1869.  I  det 

sydlige  og  midterste  Norge,  ikke  almindelig,  den  egentlige 

Flyvetid  indtræffer  i  første  Halvdel  af  August. 

170.  C.  sociata,  Borkh.  (alchemillata  Hb.)  Meget  sjelden.  Kristi- 

ansborg  ved  Bergen  Juli  1869.  (Sølsberg,  Forf.).  Til  Nord- 

land, ikke  almindelig. 

171.  C.  molluginata  Hb.  Et  enkelt  Eksemplar  ved  Hodnabergsæter 

paa  Voss  17de  Juli  1874,  noget  mindre  end  østlandske  Ek- 

semplarer, jeg  bar  seet,  forresten  ganske  overensstemmende. 

Sydlige  Del  af  Landet  i  Juni  og  Juli. 

172.  C.  alchemillata  Lin.  (rivn lata  Hb.).  Sjelden.  Tangeraas  Juli 

og  August  1874.  Eidet  i  Graven  21de  Juli.  Bonclhus  i  Maur- 

angerfjord  31te  August.  Ikke  sjelden  i  den  sydlige  Del  af 

Landet,  ogsaa  anmærket  i  Nordland. 

173.  C.  albiilata  Schiff.  Møllenpris  ved  Bergen  i  Mængde  Juni  1870. 

Tangeraas  Juli  1874,  sjelden.  I  Løvskov  over  hele  Landet,  i 

Finmarken  overordentlig  hyppig  (Dr.  Staudinger). 

174.  C.  candidata  Schiff.  Meget  sjelden.  Enkelt  Individ  ved  Tan- 

geraas i  Strandebarm  9de  Juli  1874.  Sydlige  og  mellemste 

Norge,  sjelden. 

175.  G  luteata  Schiff.  Nogle  faa  Eksemplarer  ved  Tangeraas  9de 

Juli  1874  i  Orekrat.  Sjelden,  tidligere  kun  anmærket  i  Akers- 

hus Amt.  Udbredt  i  Nord-  og  Mellem-Europa,  ogsaa  i  Øst- 
Sibirien. 

176.  C.  bilineata  Lin.  Almindelig  ved  Bergen  og  Tangeraas  i  Juni 

og  Juli,  paa  Enge  i  Skovkanterne.  Hardanger  (Schnabel).  I 

den  sydlige  Del  af  Landet,  hyppigst  vestenfjelds. 

177.  C.  trifasciata  Bkh.  (implumata  S.  V.).  Ved  Bergen  af  og  til 

i  Juni  og  Juli:  Nordnæs,  Haukeland,  Aarstad.  Puppen  har 

jeg  fundet  under  Mose  ved  Foden  af  Oretrær,  som  er  Larvens 

vigtigste  Næringsplante.  Til  Dovre,  i  Løvskov.  En  overor- 

dentlig varierende  Art,  man  har  vanske!  i  gt  foråt  finde  2  Ek- 
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semplarer,  som  stemmer  fuldkommen.  De  bergenske  Individer 

i  Almindelighed  skarpere  tegnede  og  livligere  farvede  end  de 

østlandske,  men  til  Gjengjæld  noget  mindre. 

Eupithecia  Curt. 

178.1?.  rectangulata  Lin.  Sjelden.  Tangeraas  Juli  18G9.  Et  en- 
kelt Individ  ved  Skaalheim  i  Østensø  15de  Juli  1874.  I  det 

sydlige  Norge,  oftest  i  Løvskov,  ved  Næs  Værk  er  den  tem- 
melig almindelig. 

179.  E.  satyrata  Hb.  (Geom.  439).  En  af  de  mest  udbredte  og  al- 
mindelige  Arter,  vestenfjelds  synes  den  at  forekomme  temmelig 

sparsomt:  Damsgaard  ved  Bergen  i  Juni  af  og  til  blandt Lyn- 

gen. Omkring  Tangeraas  har  jeg  kun  truffet  et  Par  Individer 
i  Midten  af  Juli. 

180.  E.  exiguata  Hb.  (Geom.  379).  Sølsberg  har  tåget  et  enkelt 

Eksemplar  paa  Kalfaret  ved  Bergen  siddende  paa  et  Gjerde 

omkring  Midten  af  Juni.    Overalt  hos  os  sparsomt  og  sporadisk. 

Foruden  disse  3  Arter  har  jeg  endnu  en  4de  fra  Tangeraas, 

maaske  E.  Helveticaria  B.,  med  Bestemthed  tør  jeg  dog  ikke 

udtale  mig  herom.  Denne  ogsaa  hos  os  artrige  Slægt  (om- 

kring 20  Species)  frembyder  særlige  Vanskeligheder  med  Hen- 
syn til  Artsbestemmelsen,  baade  paa  Grand  af  Arternes  store 

indbyrdes  Lighed,  og  endmere  da  rene  Eksemplarer  er  van- 

skelige at  erholde.  Alene  en  grundig  Bearbeidelse  af  et  be- 

tydeligt,  fra  de  forskjelligste  Kanter  sammenbragt,  Materiale  vil 

kunne  bringe  Klarhed  i  disse  Arter  og  deres  forviklede  Syno- 

nymi. 

181.  Cidaria  Cambrica  Curt.  (mellem  C.  didymata  L.  og  0.  vesper- 

taria  S.  V.).  Sjelden;  kun  2  Eksemplarer,  det  ene  i  den 

øverste  Ende  af  Stensdalen,  det  andet  i  Nærheden  af  Tola- 

hellasæter  (omkring  2000'  o.  H.),  i  den  første  Halvdel  af  Au- 
gust. Meget  udbredt,  fornemmelig  i  Oreskove,  dog  aldrig  i 

noget  betydeligt  Antal. 
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Pyralidina. 

1.  Pyralididæ. 

Scoparia  Hw. 

182.6".  murana  Curt.  Ved  Bergen  temmelig  almindelig.  Larven 
lever  selskabelig  i  Mose  i  lange  med  Silke  udspundne  Rør, 

ofte  i  stort  Antal.  Tangeraas,  sjelden.  Juni— Juli.  Ikke  al- 

mindelig i  det  sydlige  Norge,  i  Finmarken  skal  deu  være  sær- 
deles hyppig. 

Fra  Tangeraas  bar  jeg  endnu  en  Art.  rimeligvis  Sc.  mercu- 

rclla  Lin.  (F.  Sv.  368),  der  forekommer  ikke  sjelden  i  den 
første  Halvdel  af  Juli. 

Botys  Tr. 

183.  B.  hamalis  Thbg.  (Diss.  Ent.  2.  P.  3.  p.  50,  Nyctemeralis  Hb. 

Pyr.  148).  Enkelt  Individ  i  en  Furulund  ved  Tangeraas  9de 

Juli  1874.  Er  en  i  Skandinavien  overmaade  sjelden  Art.  Dr. 

Siebke  bar  tåget  et  2det  Ekspl.  ved  Kristiania,  et  3die  er 

f undet  af  Hr.  Cand.  philos.  Schøyen  i  Odalen.  I  Sverige  er 

den  ifølge  Hr.  Wallengren  kun  bemærket  i  Vermeland. 

184.  B.  porphyraUs  Schiff.  (S.  V.  p.  317,  coccinalis  Hb.  37).  Et  eneste 

Eksemplar  ved  Hodnabergsæter  paa  Voss  17de  Juli  1874.  Sjel- 

den, hidtil  kun  paatruffet  i  Kristiania  nærmeste  Omegn,  rime- 
ligvis har  den  en  langt  større  Udbredelse. 

185.  B.purpuralis  Lin.  (S.  N.  X,  534.  punicealis  Hb.  34).  Paa  tørre 

solbeskinnede  Bakker  i  Bergens  Omegn,  ikke  almindelig  :  Kal- 

faret, Kristiansborg  (Sølsberg,  Forf.).  Juni- Juli.  Østenfjelds 
fieresteds  temmelig  hyppig. 

186.  J?.  cespitalis  Schiff.  Sammen  med  foregaaende  og  noget  hyp- 
pigere, i  Mai  og  Juni  I  Sædal,  1  Mil  Sydost  for  Byen,  et 

Par  Ekspl.  '27de  Mai  (Forf.). 

187.  B.  pandalis  Hb  (Vérz.  355,  verbasealis  Pyr.  59).  Paa  fugtige 

Enge  ved  Flatebø  i  Fiksesund  og  ved  Eidet  i  Graven  ikke 

sjelden  Kide  og  21de  Juli  187-1 
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Nomophila  Hb. 

188.  N.  noctuella  Schiff.  (S.  V.  p.  136,  Hybridalis  Hb.  Pyr.  114, 

184).  Enkelt  Ekspl.  ved  Tangeraas  paa  en  Eng  12te  x\ugust 

1870.  Det  er  usikkert,  om  den  Art,  som  Zetterstedt  i  „Insecta 

Lapponica"  p.  971  omtaler,  hører  hid;  den  skulde  saaledes 

ogsaa  forekomme  i  Finmarken.  Hidtil  for  Skandinaviens  Ved- 

kommende kun  kjendt  fra  Bohuslehn,  forøvrigt  har  den  en 

vidstrakt  Udbredelse  i  Europa,  Asien  og  Africa. 

Crambidæ. 

Crambus  F. 

189.  Cr.  pascuellus  Lin.  Sjelden,  paa  Kalfaret  ved  Bergen  Juni 

1874,  ved  Tangeraas  2den  Juli.  Udbredt,  men  ikke  af  de  hyp- 

pigste Arter. 

190.  Cr.  cricelliis  Hb.  (Tin.  371).  Nogle  faa  (ualmindelig  store,  Vin- 

gebredden  23mm.)  Individer  paa  Klepfjeld  i  Strandebarm  (om- 

trent 2000'  o.  H.)  27de  Juli  1874.  Sjelden,  af  Siebke  funden 
paa  Dovre,  af  Hr.  Schøyen  i  Odalen,  Dr.  Wocke  traf  den  i 

Finmarken  ved  Bossekop.  I  Sverige  ligeledes  sjelden  og  me- 

get spredt.    Opholder  sig  især  paa  lyngbevoksede  Bakker. 

191.  Cr.  pratellus  Lin.  Almindelig  ved  Bergen  som  næsten  overalt 

i  Landet,  i  Strandebarm  har  jeg  mærkeligt  nok  aldrig  seet 

den.    Juni  — Juli. 

192.  Cr.  dumetellus  Hb.  (Tin.  389—90).  Ved  Tangeraas  sjelden. 

Juli  1874.    Udbredt  til  Dovre,  men  ikke  meget  hyppig. 

193.  Cr.  hortuellns  Hb.  Temmelig  sjelden  paa  Kalfaret  ved  Bergen 

paa  Enge  i  Juni  og  første  Halvdel  af  Juli.  Bemærket  paa  de 

fleste  Steder  i  den  sydlige  Del  af  Landet. 

194.  Cr.  margaritellus  Hb.  Paa  fugtige  Enge  ved  Tangeraas  Juli 

1870  sjelden,  i  større  Antal  paa  Klepfjeld  sammen  med  Cr. 

ericellus  Hb.  paa  en  tør  lyngbevokset  Skraaning,  i  Almindelig- 

hed  opholder  den  sig  kun  paa  meget  vaade  Myrer,  saaledes 

ved  Næs  Værk  i  Nedenæs,  hvor  den  fleresteds  er  ganske  al- 
mindelig. 

195.  Cr.  culmellus  Lin.  (straminella  Hb.  Tin.  49).    Ved  Mo  i  Stens- 
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dal  fandt  jeg  nogle  faa  meget  smaa  Ekspl.  paa  en  Eng  14de 

Juli  1874.  Forekommer  meget  spredt  og  ikke  hyppig  til  Dovre 

(Siebke). 

196.  Cr.  inquinatellus  Schiff.  Synes  at  være  temmelig  udbredt  i 

Hardanger,  men  forekommer  sjelden  og  enkeltvis:  Eidet  i 

Graven,  Sponheim  i  Ulvik,  Tangeraas,  i  sidste  Halvdel  af  Juli 

og  Begyndelsen  af  August.  Har  stor  Udbredelse  og  gaar  i  det 
mindste  til  Dovre. 

197.  Cr.  tristellus  Fabr.  (Mant.  II.  p.  243,  No.  33).  Temmelig  al- 

mindelig  paa  Engene  omkring  Tangeraas  i  Strandebarm;  ved 

Bergen  forekommer  den  rimeligvis  ogsaa,  ihvorvel  jeg  endnu 

ikke  har  seet  den  der.  August.  Østenfjelds  er  den  en  af  de 

almindeligste  Arter. 

198.  ?Cr.  lithargyrellus  Hb.  Et  Par  temmelig  defekte  Ekspl.  fra 

Nordnæs  ved  Bergen  (Juni  1870)  tror  jeg  maa  henføres  til 

denne  hos  os  temmelig  sjeldne  Art. 

199.  Cr.  perMlus  Scop.  Ikke  sjelden  ved  Eidet  i  Graven  21de  Juli 

1874.  Mere  eller  mindre  hyppig  ligetil  Finmarken  (var.  War- 
ringtonellus  Staint.). 

Galleriæ. 

Aphomia  Hb. 
200.  A.  Sociella  Lin.  (S.  N.  X.  p.  333,  No.  234  ($),  colonella  L.  S. 

N.  X.  p.  534,  No.  235  ($;.  Juli  1871  fandt  jeg  2  Ekspl.  sid- 
dende  paa  en  Mur  paa  Kalfaret  ved  Bergen,  et  3die  Individ 

ved  Tangeraas  Aug.  1874.  Ikke  sjelden  i  den  sydlige  og  mid- 
terste Del  af  Landet,  Larven  skal  leve  om  Høsten  i  Humlebol. 

Tortricina. 

Teras  Tr. 

201.  V  T.  hastiana  Lin.  Et  Eksemplar,  fundet  paa  Landaas  ved  Ber- 

gen 5te  Mai  1871,  tror  jeg  kan  henføres  til  denne  overordentlig 

variable  og  meget  udbredte  Art, 

Tortrix  Tr. 

(Cacoecia  Hb.) 

202.  T.  ro8cma  Lin.    2  Ekspl.  har  jeg  klækket  af  Larver  fundne, 
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saavidt  jeg  erindrer,  paa  B  etuia  ved  Aarstad  tæt  ved  Bergen 
Juli  1871. 

(Pandemis  Hb. 

203.  T.  corylana  F.  (textana  Hb.  115).  Af  Sølsberg  funden  ved 

Bergen,  Juli  1874  erholdt  jeg  et  Par  Stykker  af  Larver  fundne 

paa  Birk. 

(Heterognomon  Ld.). 

204.  T.  Bergmanniana  L.  Enkelte  Aar  i  stor  Mængde  paa  Ro- 

senbuske  ved  Bergen.  Et  eneste  Individ  medbragte  jeg  fra 

Tangeraas  1874. 

205.  T.  viridana  L.  Enkelte  Aar  i  stor  Mængde  paa  Egetrær  ved 

Tangeraas  i  Juli  Maaned,  1869—70,  74.  Optræder  undertiden 
i  store  Masser  (saaledes  ved  Arendal)  og  afblader  Egetræerne ; 

den  Skade,  der  anrettes,  er  imidlertid  ikke  af  nogen  Betyd- 

ning, da  Træerne  snart  igjen  skyder  nye  Blade. 

200.  T.  Rusticana  Tr.  (helvolana  Hb.  301).  Af  og  til  ikke  sjelden 

blandt  Lyng  paa  Damsgaard  ved  Bergen  i  Juni. 

Sciaphila  Tr. 
(a.    Ablabia  Stph.). 

207.  Sc.  osseana  Scop.  (pratana  Hb.  227  -28).  Denne  næsten  over- 
alt i  vore  Fjeldtrakter  hyppig  forekommende  Art,  synes  at 

være  sjelden  i  Bergens  Stift.  Nogle  faa  Ekspl.  paa  Klepfjeld 

og  i  Vatsdal  i  Jondal  Juli  1874. 

(b.    Sciaphila  Tr.). 

208.  Sc.  \ienziana  Hb.  Sølsberg  har  fundet  et  enkelt  Individ  paa 

Vossevangen  i  Juni.    Til  Dovre,  men  sjelden  og  meget  spredt, 

Penthina  Tr. 

209.  P.  variegana  Hb.  Larven  træffes  næsten  hvert  Aar  i  større  An- 

tal  paa  Cratægus  og  Pyrus  malus;  Vikleren  kommer  frem  i 

Juni  og  Begyndelsen  af  Juli. 

210  P.  rufana  Scop.    Ikke  sjelden  mellem  Lyng  paa  Damsgaard 

Juni  1871  (Sølsberg,  Forf.). 

211.  P.  strima  Schiff.  (rusticana  Hb.  66).    2  Eksemplarer  har  jeg 
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klækket  Juli  1871  af  Larver  fundne  paa  Aarstad  ved  Bergen; 

jeg  kan  ikke  med  Bestemthed  erindre  Næringsplanten,  enten 

B etuia  eller  Sorbus  aucuparia.  Af  Siebke  er  den  tåget  i  den 
botaniske  Have  ved  Kristiania* 

212.  P.  Schulziana  Fabr.  (pinetana  Hb.  57,  Bentleyana  Don.  Nat. 

Hist.  X.  T.  357,  1.).  Paa  Kristiansborg  ved  Bergen,  sjelden, 

mellem  Ener  og  Lyng.  Enkelt  Ekspl.  ved  Hodnabergsæter 

(Voss)  17de  Juli  1874.  Udbredt  over  hele  Landet,  de  nord- 

ligste Egne  ikke  undtagne,  paa  Fjeldene  til  mindst  4000'  o.  H. 
213.  P.  arcuélla  Clerk.  Tangeraas  Ode  Juli,  Hodnabergsæter  17de 

Juli  1874,  sjelden.  Udbredt  i  den  sydlige  Del  af  Landet,  dog 

intetsteds  almindelig. 

214.  P.  rivulana  Scop.  (conchana  Hb.  106).  Sjelden,  ved  Tangeraas 

og  Mo  i  Stensdalen  Juli  1874.  Udbredt  temmelig  almindelig 

over  næsten  hele  Norge. 

215.  P.  urtieana  Hb.  (Tort.  65).  Almindelig  omkring  Tangeraas  i 

Strandebarm  i  den  første  Halvdel  af  Juli.  Ligeledes  en  ud- 

bredt og  hyppig  Art. 

216.  ?P.  lacunana  Dup.  (micana  Hw.  p.  460).  Nogle  faa  Ekspl. 

ved  Tangeraas  7de  Juli  1874.  Forholdsvis  meget  smaa,  maa- 
ske  tilhører  de  en  nærstaaende  Art. 

217.  P.  cespitana  Hb.  Et  enkelt  Eksemplar  af  denne  hos  os  meget 

sjeldne  Art  har  jeg  fanget  ved  Bergen  1870  uden  nærmere  at 

kunne  betegne  Stedet.    Siebke  har  fund  et  den  paa  Ringerike. 

Grapholitha  Tr. 

(a.    Pædisca  Ld.). 

218.  G.  subocellam  Don.  Et  enkelt  Individ  paa  en  Rosenbusk  paa 

Kalfaret  ved  Bergen  28de  Juni  1874.  I  det  sydøstlige  Norge 

ikke  sjelden  i  Juni  og  Juli. 

219.  G.  SoJandriana  L.  2  Ekspl  af  var.  sylvana  Hb.  (128)  har  jeg 

klækket  Juli  187 1  af  Larver  fundne  ved  Bergen,  uden  nærmere 

at  kunne  angive  Næringsplanten  (rimeligvis  Birk).  En  overor- 
dentlig variabel  og  meget  udbredt  Vikler. 

220.  G.  tripunctam  Fabr.  (ocellana  Hb.  18).    Ved  Bergen  meget 
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sjelden,  omkring  Tangeraas  temmelig  almindelig  paa  Rosen- 
buske  Juli  1874. 

221.  ?G.  Brunnichiana  Frol.  Enkelt  Ekspl.  paa  Kalfaret  ved  Ber- 

gen Juni  1874.  Da  Larvens  Næringsplante  Tussilago  farfara 

ikke  vokser  omkring  Bergen,  kunde  Forekomsten  synes  noget 

tvivlsom;  da  jeg  ikke  længer  har  Eksemplaret  for  mig  (i  Univ. 

Samling),  har  jeg  foretrukket  at  opføre  den  med  et  Spørgs- 
maalstegn. 

Anm.  Den  10de  Juni  1870  fangede  jeg  paa  Kalfaret  ved  Ber- 

gen en  Vikler,  der  synes  at  tilhøre  en  af  de*  2  hinanden  meget 
lige,  omend  til  et  forskjelligt  Genus  henførte,  Arter  Phthoro- 

blastis  germmana  Hb.  (Tort  47)  og  Graph.  roseticolana  Zett.; 

da  jeg  for  Øieblikket  ikke  er  competent  til  at  afgjøre  noget 

herom  med  Bestemthed  og  tillige  kun  har  dette  ene  Eksplr., 

vil  jeg  indtil  videre  udelade  den  af  Fortegnelsen.  P.  germmana 

er  ikke  sjelden  i  det  sydlige  Sverige  (ifølge  Zett.).  G.  rosetico- 

lana er  hidtil  kun  bemærket  i  Tydskland  og  Vest-Rusland. 

Phoxopteryx  Tr. 

222.  P.  unguicella  Lin.  Paa  Damsgaard  ved  Bergen  Juni  1871, 

meget  sjelden.    Udbredt  til  Nordland  (Zett.). 

223.  P.  myrtillanaTr.  Sammen  med  foregaaende,  men  noget  hyp- 

pigere. Paa  Hodnabergsæter  (Voss)  fangede  jeg  et  enkelt  In- 
divid 17de  Juli  1874.  Af  Dr.  Wocke  funden  paa  Dovre,  men 

har  sikkerlig  en  meget  større  Udbredelse.    Juni— Juli. 

Tin  e in  a. 

Choreutidæ. 

Choreutis  Hb. 

224.  Ch.  Mullerana  F.  Et  Par  in  copula  paa  Salix  ved  Hodnaberg- 

sæter (Voss)  17de  Juli  1874.  I  den  sydlige  Del  af  Landet, 

sjelden  og  lidet  udbredt. 

Simaethis  Leach. 

225.  S.  oxyacanthella  Lin.  (altérnalis  Tr.).    Et  enkelt  Eksemplar  paa 
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Urtica  ved  Tangeraas  Ode  Juli  1874  Sjelden,  men  udbredt 

næsten  overalt. 

Tineidæ. 

Blabophanes. 

22G.  ?  Bl.  rusticella  Hb.    Ved  Tangeraas  ikke  sjelden  i  Juli  og  Aug. 

Tinea  Zett. 

227.  T.  tapete  ella  L.  Ved  Bergen  træfles  den  ikke  sjelden  hele 
Aaret  rundt  inde  i  Husene. 

Adelidæ. 

Adela  Latr. 

228.  A  Crocsella  Sc.  (Suleella  Hb.  121).  Sjelden.  Kristiansborg 

ved  Bergen  Juni  1871,  Tangeraas  Juli  1874,  begge  Gange  et 

enkelt  Individ. 

Anm.  Paa  Damsgaard  ved  Bergen  har  jeg  af  og  til  seet  en 

Nemophora,  Påmerella  Hb.  eller  Mctaxella  Hb.,  der  begge 

forekommer  ikke  sjelden  i  det  sydlige  og  midterste  Norge 

(mindst  til  Dovre). 

Prays  Hb. 

229.  P.  Ourtieellus  Den.  (cænobitella  Hb.  309).  Enkelt  Eksplr.  paa 

Nordnæs  ved  Bergen  1871,  hidtil  kun  bemærket  i  Kristianias 

Omegn  (Siebke). 

Argyresthia  Hb. 

230.  A.  Goedartella  L.  Ved  Bergen,  Tangeraas,  i  Østensø;  paa  Birk, 

Hassel,  Eg  ikke  sjelden. 

Plutellidæ* 

Cerostoma  Latr. 

231.  C.  xylostella  L  (harpet fa  Hb.  110).    Et  Eksplr.  klækket  af 

en  Larve  funden  paa  Lonicera  ved  Bergen  Juli  1871  (Sølsberg). 
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Gelechidæ 

Depressaria  Hw. 

232.  B.  applana  Fabr.  (cicutella  Hb.  79.  419).  Overvintrede  Ek- 

semplarer almindelige  under  Løvtrærs  Bark  overalt  i  Bergens 

Omegn  (Sølsberg,  Forf ).  Ved  Kristiania  er  den  ligeledes  tem- 

melig hyppig. 

Pleurota  Hb. 

233.  Pl.  bicostella  Cl.  Ved  Kristiansborg  enkelt  Eksemplar  1871 

(Sølsberg),  et  andet  fandt  jeg  paa  Tangeraas  9de  Juli  1874. 

Synes  saaledes  at  være  meget  sjelden  vestenfjelds,  forøvrigt 

meget  udbredt,  men  ikke  synderlig  almindelig. 

Coleophoridæ 

Coleophora  Z. 

234.  C.  nigricella  Stph.  (coracipennclla  Hb.  208).  Tangeraas  August 

1874,  klækket  af  Larver  fundne  paa  B etuia,  ved  Næs  Værk 

traf  jeg  den  i  stor  Mængde  paa  Primus. 

Alucitina. 

Alucita  Z. 

235.  A  hexadactyla  Lin.  (polydactyla  Hb.  30.31).  Tangeraas  1870, 

enkelt  Individ.  August  1874  ikke  sjelden  paa  samme  Lokali- 

tet. Ved  Kristiania  i  stor  Mængde  April  —  Juni  1873,  andet- 
steds  her  i  Landet  er  den  ikke  observeret. 

Anm.  Ved  Solbjørgvand  i  Strandebarm  saa  jeg  August  1874 

en  Pterophorus,  som  desværre  undgik  mine  Efterstræbelser ; 

rimeligvis  en  Art  af  Slægten  Platypfilia  Hb.  Af  Familien 

Pterophorina  er  henimod  20  Arter  paaviste  hos  os,  flere  af 

dem  har  en  vidtstrakt  Udbredelse  og  vil  uden  Tvivl  ogsaa 

paatræffes  i  Bergens  Stilt. 

Videnak.-Selsk.  Forh.  18?5.  14 



De  ældste  Forbindelser  mellem  den  norske  og  den 

islandske  historiske  Litteratur. 

Af 

Dr.  (iustav  Storm. 

I. 

Jeg  har  tidligere  gjort  gjeldende,  at  med  det  kortfattede  „Ågrip 

af  Noregs  konungasogum"  begynder  den  sammenhængende  Bearbej- 
delse  paa  Island  af  den  norske  Kongehistorie,  at  den  gav  Stødet  til 

Islendingernes  seirrige  Concurrence  ligeoverfor  Nordmændene  i  dis- 

ses egen  Historie;  og  denne  Mening  har  jeg  søgt  at  hævde  lige- 

overfor Prof.  S.  Bugge  i  en  Diskussion  om  Kilder  for  den  saakaldte 

,,Historia  Norvegiæ"  eller  ,,Breve  Chronicon  Norwegiæ".  En  for- 
nyet Undersøgelse  af  beslægtede  Steder  hos  Odd  Munk,  i  Ågrip, 

i  „Breve  Chronicon"  og  hos  Thjodrek  Munk  har  imidlertid  ført  mig 
til  at  opgive  denne  Tanke,  og  jeg  er  nu  kommen  til  den  bestemte 

Mening,  at  der  ogsaa  mellem  disse  Krøniker  bestaar  en  direkte 

Forbindelse,  som  det  er  Kritikens  Pligt  at  søge  at  bringe  paa 

det  rene.  Vi  vil  først  søge  at  bestemme  deres  Forfatteres  Kil- 
der og  Arbeidsmethode.  Vi  begynder  da  med  den,  hvis  Datum 

(c.  1177—79)  er  det  ældste,  Thjodrek  Munk  fra  Nidarholmen; 

han  skriver  for  at  bøde  paa  det  Savn,  at  Nordmændene  ingen  sam- 

menhængende Kongehistorie  har,  og  vil  udfylde  dette:  hvor  et  en- 
kelt Afsnit  (om  St.  Olavs  Begravelse  og  Mirakler)  er  tidligere 

bekjendt,  gaar  han  dette  uden  Videre  forbi.  Han  henholder  sig 

for  Tidsregningen  og  enkelte  Begivcnheder  i  den  ældre  Tid  til  Is- 

lendingers mundtlige  Beretninger1.    Hans  Kronologi  stammer  vist- 

'   prout  nos  pert/utrere  potuimns  al)  eis —  quos  nos  Jslendinga  vooaimis. 
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nok  oprindelig  fra  A.re  frode  -  med  hvem  han  støder  sammen  i  Tiden 

for  Islands  Opdagelse1  —  men  han  henviser  kun  til  Islendingers 

Beregninger  i  deres  .,Digte"  (o:  Kongerækker  paa  Vers)2,  altsaa 

Sidestykker  til  det  saakaldte  „Jon  Loftssøns  Lovkvæde",  der  lagde 

Sæmunds  Beregninger  til  Grund.  Og  selv  disse  Kongerækker  kan 

han  kun  have  benyttet  for  den  hedenske  Tid  til  og  med  Olav  den 

hellige  —  i  denne  Tid  udtrykker  han  sig  derfor  med  al  mulig 

Reservation3  — ;  fra  ham  af  benyttede  han  en  hjemlig  „Catalogus 

regum  Norwagiensium",  der  synes  kun  at  have  omfattet  de  kristne 

Konger4  ligesom  de  ældste  danske  Kongerækker.  Heller  ikke  for 

den  følgende  Tid  ser  man  Spor  af  skriftlige  Kilder  eller  Citater, 

han  beretter  alt  „aliena  relatione",  „audita",  som  han  selv  siger. 

Det  saakaldte  Ågrip  er  en  islandsk  Afskrift  fra  c.  1200-1210  af 

en  noget  ældre  Bog,  hvis  Forfatter  har  arbejdet  efter  skriftlige 

Kilder;  han  har  oversåt  lange  Stykker  afThjodrek  og  tildels  udvi- 
det  dem  (f.  Ex.  om  Harald  Haardraades  Lig,  at  det  efter  Thjodreks 

Tid  c.  1185  blev  ført  med  Mariakirken  til  Klostret  Elgesæter), 

men  han  har  ogsaa  brugt  andre  latinske  Kilder,  og  blandt  disse 

har  jeg  søgt  at  hævde  „Breve  Chronicon  Norwegiæ".  De  fleste 
Stykker  i  Ågrip  synes  at  være  oversatte  fra  Latin,  men  paa  de 

bedst  fortalte  Steder  kan  ikke  dette  paavises,  og  her  har  man 

Valget  mellem  norrøn  Original  eller  Optegnelse  direkte  fra  Folke- 

1  hos  Thj.  Haralds  9de  eller  10de  Regjerings-Aar  (»:  867—68),  hos  Are,  „da 

Harald  var  16  Aar",  a:  64  Aar  før  Haralds  Død  som  80-aarig  i  931—32,  alt- 
saa 867—68. 

2  —  qui  hæc  in  suis  antiquis  carrainibus  percelebrata  recolunt. 

3  Cap.  1  :  Sad  quia  valde  difficile  est,  in  hujusce  ad  liquidum  veritetem  compre- 
hendere,  maxime  ubi  nulla  opitulatur  scriptorum  auctoritas,  istum  numerum  (858 

—  928)  nullo  raodo  volumus  præjudicare  certiori,  si  repense  vaiet  osv. 
Cap.  13;  Sive  Rothomagi  sive  in  Anglia  baptizatus  fuerit,  tune  constat  eura 

luisse  provectioris  ætatis  -  —  quam  illi  dicant,  quibus  maxime  in  hujus  modi 
credendum  est. 

Cap.  19:    Occubuit  anno   ab  incarnatione  Domini   millesimo  vicesimo  nono, 
ut  nos  certius  indagare  potuimus. 

*  Eidem  vero  Kanuto  et  filis  ejus  Sueinoni  et  Haconi   nepoti  ejus  adseribuntur 
atini  quinque  in  Catalogo  regum  Norwagiensium,  Cap.  20. 

14* 



212 

sagnet.  Odd  Munk  skrev  paa  Latin  en  vidtløftigere  Fortælling  om 

Olav  Trygvessøn,  og  den  blev  allerede  i  Begyndelsen  af  13de  Aar- 

hundrede  oversåt  paa  Islandsk,  men  som  det  synes  af  forskjellige, 

hvilket  hjælper  os  til  at  bestemme,  hvad  Odd  selv  har  fortalt;  da 

han  citerer  Kong  Sverres  Ord,  og  da  man  ved,  at  Odds  Abbed  fra 

1185  af  opholdt  sig  længere  Tid  hos  denne  Konge,  har  man  vist- 

nok  med  Rette  antaget,  at  Odds  latinske  Bog  er  skrevet  i  et  af 

Aarene  omkring  1190.  Odd  har  brugt  adskillige  skriftlige  Kilder, 

rimeligvis  baade  norrøne  (Are)  og  latinske  (Sæmund?,  Rufus  Prest), 

men  ved  Siden  deraf  ogsaa  øst  af  gamle  Folks  mundtlige  Beret- 

ninger. 

Af  dette  vil  man  paa  Forhaand  se,  at  om  der  mellem  disse 

tre  Forfattere  skal  finde  nogen  direkte  Forbindelse  Sted  udenfor 

den  allerede  bekjendte,  atForf.  af  Ågrip  har  gjort  Uddrag  af  Thjo- 

drek,  kan  man  kun  tænke  sig,  enten:  at  Odd  har  benyttet  A  grip, 

eller:  at  Odd  har  benyttet  Thjodrek,  eller:  atForf.  af  Ågrip  har 

benyttet  Odd,  altsaa 

Thjodrek  Odd  —  Thjodrek     Thjodrek  —  Ågrip 

  I     _  J__  _\_ 

Odd  Ågrip        "        Ågrip  Odd. 

Thi  det  4de  Alternativ  —  at  Thjodrek  skulde  have  benyttet  Odd  — 

forbyder  sig  selv,  dels  fordi  Thjodrek  har  skrevet  et  halvt  Snes 

Aar  før,  dels  fordi  han  ikke  benytter  skriftlige  Kilder,  dels  fordi 

han  ikke  paa  langt  nær  véd  saa  meget  om  Olav  Tryggvessøn  som 

Odd.  Det  Sted,  hvoraf  Forholdet  især  lader  sig  bestemme,  er  om 

Olav  Tryggvessøns  Død.  Her  beretter  den  ældste  norske  Kilde, 

Thjodrek:  „Ibi  tune  quidam  dicunt,  regem  scapha  evasisse  et  ob 

salutem  animæ  suæ  exteras  regiones  adisse;  quidam  vero  lorica- 
tum  in  mare  corruisse.  Quid  horum  verius  sit,  nos  affirmare  non 

audemus:  hoc  tantum  credere  volumus,  quod  perpetua  pace  cum 

Christo  fruatur".  Det  kan  ikke  være  tvivlsomt,  at  „ob  salutem 

animæ  suæ  exteras  regiones  adire"  maa  betyde  at  drage  til  de 
hellige  Steder  i  Syden  (Rom  eller  Jerusalem)  i  Pilgrimsfærd,  og 

saaledes  vil  vi  ogsaa  se  det  opfattet.    Forf.  af  Ågrip,  der,  som  vi 
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ved,  oversætter  Thjodrek,  synes  paa  dette  Sted  ogsaa  at  have  be- 

nyttet sin  2den  Hovedkilde,  ,,Breve  Chronicon"  1,  han  har  nemlig: 
.^surner  menn  gcta  hann  a  bati  braut  hoft  comitzc  oc  segia  at  hann 

hafi  verit  senn  sipan  a  munclifi  noeqvoro  a  Jorsalalandi ;  en  surner 

geta  at  hann  hafi  fu  rir  borp  fall  it.  en  huacki  er  lifi  hans  hei- 

f  er  luet,  pa  er  pat  lichilict  at  gup  hafi  splina".  Det  er  her  intet 
iveien  for  at  antage,  at  Forf.  ved  .,hann  hafi  verit  senn  sif)an  a 

muncliii  noeqvoro"  har  oversåt  „in  quo  dam  cenobio  se  illum  vi- 

disse'*,  og  at  han  har  faaet  Tillægget,,  i  Jorsalaland"  ved  at  tænke 

paa  Betydningen  ai  Thjodreks  Ord  „ob  salutem  animæ"  etc.  Imid- 
lertid har  andre  ment,  at  Beretningen  i  Ågrip  skriver  sig  fra  Odd, 

og  vi  maa  derfor  undersøge  Stedet  hos  ham.  Det  lindes  i  to  lidet 

afvigende  Redaktioner  (i  Kbh.  og  Stk.-Haandskr.),  og  vi  tror  da 

ikke  at  tage  meget  fejl,  om  vi  antager,  at  Odd  selv  har  skrevet 

omtrent  i  følgende  Udtryk: 

Quidam  dieunt  regcm  ipsum  un- 
dis  submersum  evas  isse  et  post  ca 

apud  exteras  nationes  a  quibus- 
dam  visum  fuissc. 

Quidam  vero  credunt  eum  in  hor, 

prcelio  cecidisse.  Quicquid  autem 

vitæ  cjus  finem  fecerit,  tamen  veri- 
simile  est,  quod  deus  animam  ejus 

ad  se  receperit  qui  tanta  inst antia 

ad  hoc  operarctnr.  ut  chrisUanita- 
tem  corroboraret  etc. 

Det  skal  ikke  nægtes,  at  den  norrøne  Text  af  Odd  i  et  Par 

Ord  støder  sammen  med  Ågrip  (hvat  sem  lifi  hans  hefir  lokit  — - 

1  nonnulli  ipsum  loricatum  uudis  submersum  affiriuant,  quidam  eciam  longo  inter- 
vallo  in  quodam  cenobio  se  illum  vidisse  protestati  sunt. 

Pat  v  Hia  sumir  menn  segia.  at 

Olaf  r  honungr  liati  laupit  fir  ir 

bord  oc  hcemis  sva  ibrot,  oc  hafi 

semi  verit  i  utldndum, 

(Stk. :  ok  konungr  sialfr  hliop  fy- 
rir borS,  oc  segia  sumir  hann 

braut  hafa  komiz) 

i  n  sumir  vilia  segia  at  hann  hafi 

fallit  i  |)essum  bardaga  (en  sumir 

hyggia  hann  £>ar  fallit  hafa)  en 

hu  atle  i  (liv  ar)  sem  lif  hans  hefir 

brugpit  (lokit),  pa  er  liclikt,  at 
(jac)  hafi  tekit  sdlina  til  sin,  slica 

stund  sem  hann  lagdi  d  cristni  cd 

styrhia. 
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likilikt),  men  dette  maa  bero  paa  Tilfældigheder,  thi  Fort.  af  A  grip 

kunde  ikke  benytte  den  først  senere  oversatte  Text.  Odds  suppo- 

nerede  latinske  Text  maa  vi  altsaa  holde  os  til,  og  den  er  tyde- 

ligvis beslægtet  med  de  citerede  Steder  hos  Thjodrek  og  i  Å  grip. 

Det  særegne  i  Ågrip,  Tillægget  om  Klostret  i  Jorsalaland,  tindes 

ikke  hos  Odd ;  dette  er  for  mig  nok  til  at  vise,  at  Odd  ikke  har 

laant  hos  A  grip.  Heller  ikke  for  det  omvendte  Tilfælde,  at  A  grip 

laaner  hos  Odd,  finder  jeg  nogen  Støtte,  thi  Odds  Beretning  inde- 

holder  intet  særeget,  han  afviger  kun  i  sin  fyldigere  Stil  fra  Thjod- 

rek, og  om  man  antager,  at  han  har  havt  Thjodrek  til  Kilde,  bli- 
ver der  kun  at  bemærke,  at  Thjodreks  „ob  salutem  animæ  suæ 

exteras  regiones  adisse"  er  blevet  til  det  farveløse  „apud  exteras 

nationes  a  quibusdam  visum  fuisse".  Odd  har  paa  et  senere  Sted 

en  anden  Beretning  om  Olavs  Frelse  og  senere  Liv  i  Syden,  — 

hentet  fra  en  anden  Kilde,  Sote  Skald,  —  og  den  ender  han  med 

en  selvstændig  Reflexion:  „Jeg  tror,  at  Kong  Olav  har  reddet  sig 

(og  det  vil  alle  de  tro,  som  ligner  mig),  skjønt  jeg  véd,  at  somme 

ældreMænd  betvivler  det;  jeg  tror,  at  han  har  været  i  Grækenland 

eller  Syrien1  og  bedet  om  Tilgivelse  for  sin  Ungdoms  Synder". 
Denne  Reflexion  viser  netop  ved  sin  Usikkerhed,  tiltrods  for  det  be- 

stemte Sagn,  at  Odd  egentlig  selv  ikke  vilde  gaa  videre,  end  Thjod- 
rek berettede,  og  styrker  Rimeligheden  af,  at  han  har  laant  fra 

denne.  Erkjendes  dette,  at  Odd  har  kjendt  Thjodreks  Arbejde, 

vil  det  være  lettere  at  forklare  en  Række  Overensstemmelser  mel- 

lem  begge  Forfattere,  som  man  tidligere  havde  Vanskelighed  for 

at  gaa  ind  paa.  Det  er  nemlig  let  at  tænke  sig,  at  Odd,  som 

kjendte  den  rigere  islandske  Tradition  og  skriver  i  et  ordrigt  Sprog 

og  har  sin  Glæde  af  at  dvæle  ved  Skildringens  Enkeltheder,  kan 

optage  Thjodreks  korte  Meddelelser  i  sin  Fortælling,  medens  det 

ikke  godt  gik  an  at  hævde  for  Thjodrek  en  saa  selvstændig  stili- 

1  trui  ok  at  hann  hafe  verit  i  Girklande  ok  Jorsalalande  ok  Syrlande  ok  bett  ann- 
marka  mco  ioran  er  hann  geroe  a  osku  alldri  (Munchs  Udg.  B.  (53). 
ok  var  hann  i  munclifi  i  Girclandi  eda  Syrlandi,   ok  bøtt  sva  sinn  misgerningn 
mon  ioran,  er  hann  hafoi  geit  a  øseu  alldri.    (Fnm.  S.  X.  371). 
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stisk  Færdighed  og  saa  kritisk  Sands,  som  vikle  fremgaa,  om  han 

bavde  studeret  Odd,  gjort  korte  og  koncise  Uddiag  og  udeladt  alle 

Overdrivelser  og  Usandsynligheder.  Som  Særegenheder  for  Odd 

og  Thjodrek  kan  nævnes,  at  de  af  Givnhildssønnerne  kun  nævner 

de  to,  Harald  og  Gudrød,  at  de  lader  Olav  Tryggvessøn  blive  døbt 

af .,  Abbeden  i  Syllingerne"  efter  hans  mirakuløse  Frelse  i  Danmark, 
at  de  lader  Haakon  Jarl  sende  Jostein  og  Karlshovud  til  Olav  og 

lader  Thore  Klakka  blive  dræbt  ved  Tjalvaheller  (in  locum  qui  di- 

citur  Thialfahellir  =  (jar  sem  heitir  tMalfahellir),  at  de  lader  Olav 

selv  bortgifte  sine  to  Søstre  til  Brødrene  Thorgeir  og  Hyrning 
o.  s.  v.  At  Odd  ofte  maatte  fare  haardt  med  sine  Kilder  for  at 

faa  dem  til  at  passe  sammen,  er  jo  naturligt  paa  Grund  af  den 

større  Overflod  paa  selvstændige  Berettelser.  Vi  ser  ham  derfor 

forandre  Sagnet  om  Thore  klakka  og  Olavs  Morbrødre  derhen,  at 

de  vel  søger  ham  i  England,  men,  da  han  ikke  er  tilstede,  reiser 

efter  ham  til  Rusland;  som  Følge  af  dette  russiske  Ophold  maatte 

Odd  altsaa  gjøre  Vold  paa  den  Tradition,  at  Olav  kom  fra  Eng- 

land til  Norge,  og  dernæst  for  det  følgendes  Skyld  skabe  en  ny 

Reise  til  England,  hvor  han  da  henter  Prester  og  paa  Hjemveien 

omvender  Orknøjarlen.  Ingen  vil  vel  for  Alvor  tænke  sig,  at  Thjod- 

rek skulde  have  kjendt  disse  Beretninger  og  deraf  have  forstaaet 

at  udrense  det  rene  Sagn.    Vi  maa  altsaa  foretrække  Stamtavlen: 

Thjodrek 1   

Odd  Munk  Ågrip. 

II. 

I  sine  „Bemærkninger  om  den  i  Skotland  fundne  latinske  Nor- 

ges Krønike"  1  har  Prof.  Sophus  Bugge  paavist  et  nærmere  Slægt- 

skab  mellem  Udtryk  i  Odds  Bog  og  i  „Breve  Chronieon  Norwegiæ" 
og  forklarede  dette  deraf,  at  den  norske  Krønikeforfatter  har  læst 

1  Aarh.  f.  nord.  Oklk.  og  Historie  1873.  S.  1—49. 
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Odds  Bog.  Mod  denne  Opfatning  har  jeg  søgt  at  opponere  og 

blev  derved  forledet  til  at  betvivle  selve  Slægtskabet;  en  fornyet 

Undersøgelse  har  imidlertid  bnigt  mig  til  at  maatte  erkjende,  at 

Prof  Bugges  Paavisning  af  Slægtskabet  i  alle  Dele  maa  fastholdes, 

selv  der,  hvor  han  selv  udtaler  sig  mere  tvivlende;  derimod  søger 

jeg  at  forklare  dette  Forhold  ad  den  omvendte  Vej,  nemlig  at  Olav 

Tryggvessøns  islandske  Biograf  har  laant  adskillige  Enkeltheder  fra 

den  latinske  Norgeshistorie. 

Bugges  Ord  ere:  „Ligesom  Krøniken  begynder  med  en  Over- 

sigt  over  Norges  Grænser  og  forskjellige  Dele,  saaledes  indleder 

Sagaen  sin  Fortælling  om  Olav  Trygvessøn  som  Norges  Eneher- 
sker med  et  Kapitel  om  Landets  Udstrækning  og  Dele.  Begge 

Skrifter  nævne  Gautelven  som  Norges  sydligste  og  Vegestav  som 

den  nordligste  Grænse;  begge  nævne  som  de  to  Hoveddele  Kyst- 

landet og  Oplandene,  af  hvilke  Kystlandet  inddeles  i  4Hovedland- 

skaber;  begge  fremhæve,  at  Øerne  ved  Norges  Kyst  er  utallige. 

Stærkere  Vægt  lægger  jeg  paa  det,  at  den  geografiske  Oversigt  i 

begge  Skrifter  indledes  ved  den  Bemærkning,  at  Landet  har  faaet 

sit  Navn  efter  en  Konge  Nor.   — 
Jeg  tvivler  ikke  om,  at  om  vi  havde  havt  Odds  latinske  Text, 

maatte  enhver  Indvending  herimod  have  forstummet;  selv  nu  — 

da  vi  kun  har  de  norrøne  Bearbej deiser  —  er  Overensstemmelsen 

klar  nok.  Vi  vil  stille  Stederne  overfor  hinanden  og  lade  Læseren 
dømme: 

Breve  Chron.  p.  1.  Odd  Cap.  15. 

Norivegia  igitur  a  quodam  rage  j  Sa  honungr  red  fyrst  fyrir  Noregi 

qui  Nor  nuncupatus  est,  nomen  er  Norr  het  (eller:  Så  var  kon- 

obtinuit.  ungr  forMim  er  Nori  het,  er  fyrstr 

bygM  Noregi). 

Efter  en  kort  Omtale  af  Norges  Natur  leverer  Krøniken  en 

(irænsebeskrivelse  ,  der  hos  Odd  gjenfindes  lige  efter  Ordene 
om  Nor: 

eireumsepta  quidem  ex  occasu  et 

aquilone  refbuentis  oceani,  a  mr- 



217 

fidie  veré  Daciam  et  balt  i  eu  w  mare  I  mår  fra  Norgi  er  Danmdrl 

hnhet.  sted  de  sale  Swethiam,  Gau-  en  Svifyjéd  aust  r  fra,  en  vest  r 

toniam  Angariam,  Jamtoniam  —  fra  Englaud(s  hat"),  en  nardr  fra 
—  —  —  —  Noregi  er  Finnmdrk. 

versus  vero  septcntriouem  gent  es 

perplures  paganismo  (proh  dolor) 

serui entes  —  —  —  — 

in  oriente  ex  magno  flumdne  in-  „lengd  landsens  or  sudr  ok  i  norSr 

er  fra  Gautelfi  sunnan  ok  norår 

til  Vegistafs.  ■ 

<  i /tit  —  —  (og  om  Hala- 

gia:)  in  aquilonem  terminal  Nor- 

vegiatn  juxta  lacum  Wegcstaf. 

Krøniken  deler  endvidere  Norge  i  de  tre  Hoveddele  «prima 

que  maxime  maritima  est,  secunda  mediterranea  que  et  montana,  ter- 

tia  sUvestris,  que  Finnis  inhalritatur" ,  og  i  det  følgende  Kapitel 

deles  igjen  „zona  maritima"  i  fire  „patriæ":  Sinus  Orientalis, 

Gulacia,  Trondemia  og  Halogia.  Ogsaa  dette  gjenfindes,  men  kor- 

tere hos  Odd:  landit  er  greint  okkallat  pessum  heitum :  Vik,  Horda- 

land, Uplond,  Prondheimr,  Hdlogalund,  Finnmdrk1;  disse  Afde- 

linger  kaldes  ogsaa  udtrykkelig  „Riger"  (=  patriæ).  Det  derpaa 
følgende  hos  Odd  „1  pessum  rikium  eru  mbrg  herud  ok  morg  fylki 

ok  titallegar  eyjar"  giver  kun  i  kort  sammentrængt  Referat  Ind- 

holdet  af  Krønikens  Kap.  2—4,  hvis  Slutningsord  komplet  svarer 
(„insulas  que  adjacent  Norwegie  pre  multitudine  nemo  numerare 

potestu). 
Det  kan  ikke  nægtes,  her  er  mærkelig  Overensstemmelse.  Men 

er  nu  (som  Bugge  vilde)  Odd  Originalen,  som  Krønikeforfatteren 

har  udvidet  til  den  geografiske  Beskrivelse,  eller  er  Krøniken  Ori- 

ginalen, af  hvilken  Odd  har  gjort  Uddrag  for  sin  Olavs-saga?  I 
første  Tilfælde  maatte  man  tænke  sig,  at  Krønikeforfatteren  havde 

tåget  hver  Sætning  hos  Odd  og  møjsommeligt  udvidet  dem  til 

længere  Perioder,  hvori  han  fra  andre  Kanter  indskød  Ord,  Be- 

mærkninger,  ja  længere  Fortællinger;  i  det  modsatte  Fald  har  Odd, 

hvor  han  begyndte  paa  Olavs  Regjering  i  Norge,  gjort  et  kortfattet 

'   Stk.  har  tabt  tu  af  Ledene:    Vik,  Horoaland,  Hålogaland  ok  t^randheimr. 



218 

Uddrag  af  den  geografiske  Del,  som  ban  da  har  indfældt  i  sin 

Olavs-saga.  hvor  han  havde  Brug  for  den.  Betragter  man  Afsnittet 

hos  Odd  alene  (Cap.  19  i  Cod.  Arm,  Iste  Halvdel  af  Gap.  15  i 

Munchs  CJdg.),  vil  man  se.  at  det  dels  indeholder  en  kortfattet 

Skildring  af  Norge,  dels  en  ligesaa  kortfattet  Oversigt  over  den 

norske  Kongeslægt  før  Olav,  hvilket  kommer  dumpende  høist  ube- 

leiligt  her  midt  i  Fortællingen,  hvis  de  ikke  tilsammen  er  Uddrag 

af  et  geografisk-historisk  Værk  om  Norge.  Og  for  vor  Mening,  at 

Odds  Original  her  er  „Breve  Chronicon",  taler,  at  ogsaa  det  histo- 
riske Uddrag  om  Kongeætten  er  beslægtet  med  Krøniken,  hvad 

ogsaa  Prof.  Bugge  indrømmer  (Bemærkninger  S.  20— 21).  Hos  Odd 
fortælles  kortelig  om  den  første  Enekonge  Harald  haarfagre,  og  at 

mange  Fylkeskonger  stammede  fra  ham.  „men  vi  omtaler  blot  de 

Konger,  som  styrede  Kystlandet  (mels  sjonum)  og  var  Overkonger, 

thi  paa  Oplandene  var  mange  Konger  af  hans  Æt,  og  af  disse  var 

de  mest  berømte  Kong  Tryggve  (Olav  Tryggvessøns  Fader)  og  Harald 

grenske  (Olav  d.  helliges  Fader).  Ogsaa  dette  gjenfindes  omstæn- 

deligere  i  Krøniken,  af  hvilken  fremhæves:  Ast  e  mugna  numero- 
sitate  filiorum  Haraldi  eomati  illi  duo  seilicet  Ericus  et  Hacon  loco 

patris  Maritimis  imperasse  memorantur,  ceteri  in  montants  regebant. 

 At  Berns  et  Olanus  fratres  illorum  admodum  utilem  suis 

posterts  reliquerunt  sobolem;  qmppe  tom  de  Ul  or  nm  pr  og  ente  sint  pro- 

gressi  illi  sahitares  equivoei  duo  Olaui.  .    Bemo  etenim 

—  —  genuit  Gudrodum,  item  Gudrodus  genait  Haroldum 

Grensca,  —  —  —  —  iste  dumt  uxorem  -  —  —  —  que  sibi  pe- 

perit  Olautim  perpetuum  regem  Norwegiæ.  —  —  —  —  At  Olauus 
filius  Haraldi  eomati  genuit  Turgorem  o.  s.  v.  Netop  det,  at  begge 

Uddrag  —  det  geografiske  og  det  historiske  —  følger  efter  hin- 
anden  paa  dette  Sted,  beviser  det  efter  min  Mening  afgjort,  at 

Odd  under  sit  Arbejde  med  Olavs  Historie  har  stødt  paa  denne 

Krønike  og  har  fundet  en  saadan  geografisk-historisk  Indledning 

at  være  noget,  som  ogsaa  kunde  passe  for  ham,  hvorfor  han  paa 

et  ikke  saa  uheldigt  Sted  har  indskudt  den  i  sin  Bog. 

Dette  Resultat  stemmer  med,  at  der  ogsaa  i  Odds  senere  Beret- 

ning om  Olavs  Regjering  tindes  to  Steder,  som  er  beslægtede  med  Krø- 
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niken,  hvorom  Bugge  siger:  .,At  Beretningen  om,  at  OlavTrygves- 

søn  har  med  sig  til  Norge  Biskop  Jon  og  Præsten  Tangbraud,  samt 

Beretningen  om  de  Lande,  som  Olav  kristnede,  grunder  sig  paå 

Odds  Bog,  er  muligt,  men  ikke  bevisligt".  Jeg  tror,  det  kan  be- 
vises, at  Odd  har  laant  dem  fra  Krøniken.  I  Norge  fortaltes  det, 

at  Kong  Olavs  Missionsbiskop  hed  Sigurd;  dette  siger  ikke  alene 

Thjodrek  (..Sigwardum  Episcopum,  qui  ad  hoc  ordinatus  fuerat,  ut 

gentibus  prædicaret  verbum  Dei)  og  efter  ham  Å  grip  (Sigurj)  bu- 

skop,  er  til  j^ess  var  vig|>r  at  bo[>a  ]u])Om  gu]>s  nafn),  men  ogsaa 

Legenden  om  Sunniva  (.,per  beatum  et  venerabilem  virum  Siguardum 

episcopum),  den  norske  kirkelige  Tradition  kjender  kun  Sigurd  som 

Iste  Biskop  i  ..Throndhjem",  ligesom  Vidtløftigere  islandske  Bearbei- 

delser af  Olavs  Historie  (Heimskringla  og  den  .,storeu  Olavs-saga)  og- 
saa kun  nævner  Biskop  Sigurd.  En  Undtagelse  herfra  gjør  Odd  og 

„Breve  Chronicon'-.  som  kakler  ham  Johannes1;  og  hvorfra  har  disse 
faaet  Navnet  ?  Det  kan  let  forklares,  hvis  man  gaar  ind  paa  min  An- 

tagelse, at  Odd  har  faaet  det  fra  ;,Breve  Chronicon".  Thi  Forf.  af 

„Breve  Chronicon''  har  benyttet  Mag.  Adam  af  Bremen2,  og  denne 

kalder  ham  udtrykkeligt  Johannes*,  men  om  Odd  har  ingen  hidtil 
paavist  direkte  Forbindelse  med  Bremen. 

1  Johannes  kaldes  i  den  oversatte  Text  hos  Odd  Jon''  (Munchs  Udg.  S.  23,  25  og 
Fnm.  S.  X.  276,  307);  paa  to  Steder  tilføjes  i  det  sidste  Haandskrift  efter  den  hjem- 

lige ^radition  „er  Siguror  het  aoru  nafni"  (X.  280  og  373),  men  dette  Tillæg 
synes  at  tilhøre  Oversætteren  eller  Skriveren.  Naar  den  „store"  Olafs-saga  lader 
„Broder  Odd"  berette,  at  Grimkel  var  Søstersøn  af  Biskop  Sigurd  (Fnm.  S. 
III.  172),  da  gjenfindes  dette  ikke  ho±  „Broder  Odd",  og  Navnet  ..Sigurd"  gjør 
det  rimeligt,  at  Citatet  er  urigtigt.  Efterretningen  skriver  sig  rimeligvis  gjen- 
nem  forskjellige  Hænder  fra  Thjodrek.  der  oævner  Grimkel  som  „filius  fratris  Sig- 

wardi  Episcopi";  Sigurd  var  nemlig  da  Grimkels  .,avunculusu  (efter  Middelalde- 
rens Sprogbrug  for  patruus). 

2  se  Bugges  Bemærkninger  o.  s.  v.  Side  23—29  og  mine  „Yderligere  Bemærk- 

ninger"  Side  363  ff. 
'  Adam  II.  35:  „Alii  dicunt  olim  et  tune  ab  Anglia  quosdam  episcopos  vel 

presbyteros  evangeJizandi  gratia  egressos  a  domo.  ab  eisque  Olaph  baptizatum 

et  ceteros  quorum  præcipuus  esset  quidam  Johannes  episeopus"  og  IV.  33:  In 
Nortmanniam  primus  ab  Anglia  venit  quidam  Johannes  episeopus  qui  regem 
conversum  cum  populo  baptizavit. 
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Det  bliver  da  ogsaa  riineligt,  at  den  anden  Beretning  om  de 

Lande,  Olav  kristnede,  hos  Odel  er  laant  fra  „ Breve  Chronicon''. 
Vi  maa  her  skille  mellem  en  norsk  og  en  islandsk  Tradition.  Den 

norske  fincles  i  „Breve  Chronicon",  der  efter  at  have  fortalt  om 

Norges  Omvendelse  siger:  „sicque  factum  est,  ut  infra  quinquen- 

nium  omnes  tributarios  id  est  Hiatlandenses,  Orchadenses,  Ferey- 

ingenses  oc  Tilenses  —  —  —  redderet  Christo";  Krøniken  regner 
ikke  Grønland  med  blandt  de  Lande,  Olav  kristnede,  thi  paa  et 

tidligere  Sted  fortæller  den,  at  Grønland  er  opdaget  og  kristnet 

fra  Island  (a  Telensibus  reperta  et  inhabitata).  Det  samme  gjel- 

der da  ogsaa  Ågrip  („Noreg  oc  Island  oc  Hialtland,  Orcnayiar  oc 

it  v.  Færayiar).  Derimod  regnede  den  islandske  Tradition  ogsaa 

Grønland  med,  thi  allerede  Hall  ars  tein  nævner  (foruden  Norge)  Island, 

Grønland,  Øerne  og  Hjaltland,  ligesom  senere  „Konungatal"  har: 
Norge,  Orknøer,  Færøer,  Hjaltland,  Island  og  Grønland  (Fagrskinna 

Gap.  71);  naar  nu  Odd  har  medtaget  ikke  alene  de  Lande,  Krøni- 

ken nævner,  men  ogsaa  Grønland,1  kan  jeg  ikke  tvivle  paa,  at  Odd 
har  kombineret  Krønikens  norske  Tradition  med  den  islandske. 

Resultatet  af  disse  Bemærkninger  er  nu,  at  Odd  under  sit  Ar- 

beide er  bleven  bekjendt  med  den  norske  Krønike,  har  gjort  et 

kort  Uddrag  af  den  for  sin  specielle  Fortælling  og  paa  enkelte 

Steder  foretaget  Rettelser  og  Tillæg2  efter  den,  medens  Sagnene 
oftest  har  tilrlydt  Odd  i  saa  rigelig  Mængde,  at  han  i  Regelen  ikke 

kunde  benytte  Krønikens  enten  mere  kortfattede  eller  afvigende 

Tradition.    Den  modsatte  Antagelse  —  at  Krønikeforfatteren  har 

1  Olafr  konungr  kristnaoe  Noreg  ok  Orkneyiar,  Grenland  ok  Island  Hialtland  ok 
Føreyiar  (Munchs  Udg.  Cap.  39),  i  Cod.  Arn.  endog  i  samme  Orden  som  i 
Breve  Chronicon :  Noregr,  Hialtland,  Orkneyiar,  Færeyiar,  Island,  Grønland 
(Cap.  48). 

2  Kt  saadant  Tillæg  findes  vistnok  i  Cap.  39  (Munchs  Udg.,  Cap.  48  i  Fnm.  X), 
li  vor  det  forhelles,  at,  Oplandene  fø^st  ordentlig  kristnedes  af  Olav  den  hellige, 
som  kom  til  Norge  15  Aar  efter  Olav  Tryggvcssøns  Død  og  (da)  tog  9  (5) 
Konger  i  sin  Magt  og  kristnede  Oplandene.  Thi  dette  Sagn  gjenfindes  i  den 
legendariske  Saga  om  Olav  d.  hellige,  og  vi  skal  siden  se,  at  ogsaa  dennes  For  f. 

hur  kjendt  og  benyttet  „Rrcve  Chronicon". 



benyttet  Odds  Værk  —  kan  ikke  forklare,  hvorfra  Navnet  „ Johan- 

nes" er  komrnen.  og  heller  ikke,  hvorledes  Kronikeforfatteren  kan 
være  uvidende  om  Ting,  som  Odd  kjender  f.  Ex.  Navnet  paa  Olavs 

russiske  Frænde  (a  quodam  suo  cognato),  paa  Dronning  Thyres 

vendiske  Ægtemand  (dux  quidam  de  Selarta)  o.  s.  v.  Vi  har  des- 

uden  vel  Ret  til  at  henvise  til  den  almindelige  litterære  Arbeids- 

maade  i  Middelalderen  og  deraf  drage  den  Slutning,  at  om  Kroni- 
keforfatteren havde  kjendt  Odds  Værk,  vilde  han  have  benyttet  det 

i  en  ganske  anderledes  udstrakt  Maalestok;  vi  vilde  da  have  gjen- 

fundet  hele  Capitler  af  Odds  Text  uforandret,  ligesom  lange  Styk- 

ker fra  ..Thjodrek"  og  „Breve  Chronieoiv  er  optagne  i  Ågrip. 

m. 

Den  norske  .,  Breve  Chronieoiv  er  altsaa  ældre  ende.  1185 — 90 

og  allerede  ved  denne  Tid  bragt  til  Island  og  til  Thingøre.  Det 

kan  da  ikke  være  tilfældigt,  at  der  netop  i  Thingøre  kort  efter 

dette  Tidspunkt  som  en  Særegenhed  opstaar  en  historisk  Literatur 

paa  Latin,  hvis  bedste  Representant  Gunnlaug  Munk  har  været; 

denne  latinske  Literatur  har  ingen  Rod  i  Øens  ældre  literære  Tra- 

dition,  og  vi  ser  den  derfor  snart  fortrænges  af  norrøne  Skrifter; 

vi  tør  vel  efter  det  foranstaaende  søge  dens  Forbilleder  i  Norges 

latinske  Literatur,  Thjodrek  og  Breve  Chronicon.  Og  disses  Virk- 
ninger i  den  islandske  Literatur  har  vistnok  ikke  stanset  allerede 

nu;  jeg  har  før  søgt  at  paavise,  at  ogsaa  Snorre  Sturlassøn  har 

kjendt  og  benyttet  „Breve  Chronicon",  og  at  endnu  saa  sent  som  c. 
1387  Presten  Magnus  Thorhallssøn  har  kjendt  enten  denne  selv  eller 

en  Aflægger  af  den.1  Jeg  tror  allerede  nu  at  turde  paastaa  Sand- 
synligheden  af,  at  adskillige  Laan  i  Sagaliteraturen  fra  udenlandske 

Kilder,  f.  Ex.  om  de  græske  Keisere  og  om  Kongeætten  paa  Sicilien, 

er  naaet  til  os  gjennem  denne  Krønike.  Og  som  sikkert  tør  jeg 

antage  dette,  hvor  vi  finder  indirekte  Laan  fra  Mag.  Adam  af  Bre- 

1  Ydorligere  Bemærkninger  etc.  i  Aarb.  f.  nord.  Oklk.  1873  Side  381. 
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men,  der  som  før  nævnt  har  været  en  af  denne  Krønikes  Hoved- 

kilder. Jeg  skal  her  kun  nævne  to  Steder  i  den  legendariske  Ol. 

s.  h.  helga  og  et  Sted  i  et  Haandskrift  af  Heimskringla.  Det  før- 

ste Sted  er  Beretningen  om  den  svenske  Kong  Olavs  Giftermaal: 

Adam  II.  37.  01.  s.  h.  h.  Gap.  47. 

Olaph  rex  Svconum  Christianis-  Olafr  enn  svænske  åtte  oe  kono 

simas  erat  filiamque  Sclavorum  pa  er  Astrid  het  hon  var  vind- 

Estred  nomine  de  Obodritis  acee-  værsc.  pceira  san  var  Anundr,  er 

pit  uxorem,  ex  qua  genitus  est  \  adm  namne  het  Iaeob.  oe  pæirra 

filius  Iacobus  et  filia  Ingrad,  quam  dotter  var  lngigiærdr  er  Olave 

rex  sanctus  Gerzlef  de  Buzzia  [  kononge  var  fæst  og  larizlæifr 
duxit  in  conjugium.  honongr  fecc  sidan  i  Gar  bum  austr. 

Det  andet  Sted  fortæller  om  Kong  Olavs  Drøm  før  Slaget  paa 
Stiklestad: 

Schol.  42  til  Adam  II,  59.  01.  s.  h.  h.  Cap.  89. 

Olaph  —  —  in  ipso  pro-  \  Pat  er  sact  ifra  Olave  Jcononge  at 

cinetu  fertur  in  papilione  dor-  \  litlu  adr  en  barezt  være,  at  hanum 

miens  sompniumvidisse.   Camque  j  pyngdi  Ult  pat  oe  pa  hæyrdu  peir 
supervenirent  hostes,  adhuc  illo  j  guyenn  af  lidt  boandanna.  Pa  gecc 

quieseente,  dux  sui  exercitus,  Phin  j  Finnr  Arnasun  til  honongsens  ok 

nomine,  accedens  regem  excitavit.  j  vakte  hann  oe  mælte  pakonongrenn. 
Tune  ille  suspirans :  0 !  quid  fe-     Ec  sa  stiga  standa  til  himna  oe 

cisti?  inquit ;    videbam  me  per  \  himna npplukazt,  oe  var  ekkowenn 

scalam,  cujus  vertex  sidera  tan-  ;  a  opsfa  stiget  er  pu  vakter  rnec, 

geret,  ascendisse.  Reul  iamper-  j 
vener  am  ad  summum  illius  scalæ, 

coelumque  mihi  apertum  est  in- 
gredienti,  nisi  tu  me  suseitando 
revocasses. 

Og  Sagaen  henviser  her  udtrykkeligt  til  en  skriftlig  Kilde  ved  føl- 

gende Tillæg,  som  aabenbart  synes  oversåt  fra  Latin:  „0e  var  pat 

auåsyntj  sagde  sa  er  ritade  saguna  af  pesse  vitr  an,  at  sia  hinnhælgi 

guds  åyrtingr  haévir  adr  længi  ve  rei  a  pæiri  himinrikis  gata,  er  pa 

var  at  mn  (a  hornet  <><■  hanum  rar  pa  ambun  æflad  /i  rir  sitt  ærvede  af 

atmatkom  guåi".    Kt  skriftligt  Mellomled  mellem  Sagaen  og  Adam, 



og  som  .synes  forfattet  paa  Latin  —  det  kan  vel  ikke  være  andet 
end  „Breve  Chronicoiv,  af  hvis  tabte  Fortsættelse  vi  altsaa  her  fineler 

Brudstykker. 

Det  3die  Sted  i  Heimskringla  efter  Slaget  med  Venderne  1043; 

rigtignok  findes  dette  Sted  kun  i  et  gammelt  Haandskrift  (Cod.  Arn. 

39  b  fol.),  men  det  er  dog  allerede  optaget  i  Codex  Frisianus.  De 

tilsvarende  Steder  lyder  saaledes : 
Adam  II.  75.  Cod.  Fris.  Side  183. 

Batibor,  dux  Sclavorum,  inter f ec-  Sva  segir  i  Brimabok,  at  Retti- 

tus  est  aDanis.  Ratibor  iste  chris-  .  burr  Vindakonungr  var  drepinn 
af  Donum,  hann  atti  atta  sono. 

vildu  hefna  foflur  sins  ok  eyddu 
mikinn  lut  af  Danmork  noror  til 

Ripa  ok  fellu  {^eir  allir  a  Hlyr- 
skogsheiM  fyrir  Magnusi  konungi 

gofta  ok  xv.  jmsundir  manna  meft 

i>eim. 

tianus  erat,  vir  magnæ  potestatis 

inter  barbaros.  Habuit  cnimfdios 

octo,  principes  Sclavorum ;  qui 

omnes  occisi  sunt  dum  patrem 

ulcisci  quæsierunt.  Ad  cuius  mor- 
tem uleiscendam  iam  tune  cum 

exercitu  Winuli  venientes,  nsque 

ad  Eipam  vastandum  progressi 

sunt.  Et  forte  Magnus  rex  tune 

a  Nordmannia  rediens,  Heidibam 

oppulit.  Qui  mox  Danorum  co- 
piis  undique  collectis,  egredientes 

a  Dania  paganos  in  campestribus 

Heidibæ  excepit.  Quindecim  mi- 
lia  feruntur  ibi  occisa  et  facta 

est  pax  et  leticia  Christianis  omni 

tempore  Magni. 

Allerede  deraf,  at  det  norrøne  Stykke  viser  sig  som  et  flygtigt 

Uddrag  fra  Adam,  og  at  det  desuden  ikke  har  havt  Indflydelse  paa 

Fremstillingen  af  selve  Slaget,  vil  man  skjønne,  at  Snorre  ikke  selv 

har  benyttet  „Bremerbogen';,  hvad  der  ogsaa  af  andre  Grunde  er 

umuligt.1  Jeg  har  før  ment,  at  Stedet  var  Indskud  i  Haandskrifterne, 
men  da  det  dog  findes  i  et  saa  gammelt  Haandskrift  som  Cod.  Arn. 

1  sml.  min  „Snorre  Sturlassons  Historieskrivning",  Side  79. 



39,  der  er  saa  nær  beslægtet  med  det  ældste  Haandskrift  „Kringla", 
gjør  man  vist  rettest  i  at  tro,  at  Snorre  selv  har  optaget  Citatet, 

men  da  ikke  direkte  fra  Mag.  Adam.  Et  Melleraled  mellem  Adam  og 

Snorre  har  vi  jo  i  „ Breve  Chronicon",  hvis  sidste  Halvdel  vistnok 
er  tabt,  men  som  dog  efter  Fortalen  har  været  fortsat  lige  til  Kong 
Sverres  Tid. 



Oversigt  af  Norges  Araneider, 

af 

Robert  Collett. 

L 

Saltigradæ,  Citigradæ. 

(Meddelt  i  Mødet  den  22de  October). 

I  nedenstaaende  Fortegnelse,  hvoraf  her  følger  den  første  Afdeling,  agtes 
meddelt  en  foreløbig  Oversigt  af  de  Araneider,  der  hidtil  ere  kjendte  fra  Norge, 

idet  jeg  har  til  Hensigt  senere  at  give  en  udførligere  Fremstilling  af  denne  Dyre- 
gruppe, der-  hidtil  har  savnet  Bearbeidelse  i  vort  Land,  ligesom  Kundskaben  om 

denne  Del  af  vor  Fauna  altid  har  været  særdeles  ringe. 

Hvad  det  bearbeidede  Materiale  angaar,  er  den  overveiende  Del  af  dette  tilveie- 

bragt  i  Løbet  af  Aarene  1871 — 75  under  de  Reiser,  som  jeg  hvert  Aar  har  havt 
Leilighed  til  at  foretage,  og  som  have  omfattet  de  fleste  af  Landets  Egne.  Ved 
Bistand  af  talrige  Venner  og  Correspondenter  i  de  forskjellige  Landsdele  har  dette 

Materiale  samtidig  modtaget  en  yderligere  Forøgelse,  ligesom  en  mindre  Samling, 
der  forefandtes  i  Universitets-Musæet,  og  som  næsten  udelukkende  var  tilveiebragt 

gjennem  Prof.  Esmark  og  afdøde  Dr.  Axel  Boeck,  er  bleven  mig  overladt  til  Bearbei- 
delse. De,  hvem  jeg  fornemmelig  skylder  Tak  for  disse  Bidrag  til  det  ikke  ubetydelige 

Materiale,  som  nu  staar  til  min  Raadighed,  ere  især  afdøde  Conservator  Siebke,  der 
stillede  til  min  Disposition  et  ikke  ringe  Antal  Arter  fra  Omegnen  af  Christiania,  fra 
Elverum,  samt  fra  Romsdalen  og  Dovre  ;  fremdeles  ere  større  eller  mindre  Samlinger 
modtagne  af  Cand.  Schneider  fra  Omegnen  af  Næs  Jernværk  ved  Tvedestrand,  samt  fra 

Hardanger  og  Omegnen  af  Bergen;  af  Conservator  Jensen  og  Fiskeriinspecteur  Land- 

mark fra  forskjellige  Localiteter  i  de  sydlige  Egne;  af  Forstmester  Barth  fra  Gud- 
brandsdalen og  Yalders  ;  af  Districtslæge  Printz  og  Provst  Sommerfelt  fra  V  alders  ;  af 

Cand.  Stejneger  fra  Lyster  og  Bergens  Omegn;  af  Advocat  Kjerschow  fra  Voss;  af 
Landhandler  Nordvi  og  Lensmand  Klerk  fra  Øst-Finmarken ;  af  Amanuensis  Brøgger 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  15 
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fra  Thelemarken ;  af  Cand.  Hvoslef  fra  Ullensaker ;  desuden  have  flere  andre  afgivet 
sine  paa  forskjellige  Steder  indsamlede  Individer.  Selv  har  jeg  i  alle  de  seneste 
Aar  været  beskjeftiget  i  Sommermaanederne  med  at  gjøre  Indsamlinger,  især  i  Om- 

egnen af  Christiania  og  Drammen,  ligesom  jeg  under  de  aarlige  Beiser,  der  have 
berørt  de  fleste  Districter  af  Landet,  fra  Christiansand  op  til  jNordcap  og  Varanger- 
fjorden,  samt  Landets  Vestkyst  saavelsom  de  indre  østlige  Egne,  har  indsamlet  overalt, 
hvor  dette  har  ladet  sig  gjøre. 

Ved  en  Sammenligning  mellem  Westrings  Værk  Araneæ  Suecicæ  (1861)  og 
nedenstaaende  Fortegnelse,  vil  det  sees,  at  den  sidste  indbefatter  et  Artsantal,  der 
omtrent  svarer  til,  hvad  Westring  det  nævnte  Aar  opfører  for  Sverige.  I  dette  Land 
have  Undersøgelserne  ved  talrige  og  fremragende  Naturforskere  med  Iver  været  drevne 

i  over  et  Aarhundrede,  og  fremkaldt  en  ganske  betydelig  Litteratur,  der  begynder  med 

Clercks  „Svenska  Spindlar"  (Aranei  Svecici)  1757,  og  senere  er  fortsat  af  De  Geer, 
Sundevall,  Westring,  Thorell  o.  a. ;  især  have  de  2  sidstnævnte  ved  Skrifter,  der  maa 

betragtes  som  Hovedværker  i  den  arachnologiske  Literatur,  gjort  Sveriges  Fauna  til 

en  af  de  i  denne  Henseende  bedst  kjendte  Landes  i  Verden.  Ved  denne  betydelige 
Virksomhed,  der  fortsættes  uafbrudt,  og  netop  i  de  seneste  Aar  har  fremkaldt  Værker 
af  den  største  Betydning,  er  et  ikke  ringe  Antal  nordiske  Former  efterhaanden 
blevne  indførte  i  Videnskaben,  der  tidligere  vare  ukjendte.  Idet  herved  mit  Arbeide 
selvfølgelig  i  høi  Grad  er  bleven  lettet,  har  det  paa  samme  Tid  bevirket,  at  min 
Fortegnelse  kun  frembyder  et  forholdsvis  ringe  Antal  Arter,  der  maa  ansees  som 

nye,  idet  et  stort  Antal  af  de  hos  os  forekommende  Arter  have  kunnet  identificeres 
med  de  i  de  seneste  Aar  fra  Sverige  udførligt  beskrevne  Former. 

Uagtet  Araneidernes  temmelig  indviklede  Synonymi  udtømmende  er  behandlet  i 

Dr.  Thorells:  Remarks  on  Synonyms  of  European  Spiders  (18.70 — 73),  har  jeg  dog  i 
min  Fortegnelse  troet  at  burde  opføre  de  Hovedværker  i  Europas  arachnologiske 
Literatur,  som  jeg  væsentligst  har  benyttet,  idet  jeg  her  næsten  overalt  har  fulgt 
Thorells  Opfatning  i  denne  Sag.  Foruden  de  enkelte  andre  Skrifter,  der  i  en  eller 
anden  Henseende  have  Betydning  for  den  enkelte  Art,  ere  disse  stadigt  citerede 
Værker  følgende  : 

C  le  rek,  Svenska  Spindlar,  uti  sina  hufvudslagter  indelte,  (Aranei  Svecici,  etc.), 
Stckhlm.  1757. 

Hahn,  Die  Arachniden,  B.  1 — 2,  Koch,  Die  Arachniden  (fortsat)  B.  2 — 16 
Nurnberg  1831—48. 

Westring,  Araneæ  Suecicæ  descriptæ,  Gøtheb.  1861. 

Blackwall,  A  History  of -the  Spiders  of  Great  Britain  and  lreland,  Part.  1 — 2. 
London  1861—64. 

Thorell,  Remarks  on  Synonyms  of  European  Spiders,  Upsala  1870 — 73. 
Endelig  er  det  mig  en  Trang  at  udtale,  at  uden  den  værdifulde  Hjælp,  som  jeg 

under  Bearbeidelsen  af  mit  Materiale  har  modtaget  af  Dr.  Thorell,  og  for  hvilken  jeg 
her  aflægger  min  forbindligste  Tak,  vilde  mangfoldige  for  mig  tvivlsomme  Spørgsmaale 
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været  blevne  ubesvarede,  idet  ingen  bedre  end  ban  har  kunnet  identificere  et  stort 

Antal  usikre,  foruden  alle  af  barn  selv  opstillede  Arter.  Den  Adgang,  som  paa  denne 

Maade  med  den  største  Beredvilligbed  er  bleven  mig  aabnet  til  at  faa  disse  og 

mange  andre  Spørgsmaale  bragte  paa  det  rene,  bar  jeg  ogsaa  i  udstrakt  Maal  benyttet. 

Subordo  ;r*i<lap 

Fam.  Attidæ. 

Gen.  1.    F.p  i  h  I  em  uin,  Hentz. 
On  Xortb  Amer.  Spid.  (1832). 

1.  E.  scenicum,  (Clerck)  1757. 

Araneus  scenicus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  117  (1757). 

Salticus  scenicus,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  57  (1831). 
Calliethera  scenica,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  37  (1846). 
Calliethera  histrionica,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  42  (1846). 
Attus  histrionicus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  545  (1861). 

Salticus  scenicus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.   P.  1.  p.  47  (1861). 

Epiblemum  scenicum,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  360  (1870 — 73). 

Paa  solbeskinnede  Husvægge,  mindre  hyppigt,  end  følgende 

Art,  funden  op  til  Trondhjemsforden.  (63°). 

Chra.  St.:  Christiania  Omegn  —  Frederikstad  —  Kragerø. 
Chr.sand  St.:  Christiansand. 

Bergen  St. :  Bergen. 

T.hjem  St.:  Dovre  og  Trondhjem  (Westr.  Ar.  Suec.  p.  546.) 

2.  E.  cingulatum,  (Panz.)  1797 

Aranea  cingulata,  Panz.,  Faun.  Ins.  Germ.  40  (1797). 
Calliethera  zebranea,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  40  (1846). 
Attus  scenicus,  var.  a,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  546  (1861). 
Epiblemum  cingulatum,  Thor.,  Bern.  Syn.  Sp.  p.  367  (1870 — 73). 

Paa  solbeskinnede  Husvægge,  især  gamle  Træhuse,  paa  Gjær- 
der,  mellem  Bark  og  paa  tørre  Træstammer,  hyppig  paa  de  fleste 
Steder  idetmindste  op  til  Nordland.  (65°). 

15* 
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Chr  a.  St.:  Christiania  Omegn  —  Drammen  —  Ullensaker  —  Røken  — Holmestrand. 

Hamar  St.:  Hamar  —  Elverum  —  Land  —  Valders  —  Faaberg  og  Fron  i  Gud- 
brandsdalen. 

Chr.sand  St.:  Christiansand. 

Bergen  St.:  Lyster. 

T.hjem  St.:  Surendal  —  Namdalen. 

Gen.  2.    Ileliop  hanns,  Koch. 
Deutschl.  Ins.  v.  Herr.  Schåff.  (1833). 

3.  H.  cupreus,  (Walck.)  1802. 

Aranea  cuprea,  Walck.,  Faune  Par.  tom.  2  p.  245  (1802). 
Heliophanus  cupreus,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  56  (1848). 
Attus  cupreus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  584  (1861). 
Salticus  cupreus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  57  (1861).  pt. 

Heliophanus  cupreus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  399  (1870—73). 

Blandt  Buske  og  lavere  Træer  paa  solbeskinnede  Steder,  mindre 

hyppigt,  omtr.  op  til  Trondhjemsfjorden.  (63°). 

Chr  a.  St.:  Christiania  Omegn  —  Drammen. 
Hamar  St.:  Bang  i  Yalders  —  Faaberg  i  Gudbrandsdalen. 
T.hjem  St.:  Romsdalen. 

4.  II.  flavipes,  (Hahn)  1831. 

Salticus  flavipes,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  66  (1831). 
Heliophanus  flavipes,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  64  (1848). 
Attus  flavipes,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  585  (1861). 
Salticus  cupreus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  57  (1861).  pt. 

Heliophanus  flavipes,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  402  (1870—73). 

Forek.  som  foreg.  blandt  Buske;  Individer  alene  undersøgte 

fra  en  enkelt  Localitet.  (60°). 

Chr  a.  St.:  Christiania  Omegn  1873,  flere  Ex. 

Gen.  3.    Bal  lus,  Koch. 

Uebers.  d.  Arachn.  Syst.  H.  5.  (1850). 

5.    B.  depressus,  (Walck.)  1802. 

Aranea  depressa,  Walck.,  Faune  Par.  tom.  1.  p.  242  (1802.)  =  ̂ . 
Salticus  brevipes,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  75  (1831.)  = 
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Marpissa  brevipes,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  58.  (1846.)  =  £. 
Attus  heterophthahnus,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14,  p.  50  (1848)  =  £. 
Attus  brevipes,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  552  (1861)  =  J. 
Salticus  obscurus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1,  p.  53  (1861)  = 

Ballus  depressus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  370  (1870—73). 

Forek.  blandt  Buske;  blot  et  enkelt  Ind.  er  hidtil  fundet  i 

Landet.  (60°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn,  en  yngre 

6.    B.  ænescens,  (Sim.)  1869. 

f  Attus  helerophlhalmus,  Westr.  (ex  Wider  1834),  Ar.  Suec.  p.  590  (1861). 
Attus  ænescens,  Sim.,  Monogr.  Att.  p.  628  (1869). 

Ballus  ænescens,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  405  (1870 — 73). 

Et  enkelt  Ind.  af  denne  overalt  sparsomt  forekommende  Art 

er  fundet  i  Landet.  (60°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn. 

Gen.  4.    .Marpessa1),  Koch. 
Die  Arachn.  B.  13  (1846). 

7.  M.  muscosa,  (Clerck)  1757. 

Araneus  7nuscosus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  116  (1757). 

Salticus  rumpfii,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  56  (1831). 
Marpissa  muscosa,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  63  (1846). 
Attus  mitscosus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  549  (1861). 

Salticus  tardigradus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  63  (1861). 

Marpessa  muscosa,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  367  (1870 — 73). 

Hidtil  er  alene  et  enkelt  Ind.  fundet  i  Landets  sydligste  Dele.  (59°). 

Chr  a.  St.    Kragerø,  Aug.  1873,  paa  et  Gjærde. 

Gen.  5.    Dendryph antes,  Koch. 
Uebers.  d.  Arachn.  Syst.  H.  1  (1837). 

8.  D.  hastatus,  (Clerck)  1757. 

Araneus  hastatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  115  (1757). 

J)  Marpissa,  auet.  Deriv.   er,   ifølge  Thor.   (On  Eur.  Sp.  p.  213),   Marpessa,  et 
mythologisk  Egennavn. 
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Salticus  pini,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  59  (1831). 

Dendryphantes  hastatus,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  81  (1846). 
Altus  hastatus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  556  (1861). 

Dendryphantes  hastatus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  375  (1870—73). 

Paa  unge  Naaletræer,  især  enkeltstaaende  Pinus  sylvestris, 

hidtil  blot  funden  i  de  sydligste  Dele.  (60°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Drammen. 

9.    D.  rudis,  (Sund.)  1833. 

Attus  rudis,  Sundev.,  Kgl.  Vet.  Akad.  Handl.  1832.  p.  205  (1833). 

Dendryphantes  medius,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  77  (1846). 
Attus  medius,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  558  (1861). 

Dendryphantes  rudis,  Thor.,  Bern.  Syn.  Sp.  p.  376  (1870—73). 

Paa  unge  Pinus  sylvestris,  noget  hyppigere,  end  foreg.,  altid 

enkeltvis,  og  blot  i  Landets  sydlige  Dele.    (60°  30'). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Drammen  —  Asker  —  Eidsrold. 

Gen.  6.    Eu  op  h  rys,  Koch. 
Deutschl.  Ins.  v.  Herr.  Schåff.  (1834), 

10.  E.  reticulatus,  (Blackw.)  1853. 

Salticus  reticulatus,  Blackw.,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  Ser.  2.  vol.  11.  p.  14  (1853). 

Attus  frontalis,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  587  (1861).  pt. 
Salticus  reticulatus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  60  (1861). 

Euophrys  reticulatus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  404  (1870 — 73). 

Forek.  under  Stene;  blot  2  Ind.  ere  hidtil  fundne  i  Landet.  (60°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn. 

Gen.  7.    Attus,  Walck. 
Tabl.  d.  Aran.  (1805). 

11.  A.  pubescens,  (Walck.)  1805. 

?  Attus  pubescens,  Walck.  (cx  Fabr.  1755),  Tabl.  d.  Aran.  p.  23  (1805). 
Attus  pubescens,  Walck.,  Faun.  Franc.  Arachn.  p.  43  (1825). 
Salticus  pubescens,  Ilahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  68  (1831). 



231 

Euophrys  pubescens,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  9  (1848). 

Attus  pubescens,  "Westr.,  Ar.  Suec.  p.  561  (1861). 
Salticus  sparsus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  49  (1861). 

Attus  pubescens,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  381  (1870—73). 

Paa  solbeskinnede  Husvægge,  sparsomt  i  Landets  sydlige 

Dele.  (60°). 

Chr  a.  St.  "Christiania  Omegn  —  Asker  —  Drammen. 
Chr. sand  St.  Christiansand. 

12.  A.  terebratus,  (Clerck)  1757. 

Araneus  terebratus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  120  (1757). 

Euophrys  terebrata,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  12  (1848). 
Attus  terebratus,  Westr.„  Ar.  Suec.  p.  564  (1861). 

Attus  terebratus,  Thor.,  Bern.  Syn.  Sp.  p.  383  (1870—73). 

Paa  solbeskinnede  Husvægge,  ofte  i  stort  Antal,  udbredt  idet- 

raindste  op  til  Throndhjemsfjorden.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Drammen  —  Eker  —  Ringerike  —  Enebak  i 
Smaalenene. 

Hamar  St.    Valders  —  Gudbrandsdalen  paa  flere  Steder  —  Dovre. 
Chr. sand  St.    Næs  Jernværk  i  Nedenæs. 

T.hjem  St.    Romsdalen  —  Rendalen  —  Ørkedalen. 

13.  A.  arcuatus,  (Clerck)  1757. 

Araneus  acuatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  125  (1757). 

Salticus  grossipes,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  53  (1831). 

Euophrys  arcuata,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  30  (1848). 
Attus  arcuatus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  570  (1861). 

Attus  arcuatus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  390  (1870—73). 

Forek.  blandt  Græs  og  lave  Buske;  et  enkelt  Ind.  fundet  i  de 

sydlige  Dele.  (59°). 

Chra.  St.    Frederikshald  1871,  en  £. 

14.  A.  floricola,  (Koch)  1837. 

Euophrys  floricola,  Koch,  Uebers.  d.  Arachn.  Syst.  H.  1.  p.  34  (1837). 
Euophrys  floricola,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  39  (1848). 
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Attus  floricola,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  573  (1861). 

Attus  floricola,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  391  (1870—7). 

Blandt  Græs  og  lave  Buske,  sparsomt  i  de  sydlige  Dele.  (60°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn. 
Chr.  sand  St.  Arendal. 

15.  A.  rupicola,  (Koch)  1848. 

Euophrys  rupicola,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  19  (1848). 

Attus  rupicola,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  392  (1870—73). 

Af  denne  Art,  der  ifølge  Koch  (1.  c.)  bebor  Mellemeuropas 

lavere  Fjeldegne,  hvor  den  har  Tilhold  paa  solbeskinnede  Klippe- 

vægge,  er  et  enkelt  Ind.  fundet  i  Norge.  Ifølge  Dr.  Thorell,  der 

har  bestemt  dette  Individ,  er  Arten  ikke  tidligere  funden  i  Scandi- 

navien.    (59°  20'). 
Chr  a.  St.    Jarlsberg  1872. 

16.  A.  falcatus,  (Clerck)  1757. 

Araneus  falcatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  125  (1757)  =  J. 

Araneus  flammatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  124  (1757)  ==  J. 
Salticus  abietis,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  61  (1831). 

Salticus  blancardii,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  64  (1831). 

Euophrys  f alcata,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  24  (1848). 
Attus  falcatus,  Westr.,  Ar  Suec.  p.  578  (1861). 
Salticus  coronatus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  64  (1861). 

Attus  falcatus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  394  (1870—73). 

Paa  lave  Buske  og  Planter,  blandt  høit  Græs,  temmelig  hyppig 

i  det  sydlige  Norge ;  hidtil  ikke  funden  langs  Vestkysten  eller  nor- 

denfor Dovre.  (61°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Drammen  —  Ullensaker  —  Fredrikshald  —  Hval- 
øerne  —  Eidsvold.  • 

Hamar  St.    Slidre  i  Valders  —  Eidskogen  —  Elverum. 
Chr. sand  St.    Næs  Jernværk  i  Nedenæs. 

17.  A.  farinosus,  (Koch)  1846. 

Euophrys  far inosa,  Koch,  Die  Arachn.  B.  13.  p.  223  (1846). 

Attus  farinosus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  396,  øverst  (1870 — 73). 
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Af  denne  Art,  hvoraf  i  Sverige  (Thor.  1.  c.)  er  blot  fundet  et 

enkelt  Individ,  har  jeg  3  Ex.  fra  en  enkelt  Localitet  i  det  syd- 

ligste Norge.  (59°). 
Chr  a.  St.    Frederikshald  1871. 

18.  A.  erraticus,  Walck.  1825. 

Attus  erraticus,  "Walck.,  Faune  Franc,.  Arachn.  p.  46  (1825). 
Euophrys  tigrina,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  6  (1848). 
Attus  tigrinus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  580  (1861). 
Salticus  distinctus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  54  (1861). 

Attus  erraticus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  396  (1870—73). 

Forek.  paa  Stengjærder  og  under  Stene,  samt  blandt  lave 

Buske,  sparsomt,  og  som  det  synes  fornemmelig  langs  Vestkysten 

op  til  Trondhjemsfjorden.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn. 
Chr. sand  St.  Jæderen. 

Bergen  St.    Lindaas  —  Lærdal. 
T.hjem  St.  Romsdalen. 

Gen.  8.    Ælurops,  Thor. 
On  Eur.  Spid.  (1870). 

19.  Æ.  fasciatus,  (Hahn)  1831. 

Salticus  fasciatus,  Hahn,  Di*e  Arachn.  B.  1.  p.  54  (1831). 
Euophrys  aprica,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  4  (1848). 
Attus  fasciatus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  566  (1861). 

Ælurops  fasciatus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  384  (1870—73). 

Af  denne  overalt  sparsomt  forekommende  Art  har  jeg  fundet 

et  Ex.  i  Norge,    (59°  40'). 
Chra.  St.    Drammen  1871. 

Gen.  9.    I  lien  us,  Sim. 
Monogr.  d.  Att.  (1868). 

20.    Y.  v-insignitus,  (Clerck)  1757. 

Araneus  (litera)  v-insignitus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  121  (1757)  = 
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Araneits  (Jitera)  v-notatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  123  (1757)  = 
Salticus  quinquepartitus,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p.  41  (1834). 
Euoplxrys  quinquepartita,  Koch,  Die  Arachn.  13.  14.  p.  27  (1848). 

Attus  v-insignitus,  "Westr.,  Ar.  Suec.  p.  559  (1861). 
YUenus  v-insignitus,  Thor.,  Kem.  Syn.  Sp.  p.  377  (1870—73). 

Har  Tilhold  paa  Marken,  mellem  Stene  etc.  paa  solbeskinnede 

Steder;  sporadisk  i  de  sydlige  Dele  op  til  Tron dhjemsfj orden.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Frederikshald  —  Hvaløerne. 
Hamar  St.    Slidre  i  Valders. 

Chr. sand  St.    Næs  Jernværk  i  Nedenæs. 

T.hjem  St.  Romsdalen. 

Subordo  Citigradæ. 

Fam.  1.  Lycosidæ. 

Gen.  1.    Ly  co  sa,  Latr. 
Nouv.  Diet.  Hist.  Nat.  24  (1804). 

1.    L.  septemtrionalis,  Westr.  1861. 

Lycosa  septemtrionalis,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  469  (1861). 
Lycosa  septemtrionalis,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  272  (1872). 

En  Art,  hidtil  ikke  funden  udenfor  Norge,  beskreven  af  Westr. 

efter  3  Ind.,  hvoraf  2  fundne  allerede  i  1832.  Senere  ere  3  Ind. 

erholdte,  alle  fra  Landets  sydøstlige,  høiereliggende  Trakter,  til- 

dels fra  Birkeregionen.    (?— 61°). 

Norvegia  £  og  J  1832  (Westr.  1.  c.  p.  472). 

Hamar  St.    Dovre  2  (Westr.  1.  c.  p.  472)  —  Valders  J  og  b  Jun-  (Thorell  L  c. 
p.  273)  —  Slidre  i  Valders  1871,  ̂ . 

2.    L.  lapponica,  Thor.  1870—73. 

Lycosa  lapponica,  Thor.    Rem.  Syn.  Sp.  p.  273  i  Noten,  og  p.  575  (1870 — 73). 
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En  nordisk  Art,  opstillet  af  Dr.  Thorell  efter  et  Par  i  russisk 

Lapmark  fundne  Individer.  Fra  Norge  har  jeg  ialt  13  Ind.  af 

begge  Kjøn,  dels  fra.de  sydlige  subalpinske  og  alpinske  Egne,  dels 

fra  Finmarken.    (70°— 61°). 

Hamar  St.    Slidre  i  Valders  —  Fron  i  Gudbrandsdalen. 

T.hjem  St.    Jerkin  paa  Dovre  —  Holtaalen. 
Tromsø  St.    Elvenæs  i  Sydvaranger. 

3.    L.  atrata,  Thor.  1870—73. 

t  Lycosa  lapponica,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  273  (1870 — 73).,  pt. 

Lycosa  atrata,  Thor.,  Eem.  Syn.  Sp.  p.  576  (1870 — 73). 

En  tredie  nordisk  Form,  tidligere  blot  funden  i  enkelte  Ind. 

i  det  nordlige  Sverige.  Fra  Norge  har  jeg  blot  2  Ind.,  begge 

Hanner,  fra  Fjeldtrakterne  i  de  sydøstlige  Dele;  det  ene  er  fra  en 

Høide  over  Havet  af  3100'.  (60°). 

Hamar  St.    Slidre  i  Valders  J  —  Bjøberg  paa  Hemsedalsfjeldet 

4.    L.  paludicola,  (Clerck)  1757. 

Araneus  paludicola,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  94  (1757). 

Lycosa  (Leimonia)  fumigata,  Koch,  Die  Arachn.  B.  15  p.  16  (1848). 
Lycosa  paludicola,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  499  (1861). 

Lycosa  paludicola,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  304  (1870—73). 

Paa  sumpige  Steder  mellem  Græs,  sporadisk,  men  ofte  i  stort 

Antal,  hidtil  blot  funden  i  Landets  sydligste,  lavere  Dele.  (60). 

Chr  a.  St.    Chistiania  Omegn  —  Asker  —  Aas  ved  Drøbak  —  Holmestrand. 

5.    L.  camifex,  n.  sp. 

Femina.  Cep halothorace  major  e,  latitudine  longitudinem  tibice 

cum  patella  lmi  paris  æquante,  breviore  quam  tibia  cum  patella  4ti 

paris,  nigro-piloso  (detrito)  ut  videtur  concolore;  parte  cephalica  pos- 
tice  ultra  planum  thoracis  parum  sed  distincte  elevata.  Ab  do  mine 

nigro-fusco,  vix  maculato;  st  er  no  rufescente-fusco.  Pedibus  for- 

tibus,  dense  nigro-pubescentibus,  in  fundo  nigris,  non  annulatis ;  coxis 

subtus  rufescenti-fuscis.    Vulva  aream  vel  laminam  oblongam,  in 
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medio  sulcatam,  antice  attenuatam,  postice  dilatatam  et  ibi  fere 

regulanter  qiiinque-angulatam,  formante. 

Longitudine  totius  corporis  81/2™»i;  longitudine  cephalothoracis 

41/2m7i^  latitudine  4mm.    Long.  txbice  cum  patella  4ti  parts  5l/2™m. 
Mas  ignotus. 

$  Cephalothorax  særdeles  bredt  og  hvælvet,  kortere,  end  4de 

Benpars  Tibia  4-  Patella,  omtrent  af  samme  Bredde,  som  Længden 

af  Tibia  +  Patella  paa  Iste  Benpar.  Profillinien  er  tydelig  con- 

cav;  især  er  Pandedelen  ophøiet.  De  almindelige  2  Tverfurer  ere 

her  særdeles  dybe  og  tydelige,  og  løbe  ned  fra  Skjoldets  Midte 

mod  Randen,  uden  dog  at  berøre  denne  eller  Profilranden;  de 

ere  temmelig  tætstaaende  oventil,  men  divergere  en  Smule  nedad. 

Behaaringen  er  hos  det  eneste  undersøgte  Ind.  næsten  fuldkom- 

men  afslidt;  Farven  er  glindsende  sort,  og  synes  at  have  været 
uden  Pletter. 

Abdomen  er  oventil  mørkt  brunsort  med  tætsiddende  Haar, 

Undersiden  ubetydeligt  lysere;  Haarklædningen  er  jevnt  ensfarvet, 

og  synes  ikke  at  have  dannet  tydelige  Pletter  eller  Punkter. 

Fødderne  ere  lange  og  stærktbyggede,  tæt  beklædte  (især  Fe- 
mur) med  mørkbrune,  paa  Undersiden  lysere  rødbrune  Haar,  der  ere 

temmelig  fine  og  ofte  ret  udstaaende.  Paa  Tibia  findes  3  Par 

Børster.  Femur  har  paa  Oversiden  svage  Spor  af  gulagtige  Længde- 

striber  i  Bundfarven;  Coxa  er  paa  Undersiden  ensfarvet  mørkt  rød- 

gul.  Sternum  er  tæt  bekiædt  med  temmelig  lange,  mørkt  rødbrune 

Haar;  Bundfarven  brunsort  uden  Pletter.  Mandiblerne  ere  sorte, 

glindsende. 

Vulva  danner  et  aflangt  Felt,  fortil  smalt,  næsten  linieformigt, 

bagtil  udvtdet  til  en  næsten  regelmæssig  Femkant  med  nogenlunde 

rette  Sider,  og  endende  i  en  kort  Spidse.  Langs  Midten  løber  en 
svag  Fure. 

Legemets  Totall.  er  omtr.  Sx/2nnt  (Abdomen  er  corrugeret). 

Længden  af  Cephalothorax  4  72mnr\  Bredden  4mm.  Længden  af  Ab- 

domen 4V2mm-  Længden  af  Femur  paa  4de  Benpar  4mm,  af  samme 

Benpars  Tibia  +  Patella  51/8«B. 
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Denne  Art,  der  er  udmærket  ved  sit  store  og  hvælvede  Ce- 

phalothorax,  der  hos  det  eneste  undersøgte  Ind.  er  betydeligt 

større,  end  Abdomen,  er  maaske  nærmest  beslægtet  med  L.  nor- 

vegica,  Thor.  og  eisenii,  Thor.  med  hvilke  Arter  den  viser  tem- 

melig stor  Overensstemmelse  i  Bygningen  af  Vulva;  men  fra  begge 

afviger  den  ved  Formen  og  Skulpturen  af  Cephalothorax;  Vulva 

er  oventil  bredere,  end  hos  de  nævnte  Arter,  ligesom  Figuren  af 

dens  bagre  Del  synes  at  vise  en  bestemt  Forskjel.  Arten  hører 

til  de  større  Lycosider,  og  er  hidtil  blot  fundet  i  et  enkelt  Exem- 

plar,  en  Hun.  (62°). 

Hamar  St.    Sollien  i  Gudbrandsdalen  1871. 

6.  L.  agrestis,  Westr.  1861. 

Lycosa  agrestis,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  480  (1861). 

Lycosa  agrestis,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  282  (1870—73). 
Lycosa  agrestis,  Westr.,  Gotheb.  Tet.  Vitt.  Samh.  Handl.  N.F.  14.  H.  p.  61  (1874). 

Angaaende  denne  Forms  Artsberettigelse  ligeoverfor  følgende 

er  der  af  Dr.  Thorell  reist  berettigede  Tvivl.  Vulva  er  hos  begge 

hinanden  særdeles  lige.  I  Norge  er  denne  Form  eller  Art  neppe 

sjelden  i  de  sydøstlige  Dele.  (62°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Ullensaker. 
Hamar  St.    Faaberg  i  Gudbrandsdalen  —  Dovre. 

7.  L.  arenaria,  Koch  1848. 

Lycosa  (Pardosa)  arenaria,  Koch,  Die  Arachn.  B.  15  p.  36  (1848)  = 
Lycosa  agricola,  Thor.,  Ree.  crit.  Ar.  p.  61  (1856). 
Lycosa  arenaria,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  476  (1861). 
Lycosa  fluviatilis,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  31  (1861). 

Lycosa  agricola,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  278  (1870—73). 

Hører  til  de  overalt  hyppigste  Arter,  og  er  udbredt  over  en  stor 

Del  af  Landet  lige  op  til  Finmarken,  altid  i  stort  Antal.  (70°). 

Chr  a.  St.  Christiania  Omegn  —  Jarlsberg  —  Hvaløerne  —  Ullensaker  —  Eidsvold. 
Hamar  St.    Bang  i  Valders  —  Faaberg  —  Fron  i  Gudbrandsdalen  —  Domaas 

paa  Dovre. 
Chr. sand  St.  Jæderen. 
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Bergen  St.    Lyster  i  Sogn  —  Hardanger. 

T.bjem  St.    Surendal  —  Levanger  —  Foldenfjord  i  Namdalen. 
Tromsø  St.    Tjøttø  i  Nordland  —  Maalselvdalen  ved  Tromsø  —  Bosekop  i  Alten. 

8.    L.  monticola,  (Clerck)  1757. 

Araneus  monticola,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  91  (1757). 

Lycosa  monticola,  Thor.,  Ree.  crit.  Ar.  p.  50  (1856). 
Lycosa  monticola,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  487  (1861). 

Lycosa  monticola.  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  285  (1870—73). 

Udbredt  i  ringere  Antal,  end  foreg. ;  gaar  idetmindste  op  til 

Trondhjemsfjorden.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Hvaløerne. 

Hamar  St.*  Bang  i  Valders. 
C h r.  s a n d  St.  Christiansand. 

T.hjem  St.    Trondhjem  (Westr.  1.  c.  p.  490). 

9.    L.  hyperborea,  Thor.  1870—73. 

Lycosa  hyperborea,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  293  i  Noten  (1870—73). 

Hovedarten  er  i  1872  opstillet  efter  et  Par  Individer,  fundne 

i  Enare  Lapmark.  Jeg  eier  7  norske  Individer  af  begge  Kjøn, 

alle  fra  Fjeldtrakterne  i  Landets  sydøstlige  Dele,  eller  fra  Fin- 

marken; flere  af  disse  ere  bestemte  af  Dr.  Thorell     (61°  70°). 

Hamar  St.    Vaage  i  Gudbrandsdalen  —  Slidre  i  Valders  —  Dovre. 

Tromsø  St.    Bosekop  i  Alten  —  Elvenæs  i  Syd- Varanger. 

L.  hyperborea  var.  pusilla,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  293  (1870—73). 

En  mindre,  og  livligere  farvet  Varietet,  beskreven  paa  oven- 

nævnte  Sted  efter  et  Par  Hun-Individer,  hvoraf  det  ene  fra  Norge. 

Hamar  St.    Valders  (Thor.  1.  c.  p.  293). 

10.    L.  circumcincta,  n.  sp. 

Femina.  Cephalothorace  breviore  quam  tibia  cum  pai  ella  4ti 

paris,  longitiidinem  tibice  cum  patella  lmi  paris  cequante;  dense  piloso, 

vitta  lata  marginalt,  marginem  ccphalothoracis  ubique  cingente,  nee 

non  vitta  media,  ad  seriem  oculorum  anteriorum  producta,  luteo-oliva- 
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cea,  pubescentia  albida  intermixta;  vittis  duabus  lateralibus  fuscis. 

Abdomine  dorso  antice  macula  sub-lanceolata  ocliracea  notato.  Pedi- 

bus,  pal  pis,  et  mandibulis  luteo-olivaceis,  non  annulatis,  femoribus 

supra  linea  infuscata  (parum  expressa)  notatis.  St  er  no  obscure-fusco, 

immacidato.  Vulva  ochracea,  aream  mediam  longitudinalem, postice 

in  alis  duabus  aciiminato-rotundatis  dilatatam,  et  utrinque  partem 
lateralen  minorem,  quasi  scmilunatam,  formante. 

Longitudine  totius  corporis  6mm,   long.  cephalothoracis 

latit.  eephaloth.  2mm.    Long.  pedam  anteriorum  8^rn)  4ti  paris  10mm, 

Mas  ignotns. 

9  Cephalothorax  er  temmelig  slankbygget,  fortil  afsmalnende, 

ubetydeligt  kortere,  end  Tibia  -f-  Patella  af  4de  Benpar,  omtrent 
af  Længde,  som  Tibia  +  Patella  af  Iste  Benpar.  Profillinien  er 

næsten  ret  eller  ganske  umærkeligt  concav;  Panden  er  skraanende 

mellem  bagre  og  mellemste  Øienrække,  og  ret  nedstigende  eller 

næsten  indad  bøiet  mellem  forreste  og  mellemste  Øienrække,  saa- 

ledes,  at  Panden  ved  den  sidstnævnte  Øienrække  bliver  tydeligt 

fremtrædende.  Behaaringen  er  tæt;  Bundfarven  gul,  strækker  sig 

uden  Afbrydelse  rundt  hele  Omkredsen  af  Cephalothorax,  (hvis 

yderste  Rand  er  kun  smalt,  næsten  umærkeligt  graabrun)  samt  i 

Midtlinien,  der  begynder  helt  fra  den  forreste  Øienrække,  udvider 

sig  ubetydeligt  mellem  denne  og  mellemste,  er  særdeles  smal  mel- 

lem de  2  bagre  Øienrækker,  og  strækker  sig  bagover  helt  til  Ab- 

domen,  efterat  have  udvidet  sig  svagt  paa  Midten  af  Skjoldet. 

Haarklædningen  er  her  gul,  opblandet  med  hvidlige  Haar.  Paa 

begge  Sider  af  Midtlinien  strækker  sig  de  almindelige  brede,  sorte 

Længdestriber,  der  naa  frem  helt  til  forreste  Øienrække. 

Abdomen  er  ligeledes  beklædt  med  tætte  Haar.  Hovedfarven 

er  graagul;  paa  Oversiden  findes  fortil  en  aflang,  i  begge  Ender 

tilspidset  Plet  af  gul  Farve.  Bagenfor  denne  findes  svagere  Pletter 

og  Baand  af  samme  Farve,  der  bedst  kunne  sees,  om  Ind.  er  ned- 
sænket  i  Fluidum;  der  vil  da  vise  sig  temmelig  tydeligt  2  smaa 

runde  Pletter,  og  bagenfor  disse  3  korte  Tverbaand,  der  bag- 
til  aftage  i  Bredde.    Undersiden  af  Abdomen  er  graabrun  med 
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lysere  Punkter  paa  Siderne,  og  et  større  lysere  Felt  nær  Mamil- 
lerne. 

Sternum  er  ensfarvet  brunsort,  og  svagt  behaaret. 

Fødderne  ere  temmelig  stærkt  haarklædte;  paa  Femur  findes 

2  Par  Børster,  hvoraf  det  inderste  Par  længst;  Tibia  har  diverse 

uregelmæssigt  stillede  Børster,  ligesom  Tarsus.  Paa  Tibia  og  Tarsus, 

sparsommere  paa  Femur,  findes  enkelte  længere,  ret  udstaaende 

Haar.  Farven  er  paa  Undersiden  næsten  ensfarvet  graagul;  paa 

Oversiden  ere  Coxa  og  Trochanter  kantede  med  graabrunt,  Femur 

og  Tibia  samt  Patella  have  her  temmelig  svage  graabrune  Længde- 
striber,  medens  Tarsus  og  Metatarsus  ere  ensfarvede.  Børster  og 
Haar  ere  sorte. 

Vulva  er  hos  det  eneste  undersøgte  Ind.  characteristisk,  og 

ulig  enhver  anden  Arts,  som  jeg  har  havt  Anledning  til  at  under- 

søge.  Som  hos  de  fleste  Arter  bestaar  den  af  et  .aflangt  Midtparti, 

der  hæver  sig  en  Smule  frem  over  Sidedelene.  Dette  er  i  sin 

forreste  Del  jevnbredt  eller  fortil  ganske  ubetydeligt  u  lvidet,  og 

forholdsvis  bredt;  bagtil  udvider  det  sig  paa  begge  Sider  uregel- 
mæssigt til  2  Fløie  med  stumpe  Hjørner,  og  har  jevnt  afrundet  eller 

næsten  ret  Grundflade.  Sidedelene  vise  sig  paa  hver  Side  som  et 

halvmaaneformigt  Felt,  der  vender  sin  Hulning  indad  mod  den 

øvre  Rand  af  Midtpartiets  bagre  Fløie,  og  kunne  næsten  sammen- 
lignes med  Hankerne  paa  en  Krukke.  Farven  af  Vulva  er  graagul, 

ensfarvet. 

Totall.  af  Legemet  er  6mm;  Længden  af  Cephalothorax  er  23/4mm, 

•Bredden  2mm.  Længden  af  Tibia  -f  Patella  af  4de  Benpar  er  3mm. 

Totall.  af  det  første  Benpar  er  omtr.  8mm;  omtr.  samme  Længde 

har  3die  og  4die,  medens  4de  Benpar  har  en  Længde  af  10mm. 
i  er  ubekjendt. 

Af  denne  Art,  der  synes  at  være  nærmest  beslægtet  med 

L.  nigriceps,  har  jeg  kun  fundet  et  Ind.,  en  Hun.    (61°  20'). 

Hamar  St.    Faaberg  i  Gudbrandsdalen,  1872. 
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11.    L.  palustris  (Lin.)  1758. 

Aranea  palustris,  Lin.,  Syst.  Xat.  ed.  10.  tom.  1.  p.  623  (1758). 

Lycosa  paludosa,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p.  14  (1834). 
Lycosa  tarsalis,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  490  (1861). 
Lycasa  exigua,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  29  (1861). 

Lycosa  palustris,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  288  (1870—73). 

Hører  til  de  i  Norge  talrigst  udbredte  Lycosider,  og  mangler 

neppe  fra  nogen  hidtil  undersøgt  Localitet.  Paa  Fjeldsiderne  gaar 

den  op  i  og  over  Birkeregionen,  og  forek.  i  Finmarken  lige  ud 

paa  de  yderste  Øer  i  Ishavet.  (71°). 

Chr  a.  St.  Christiania  Omegn  —  Asker  —  Drammen  —  Enebak  —  Eidsvold  — 
Hvaløerne  —  Ullensaker  —  Hallingdal  —  Thelemarken. 

Hamar  St.  Bang  i  Valders  —  Aasæt  i  Rendalen  —  Filefjeld  —  Faaberg  i  Gud- 
brandsdalen —  Domaas. 

Chr.  sand  St.    Christiansand  —  Stavanger  —  Jæderen. 

Bergen  St.    Hardanger  —  Bergen  —  Søndfjord  —  Voss  —  Søndmør. 

T. hjem  St.  Surendal  —  Romsdalen  —  Xamdalen  —  Levanger  —  Opdal  paa 
Dovre  —  Rennebo. 

Tromsø  St.  Bodø  —  Tromsø  —  Bosekop  i  Alten  —  Kistrand  i  Porsanger  — 

Elvenæs  i  Sydvaranger  —  Vadsø  —  Stappen  ved  Nordcap. 

12.    L.  fidvipes,  n.  sp. 
• 

Mas  Cephalothorace  antice  attenuato,  longitudinem  tibiæ 

cum  patella  4ti  paris  fere  æquante;  pubescentia  obscure  fusca,  ad 

margincm  cephalothoracis  vix  clariore.  Ab  do  mine  (detrito)  ob- 

scure fusco,  antea  macula  oblonga  lutea,  parum  expressa,  notato. 

Ste  r  no  fusco,  pilis  longioribus  obscure  griseis  consptersis.  Ptdi- 

bus  luteo-brunneis,  concoloribus,  coxis  et  trochanteribus  infuscatis ; 

metatarsis  parum  incrassatis  et  plumato-pilosis,  fere  ut  in  L,  palu- 

stris. Pal p  is  et  mandibidis  obscure  fuscis ;  bidbo  genitalt  parum 

in  flat  o.  subtus  spina  longiore,  reda,  oblique  foras  et  anteriora  ver- 
sus directa,  instructo,  spina  altera  brevissima  a  latere  bulbi  exeunte. 

Longitudine  totius  corporis  5^?»;  long.  cephalothoracis  2z/4mm, 
latitudine  ejus  2mm.    Long.  pedis  4ti  paris  10mm. 

Femina  ignota. 
Vidensk -Selsk  Forh.  1875.  16 
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$  Cephalothorax  er  slankt,  fortil  stærkt  afsmalnende  med  frem- 

skydende  Hoveddel  og  stærkt  indkneben  Rand  over  Mandiblerne; 

det  har  samme  Længde,  som  Tibia  +  Patella  af  4de  Benpar,  og 

samme  Bredde,  som  Tibia  +  Patella  af  Iste  Benpar.  Profillinien 

er  næsten  ret  eller  umærkeligt  concav;  Panden  nedadskraanende 

mellem  de  2  bagre  Øienrækker,  ligesom  dens  ret  nedstigende  Del 

begynder  allerede  ovenfor  den  mellemste  Øienrække.  Beklæd- 

ningen  synes  at  være  temmelig  tynd,  idet  Haarene  ere  korte,  og 

tiltrykte,  om  end  jevnt  udbredte;  Bundfarven  er  overalt  sort,  Haa- 

rene mørkt  graabrune,  mod  Randen  af  Skjoldet  ubetydeligt  lysere 

og  længere;  Baand  eller  Pletter  synes  at  mangle. 

Abdomen  er  sort  med  korte  brunlige  Haar,  der  hos  de  2 

undersøgte  Individer  ere  temmelig  stærkt  afslidte.  Fortil  sees  An- 

tydning til  en  lysere  aflang  Plet,  samt  enkelte  lysere  Punkter 
nedad  Oversiden. 

Sternum  er  brunsort,  ensfarvet,  med  længere  Haar;  Mandiblerne 

mørkt  graabrune. 

Fødderne  ere  ensfarvede,  rødgule,  uden  Ringe  eller  Striber. 

Coxa  ogTrochanter  ere  især  paa  Oversiden  mørkere  rødbrune,  end  de 

øvrige  Fodled.  Femur  og  Patella  ere  beklædte  med  korte  graa- 
hvide,  lidet  fremtrædende  Haar,  samt  have  enkelte  Børster  paa  de  2 

bagre  Benpar;  paa  Tibia  ere  Haarene  længere,  ligesom  her  findes 

en  uregelmæssig  Række  af  tiltrykte,  temmelig  lysbrune  Børster 

langs  den  indre  Rand.  Tarsus  og  Metatarsus  har  paa  de  forreste 

Benpar  foruden  3  Par  mørkfarvede  Børster  et  stort  Antal  tætte 

udspærrede  Haar,  omtrent  som  hos  L.  palustris. 

Palperne  ere  mørke  graabrune,  tæt  beklædte  med  lange  sorte 

Haar.  Bulbus  genitalis  er  temmelig  slankbygget,  og  ikke  bredere, 

end  Pars  tibialis:  paa  Undersiden  findes  en  enkelt  tilspidset  Pro- 

ces,  der  er  fuldkommeu  ret,  og  rettet  skraat  udad  og  fremad:  en 

anden  særdeles  kort  Proces  findes  under  den  ydre  Rand  af  Bul- 
bus. Hele  Undersiden  af  Bulbus  er  sort  med  en  kortere  Haarbe- 

klædning, 

Legemets  Totall.  er  5mm;  Længden  af  Cephalothorax  23/4,am, 

Bredden  2mm.    Længden  af  Tibia  -f-  Patella  af  4de  Benpar  er  omtr. 
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23/4mm,  af  Tibia  +  Patella  af  Iste  Benpar  2™.    Totall.  af  de  3 

første  Benpar  omtr.  7ram,  af  4de  Benpar  næsten  10mra. 

$  er  ubekjendt. 

Af  denne,  maaske  arctiske  Art  har  jeg  fundet  2  Ind.,  begge 

Hanner;  de  ret  udstaaende  Haar  paa  Tarsus  og  Metatarsus  paa  de 

forreste  Benpar  antyde,  at  den  lever  paa  fugtige  Steder,  og  fører 

en  med  L.  palustris  overensstemmende  Levemaade.    (69°  40'). 

Tromsø  St.    Tromsø,  1872. 

13.    L.  herhigrada,  Blackw.  1857. 

Lycosa  herbigrada,  Blackw.,  Ann.  Mag.  Nat.  Hist.  2  Ser.  vol.  20.  p.  285  (1857). 

Lycosa  albolimbata,  "Westr.,  Ar.  Suec.  p.  482  (1861). 
Lycosa  herbigrada,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  22  (1861). 

Lycosa  herbigrada,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  282  \  1870— 73). 

Hører  til  de  sparsomt  forekommende  Arter,  hvoraf  jeg  blot 

har  enkelte  Ind.  fra  Landets  sydligste  Dele.  Maaske  forek.  den 

lige  op  til  Trondhjemsfjorden,  fra  hvilken  Localitet  et  Ex.,  der  af 

Westr.  ansees  som  sandsynligvis  tilhørende  denne  Art,  er  tåget  af 

Prof.  Boheman.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn. 
Chr. sand  St.  Stavanger. 

T.hjem  St.    Throndhjem,  (Westr.  1.  c.  p.  483). 

14.    L.  nigriceps,  Thor.  1856. 

Lycosa  nigriceps,  Thor.,  Ree.  crit.  Ar.  p.  56  (1856)  =  j. 

Lycosa  saccigera,  "Westr.,  Ar.  Suec.  p.  483  (1861). 
Lycosa  nigriceps,  "Westr.,  Ar.  Suec.  p.  486  (1872). 
Lycosa  nigriceps,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  283  (1870—73). 

Hidtil  alene  fundet  langs  Kysten,  hvor  den  gaar  ud  paa  Øer 

og  Holmer  i  den  ydre  Skjærgaard,  og  paa  flere  Steder  synes  at 

forek.  talrigt.    Den  gaar  mod  Nord  idetmindste  til  Nordland.  (65°). 

Chr  a.  St.  Hvaløerne. 

Chr.  sand  St.    Christiansand  —  Lillesand  —  Stavanger. 

T.hjem  St.    Frøerne  —  Foldenfjord  i  Xamdalen. 
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15.  L.  lugubris,  (Walck.)  1802. 

Aranea  lugubris,  Walck.,  Faune  Par.  tom.  2.  p.  239  (1802). 

Lycosa  silvicultrix,  Koch,  Die  Arachn.  B.  3.  p.  25  (1836). 
Lycosa  {Pardosa)  alacris,  Koch,  Die  Arachn.  B.  15.  p.  39  (1848). 
Lycosa  silvicola,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  474  (1861). 
Lycosa  lugubris,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  27  (1861). 

Lycosa  lugubris,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  276  (1860—73). 

Alm.  mellem  tørt  Løv  over  den  største  Del  af  Landet  lige  op 

i  Finmarken.  Paa  Fjeldsiderne  i  Landets  sydlige  Dele  stiger  den 

op  i  Birkeregionen.  (71°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Asker  —  Drammen  —  Hvaløerne  —  Frederiks- 
hald  —  Jarlsberg  —  Thelemarken  —  Ullensaker. 

Hamar  St.    Faaberg  i  Gudbrandsdalen  —  Rendalen  —  Bang  og  Slidre  i  Valders. 
Chr. sand  St.    Nedenæs  —  Christiansand  —  Arendal  —  Lillesand. 

Bergen  St.    Lyster  —  Søndmør  —  Lærdal. 
T. hjem  St.    Surendal  —  Romsdalen  —   Opdal  paa  Dovre  —  Røraas  —  Folden- 

fjord  i  Namdalen. 

Tromsø  St.    Tjøttø  i  Nordland  —  Tromsø  —  Maalselvdalen  —  Bosekop  i  Alten 
—  Vardø. 

16.  L.  lignaria  (Clerck)  1757. 

Araneus  Ugnarius,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  90  (1757). 

Lycosa  lignaria,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  493  (1861). 

Lycosa  lignaria,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  294  (1870—73). 

En  nordisk  Art,  hidtil  ikke  fundet  udenfor  Scandinavien.  Den 

har  i  Norge  en  temmelig  vid  Udbredelse,  og  forek.  vistnok  i  de 

fleste  af  Landets  Naaleskove  op  til  Trondhjemsfj orden;  den  træffes 

enkeltvis  under  Bark  i  gamle  Træstubber,  paa  Gjærder  etc.  Langs 

Vestkysten  er  den  sjelden,  ligesom  den  i  vertical  Retning  neppe 

overskrider  Naaletrægrændsen.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn   —  Frederikshald  —   Ringerike  —   Ullensaker  — 
Thelemarken. 

Hamar  St.    Bang  og  Slidre  i  Y alders  —  Rendalen  —  Faaberg  og  Vaage  i  Gud- 
brandsdalen. 

Bergen  St.  Lærdal. 

T.hjem  St.  Romsdalen. 
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17.    L.  norvegica,  Thor.  1870—73. 

Lycosa  norvegica,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  296  i  Noten  (1870 — 73). 

Denne  med  L.  lignaria  nærbeslægtede  Art,  som  dog  med 

Lethed  kan  adskilles  fra  denne  ved  Formen  af  Vulva,  er  opstillet 

i  1873  efter  3  i  Valders  fundne  Hun-Individer,  og  hidtil  neppe  be- 
mærket  udenfor  Norge.  Ligesom  tiere  andre  nordiske  Lycosider 

forek.  den  i  de  subalpine  Skovtrakter  i  Landets  sydlige  Dele 

samt  i  Finmarken,  fra  hvilke  Steder  jeg  har  ialt  10  Ind. ;  blandt 

disse  tindes  flere  Hanner,  som  af  Dr.  Thorell,  (for  hvem  Hannen 

var  ubekjendt  ved  Artens  Opstilling),  ere  anseede  som  tilhørende 

denne  Art.  (70°). 

Chr  a.  St.  Thelemarken. 

Hamar  St.    Valders  (Thor.  L  c.  p.  297)  —  Slidre  i  Valders,  1871. 

Tromsø  St.    Elvenæs  i  Sydvaranger  1871.  —  Vadsø  1871. 

18.    L.  eisenii,  Thor.  1875. 

Lycosa  eisenii,  Thor.,  Tijdschr.  v.  Entom.  D.  18.  p.  106  (1875). 
Lycosa  eisenii,  Thor.,  Kgl.  Vet.  Akad.  Handl.  B.  13.  No.  5,  p.  145  (1875). 

En  tredie  nordisk  Art,  nærmest  beslægtet  med  L.  norvegica, 

opstilledes  (24  Marts  1875)  efter  Ex.  fra  svensk  Lapland.  1  Norge 

har  jeg  fundet  et  enkelt  Ex.  i  Finmarken,  hvilket  af  Dr.  Thorell  er 

bestemt  som  henhørende  under  denne  Art.  (70°). 
Hannen  er  endnu  ukjendt. 

Tromsø  St.    Vadsø  1871. 

19.    L.  amentata,  (Clerck)  1757. 

Araneus  amentaius,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  96  (1757). 

Lycosa  saccata,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  108  (1831). 

Lycosa  (Leimonia)  paludicola,  Koch,  Die  Arachn.  B.  15.  p.  10  (1848). 
Lycosa  amentata,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  496  (1861). 
Lycosa  saccatå,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  26  (1861). 

Lycosa  amentata,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  298  (1870 — 73). 
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Paa  fugtige  Steder  udbredt  alm.  over  den  største  Del  af  Lan- 

det lige  op  i  Finmarken.  Paa  Kjeldene  i  de  sydlige  Dele  stiger 

den  op  i  Birkebeltet,  eller  endnu  høiere.  (71°). 

Chra.  St.  Christiania  Omegn  —  Drammen  —  Ullensaker  —  Hvaløerne  —  Ene- 

bak  i  Smaalenene  —  Thelemarken  —  Jarlsberg  —  Hemsedalsfjeld. 
Hamar  St.  Elverum  —  Land  —  Yalders  —  Overalt  i  Gudbrandsdalen  —  Dovre 

—  Filefjeld. 
C b r. sand  St.  Næs  Jernværk  i  Nedenæs  —  Arendal  —  Cbristiansand  —  Jæ- 

deren  —  Stavanger. 

Bergen  St.    Hardanger  —  Bergen  —  Lyster  —  Søndfjord  —  Manger  —  Voss. 
T.hjem  St.    Surendal  —  Romsdalen  —  Søndmør —  Namdalen  —  Beitstaden. 
Tromsø  St.     Lofoten  —  Tromsø  —  Maalselvdalen  —  Hammerfest  —  Kistrand  i 

Porsanger  —  Elvenæs  i  Varanger  —  Vadsø. 

20.    L.  thorelli,  n.  sp. 

Femina.  Cephalothorace  breviter  ovato,  nigro-fusco,  mar- 

gine  summo  in  fundo  levissime  testaceo.  Ab  do  mine  nigro-piloso, 

sat  unicolore;  st  er  no  obscure  fusco,  breviter  piloso.  Pedibus 

longioribus,  testaceis,  fusco-annulatis ;  coxis  subtus  lutes  centibu  s ;  ti- 
biis  lmi  paris  aculeis  quinque  paribus  armatis.  Mandibulis 

fuscis,  palpis  nigro-annulatis.  Vulva  antice  foveam  angustatam 

testaceam,  margine  anteriore  truncatam,  formante;  posteriora  versus 

in  aream  magnam  testaceam,  in  medium  elevationem  obscure  fuscam, 

fere  quadratam  includentem,  dilatata. 

Longitudine  corporis  totius  83/4ww;  long.  cephalothoracis  4mm  • 

latitudine  ejus  3l/4™m, 
Mas  (versimiliter  hujus  speciei).  Cephalothorade,  abdomine, 

sterno,  et  mandibulis,  ut  in  femina;  cephalothorace  breviore,  quam 

tibia  cum  patella  4ti  (et  lmi)  paris,  longitudini  femoris  lmi  paris 

fere  æquante.  Pedibus  longis,  ut  in  femina  armatis;  palpis  testa- 

ceis, annulatis;  bulbo  genitali  nigro,  piloso,  apice  sat  inflato,  spinis 

duabus  brevioribus  armato ;  illis  a  latere  vists  ad  basin  approximatis, 

r  er  sus  apicem  divcrgentibus. 

Longitudine  corporis  totius  81/2mm;  long.  cephalothoracis  4mm- 

latitudine  ejus  3*»m;  long.  femoris  lmi  paris  4^m,  4ti  paris  4*/4mm; 
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long.  tibiæ  cum  patella  lmi  paris  5mm3  4ti  parts  5mm;  long.  tarsi 

cnm  metatarsi  lmi  paris  53/4"iW,  éti  paris  75/6mm, 

9  Cephalothorax  er  bredt  ægformigt  og  hvælvet,  med  noget 

fremskydende  Pandedel.  og  svagt  concav  Profillinie.  Panden  er 

mellem  de  2  bagre  Øienrækker  svagt  nedadskraanende.  Beklæd- 

ningen  synes  at  have  været  temmelig  korthaaret,  men  er  noget 

afslidt  paa  det  eneste  undersøgte  Individ;  Bundfarven  er  brunsort, 

noget  lysere  langs  Profillinien  og  paa  hver  Side  af  de  fra  denne 

ned  mod  Randen  af  Cephalothorax  løbende  Tverfurer.  Hoveddelen 

er  overalt  sortagtig.  Haarklædningen  er  ensfarvet  brunsort,  og 

der  findes  intet  Spor  af  Baand  eller  Pletter;  dog  mangler  Haar- 

klædningen næsten  ganske  langs  Profillinien.  Abdomen  er  mørk- 

brun  uden  tydelige  Tegninger,  med  enkelte  graabrune  eller  graa 
Haar. 

Sternum  ensfarvet  mørkbrun,  særdeles  korthaaret,  saa  at  den 

glindsende  Bundfarve  er  temmelig  tydeligt  gjennemskinnende. 

Fødderne  ere  stærkt  haarklædte,  Bundfarven  graagul  med  mørk- 

brune,  ikke  skarpt  begrændsede  Ringe,  (der  ere  stærkest  fremtræ- 
dende,  naar  Individet  ligger  i  Spiritus).  Fodleddene  ere  lange,  men 

da  enkelte  af  dem  mangle,  kan  intet  nøiagtigt  opgives  om  hvert 

enkelts  relative  Længde;  Coxa  er  paa  Undersiden  ensfarvet  graa- 
gul.   Tibia  har  paa  Forsiden  5  Par  lange  Børster. 

Palperne  ere  farvede  som  Fødderne  med  lysere  Ringe,  Man- 
diblerne  ere  ensfarvet  mørkbrune,  glindsende. 

Vulva  danner  (tydeligst  seet  i  Spiritus)  i  sin  forreste  Del  en 

liden,  fortil  afrundet  Grube,  der  næsten  har  Form  af  et  Nøglehul, 

og  er  af  en  gulagtig  Farve.  Bagenfor  denne  Grube  udvider  Vulva 

sig  betydeligt,  og  danner  et  bredt,  pæreformigt  Felt,  ligeledes  af 

lys  Farve,  men  den  største  Del  af  dette  Felt  udfyldes  i  Midten  af 

et  noget  ophøiet,  brunagtigt  Skjold,  der  i  Midten  har  Antydning 

til  en  sort  Linie,  og  som  støder  umiddelbart  op  til  Vulvas  bagre 

Grundlinie,  der  danner  en  næsten  ret  Linie. 

Legemets  Totall.  er  83/4mm;  Længden  af  Cephalothorax  er  4mm, 

Bredden  3l/4mm.    Længden  af  Femur  paa  IsteBenpar  3,om,  af  Patella 
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4-  Tibia  4  72mm-  ?aa  3die  Benpar  har  Patella  -f-  Tibia  en  Længde 

af  4mm. 

£  (sandsynligvis  af  denne  Art).  Cephalothorax  og  Abdomen 

ere  af  Form,  Farve  og  Beklædning,  som  hos  Hunnen.  Cephalo- 

thorax er  tydeligt  kortere,  end  Tibia  +  Patella  af  4de  Benpar, 

eller  omtrent  af  samme  Længde,  som  Femur  af  Iste  Benpar. 

Fødderne  farvede,  som  hos  Hunnen,  og  forholdsvis  lange  og 

tynde.  Femur  har  paa  Oversiden  3  lange  Børster  (de  2  nederste 

længst),  samt  desuden  fortil  2  Børster  nær  Spidsen.  Tibia  har, 

ligesom  hos  Hunnen,  5  Par  Børster  langs  den  indre  Side,  Tarsus 

3  Par. 

Sternum  og  Mandiblerne  ere  som  hos  Hunnen. 

Bulbus  genitalis  erbrunsort  og  i  sin  ydre  Del  stærkt  excaveret; 

den  bagre  Del  er  stærkt  udsvulmet,  og  bærer  paa  den  indre  Side 

2  korte  Processer  af  sort  Farve;  seede  fra  Siden  vise  disse  Pro- 

cesser  sig  som  en  enkelt,  med  dobbelt,  divergerende  Spidse.  Den 

skaalformige  Ydervæg  af  Bulbus  er  tæt  beklædt  med  sorte  Haar. 

Pars  tibialis  og  Pars  femoralis  ere  omtrent  lige  lange. 

Legemets  Totall.  er  8l/2mm,  Længden  af  Cephalothorax  4mm, 

Bredden  3rnm.  Paa  Iste  Benpar  har  Femur  en  Længde  af  4mm,  Pa- 

tella -f-  Tibia  bmm,  Tarsus  -f-  Metatarsus  53/4mm.  Paa  4de  Benpar 

har  Femur  en  Længde  af  43/4n,m,  Patella  -f-  Tibia  5™.  Tarsus  -f- 

Metatarsus  mellem  73/4  og  Smm. 
Af  denne  characteristiske  Art  har  jeg  en  Han  og  en  Hun, 

begge  fra  Dovre.  Hunnen  er  især  kjendelig  ved  Formen  af  sin 

Vulva,  Hannen  ved  sine  overordentlig  lange  Fødder.  Det  er  sand- 

synligt,  at  begge  de  beskrevne  Individer  tilhører  samme  Art,  skjønt 

Føddernes  Længde  synes  at  være  ikke  ubetydeligt  større  hos  den 

beskrevne  Han,  end  hos  Hunnen;  maaske  er  den  beskrevne  Han 

en  distinct  Art.  Arten  hører  til  den  Gruppe  af  de  nordiske  Lyco- 

sider,  der  have  et  større  Antal  Børster  langs  den  indre  Side  af  det 

forreste  Foclpars  Tibier.    (62°  20'). 

Hamar  St.    Dovre  ̂   og  ̂ . 
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21.  L.  pullata,  (Clerck)  1757. 

Araneus  pullatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  104  (1757). 

Lycosa  (Leimonia)  pullata,  Koch,  Die  Arachn.  B.  15.  p.  25  (1848). 

Lycosa  pullata,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  501  (1861). 
Lycosa  obscura,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  28  (1861). 

Lycosa  pullata,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  305  (1870—73). 

Især  paa  fugtige  Steder  alm.  paa  de  fleste  hidtil  undersøgte 

Localiteter  op  til  Finmarken,  og  hører  til  Landets  hyppigste 

Arter  (71°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Drammen  —  Asker  —  Ullensaker  —  Frederiks- 
hald  —  Enebak. 

Hamar  St.  Valders. 

Chr. sand  St.    Nedenæs  —  Christiansand  —  Jæderen  —  Stavanger. 

Bergen  St.    Hardanger  —  Bergen  —  Søndfjord  —  Manger. 

T.hjem  St.    Hevne  —  Namdalen. 

Tromsø  St.    Tjøttø  i  Nordland  —  Tromsø  —  Vadsø. 

22.  L.  prativaga,  Koch  1870. 

Lycosa  prativaga,  Koch,  41  Jahrb.  K.  K.  Gelehrt.  Gesellsch.  Krakau  p.  43  (1870). 

Lycosa  prativaga,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  306  (1870 — 73). 

Denne  oprindelig  fra  det  sydlige  Mellem-Europa  bekjendte  Art, 
der  først  i  de  senere  Aar  er  paavist  i  Sverige,  er  vidt  udbredt  i 

Norge,  hvor  den  hist  og  her  optræder  i  stort  Antal  indtil  oven- 

for Fjeldryggen.  Vulva  stemmer  ganske  betydeligt  overens  med 

den  hos  foreg.  Art,  er  dog  mindre,  og  viser  en  ubetydelig,  skjønt 

constant  Afvigelse  fra  denne.  (63°). 

Chr  a.  St.    Hvaløerne  —  Ullensaker  —  Drammen. 
Hamar  St.  Valders. 

T.  hj  em  St.  Røraas. 

23.    L.  riparia,  Koch  1848. 

Lycosa  (Leimonia)  riparia,  Koch,  Die  Arachn.  B.  15.  p.  29  (1848). 

Lycosa  riparia,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  307  (1870—73). 
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Af  denne  Art,  der  ifølge  Dr.  Thorell  er  ny  for  Skandinavien, 

eier  jeg  et  enkelt  Individ,  en  Han,  fra  det  sydlige  Norge.  Hunnen 

er  ikke  kjendt  med  Sikkerhed.  (60°). 

Hamar  St.    Slidre  i  Valders,  en  ̂ ,  1871. 

24.    L.  pernix,  Thor.  1870—73. 

Lycosa  pernix,  Thor.,  Bein.  Syn.  Sp.  p.  380  (1870—73). 

Denne  Art  er  af  Dr.  Thorell  paa  ovenciterede  Sted  opstillet  i 

1872  efter  nogle  Ex.  fra  Herjedalen  i  Sverige;  ifølge  en  fra  samme 

Forf.  modtaget  senere  Meddelelse  anser  han  dog  maaske  Hunnen 

af  denne  Art  som  synonym  med  den  hidtil  ukjendte  Art  af  foreg. 

(L.  riparia).  Alle  de  Ex.,  som  jeg  har  fra  Norge,  ere  Hunner; 

indtil  videre  opføres  begge  Arter  som  skilte.  (62°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Asker. 

Hamar  St.    Valders  (Slidre  og  Bang  Prgd.)  —  Gudbrandsdalen  (Faaberg  og  Fron). 

Gen.  2.    Ta  rent  ul  a,  Sund. 

Consp.  Arachn.  (1833). 

25.  T.  fabrilis,  (Clerck)  1757. 

Araneus  fabrilis,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  86  (1757). 

Lycosa  melanogaster,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  102  (1831). 
Lycosa  fabrilis,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  505  (1861). 
Tarentula  fabrilis,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  309  (1872). 

Denne  i  Europa  vidt  udbredte  Art  synes  at  være  sparsomt 

forekommende  i  Norge.  (60°). 

C  h  r  a.  St.    Christiania  Omegn. 

26.  T.  inquilina,  (Clerck)  1757. 

Araneus  intjuilinus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  88  (1757). 
Araneus  nivalis,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  100  (1757). 

Lycosa  Schmidtii,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p.  58  (1834). 

Lycosa  {Tarentula)  fabrilis,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  168  (1848). 
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Lycosa  inquilina,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  507  (1861). 

Tarantula  inquilina,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  312  (1870—73). 

Sporadisk  i  Naaleskove  over  hele  det  sydlige  Norge,  idet- 

mindste  op  til  Dovre;  sparsommere  langs  Kysten.  (62°). 

C h r  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Asker  —  Holmestrand  —  Hvaløerne  —  Ullensaker. 

Hamar  St.    Faaberg  i  Gudbrandsdalen  —  Fron  i  Do. 
Chr. sand  St.  Christiansand. 

27.    T.  pinetorum,  Thor.  1856. 

Tarentula  pinetorum,  Thor.,  Ree.  crit.  Ar.  p.  58  (1856). 

Lycosa  pinetorum,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  509  (1861). 

Tarentula  pinetorum,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  316  (1870—73). 

Synes  at  være  udbredt  over  en  stor  Del  af  Landet,  men  fore- 

kommer overalt  forholdsvis  sparsomt.  Den  har  sit  Tilhold  i  Naale- 

skove.   (69°  20'). 
Chr  a.  St.    Christiania  Omegn. 

Hamar  St.    Faaberg  i  Gudbrandsdalen. 

T.hjem  St.  Namdalen. 
Tromsø  St.    Maalselvdalen  ved  Tromsø. 

28.    T.  andrenivora,  (Walck.)  1825. 

Lycosa  andrenivora,  Walck.,  Faune  Franc.  Ar.  p.  23  (1825). 
Lycosa  sabulosa,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  16  (1831). 
Lycosa  (Tarentula)  inquilina,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  163  (1848). 

Lycosa  barbipes,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  511  (1861). 
Lycosa  andrenivora,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  20  (1861). 

Tarentula  andrenivora,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  318  (1870—73). 

Hidtil  alene  fundet  i  et  enkelt  Ex.  i  de  sydlige  Dele.    (58°  40'). 
Chr. sand  St.    Jæderen  1873,  en 

29.    T.  nemoralis,  (Westr.)  1861. 

t  Tarentula  nivalis,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  199  (1848). 

Lycosa  nemoralis,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  472  (1861). 
Tarentula  meridiana,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  274  (1870—73). 
Tarentula  nemoralis,  Westr.,  Gotheb.  Vet.  Vitt.  Samh.  Handl.  N.  F.  14  H.  p.  60 

(1874).  • 
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Hører  til  de  i  Landets  sydligere  Dele  hyppigst  optrædende 

Arter,  og  forek.  i  Regelen  i  stort  Antal  mellem  tørt  Løv  i  Skove 

og  Lunde.  Mod  Nord  er  den  endnu  ikke  fundet  ovenfor  Trond- 

hjemsfjorden.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn —  Drammen  —  Hvaløerne  —  Fredrikshald. 
Hamar  St.    Slidre  i  Yalders  —  Faaberg  i  Gudbrandsdalen. 
Cbr.  sand  St.  Nedenæs. 

Bergen  St.  Lyster. 

T.hjem  St.  Surendal. 

30.  T.  trabalis,  (Clerck)  1757. 

Araneus  trabalis,  Clerck,  Sv.  Spind.  p.  97  (1757). 

Lycosa  vorax,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  105  (1831). 

Lycosa  (Tarentula)  vorax,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  173  (1848). 

Lycosa  trabalis-,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  513  (1861). 

Tarentula  trabalis,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  321  (1870—73). 

Synes  at  forek.  forholdsvis  sparsomt  i  Norge.  Jeg  har  den 

alene  fra  3  Localiteter,  og  blot  i  enkelte  Ex.  (60°). 

C  h  r  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Asker  —  Skien. 

31.  T.  aculeata,  (Clerck)  1757. 

Araneus  aculeatus,  Clerck,  Sp.  Spindl.  p.  87  (1757). 

Lycosa  cursor,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  17  (1831). 

Lycosa  (Tarentula)  tæniata,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  178  (1848). 
Lycosa  tæniata,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  515  (1861). 
Lycosa  cursor,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  517  (1861). 

Tarentula  aculeata,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  323  (1870—73). 

Talrig  paa  de  fleste  undersøgte  Localiteter  fra  de  sydligste 

Dele  op  i  Finmarken;  paa  Fjeldsiderne  stiger  den  op  i  Birke- 

regionen.  (71°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Asker  —  Fredrikshald  —  Hvaløerne. 

Hamar  St.    Faaberg  og  Fron  i  Gudbrandsdalen  —  Dovre  —  Kvienfjeld  i  Ringebo 

—  Rendalen  paa  Hedemarken  —  Slidre  og  Bang  i  Valders  —  Filefjeld. 
Chr. sand  St.    Lillesand  —  Christiansand  —  Stavanger. 

Bergen  St.    Bergen  —  Søndmør. 
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T. hjem  St.    Hitteren  —  Romsdalen  —  Surendal  —  Opdal  —  Røraas  —  Nam- 
dalen. 

Tromsø  St.    Komagfjord  og  Bosekop  i  Alten  —  Vadsø  —  Elvenæs  i  Syd-Var- 
anger. 

32.    T.  pulverulenta,  (Clerck)  1757. 

Araneus  pulverulentus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  93  (1757). 

Lycosa  (Tarentula)  cuneata,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  183  (1848). 
Lycosa  pulverulenta,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  518  (1861). 

Lycosa  rapax,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  21  (1861).  • 
Tarentula  pulverulenta,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  328  (1870 — 73). 

Hører  tilligemed  foreg.  til  de  i  Norge  hyppigst  forekommende 

Arter  af  denne  Slægt.  Mod  Nord  findes  den  op  til  det  sydlige 

Finmarken,  og  gaar  paa  Fjeldene  op  i  Birkebeltet.  (70°). 

C  h  r  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Drammen  —  Drøbak  —  Ullensaker. 

Hamar  St.    Bang  i  Valders  —  Faaberg  i  Gudbrandsdalen  —  Filefjeld. 
Chr.  sand  St.    Christiansand  —  Stavanger. 

Bergen  St.    Voss  —  Bergen  —  Søndfjord. 
T.hjem  St.    Romsdalen  —  Drivdalen  paa  Dovre  —  Surendalen  —  Namdalen. 
Tromsø  St!  Tromsø. 

33.    T.  cuneata,  (Clerck)  1757. 

Araneus  cuueatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  99  (1757). 

Lycosa  (Tarentula)  clavipes,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  190  (1848). 
Lycosa  cuneata,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  521  (1861). 

Tarentula  cuneata,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  330  (1870—73). 

Temmelig  sparsomt  udbredt  i  de  lavere  Dele  af  det  sydlige 

Norge.  (61°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Ullensaker. 
Hamar  St.    Slidre  i  Valders. 

34.    T.  einer  ea,  (Fabr.)  1793. 

Aranea  cinerea,  Fabr.,  Ent.  Syst.  B.  2.  p.  .423  (1793). 
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Lycosa  lynx,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p.  13  (1834). 
Arctosa  cinerea,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  123  (1848). 

Lycosa  cinerea,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  523  (1861). 
Lycosa  halodroma,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  23  (1861). 

Trockosa  cinerea,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  332  (1870—73). 

Synes  udelukkende  at  tilhøre  Vestkysten,  hvor  den  forek.  paa 

enkelte  Localiteter  i  sandige  Egne,  men  her  i  temmelig  stort 

Antal.  (63°). 

T.hjem  St.    Surendal  —  Romsdalen. 

35.    T.  picta,  (Hahn)  1831. 

Lycosa  picta,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  106  (1831). 
Arctosa  picta,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  130  (1848). 

Lycosa  picta,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  525  (1861). 
Lycosa  picta,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  25  (1861). 

Trochosa  picta,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  335  (1870—73). 

Hidtil  blot  fundet  i  Landet  paa  en  enkelt  Localitet,  hvor  den 

forekom  sparsomt  blandt  Sand  og  carices.    (58°  30'). 
Chr. sand  St.    Jæderen  ved  Gaarden  Orre,  1873. 

36.    T.  ruricola,  (De  Geer)  1778. 

Aranea  ruricola,  De  Geer,  Mém.  vol.  7,  p.  282  (1778). 

Lycosa  alpina,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p.  57  (1834). 
Trochosa  ruricola,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  138  (1848). 

Ljycosa  ruricola,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  526  (1861 1. 
Lycosa  campestris,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  18  (1861). 

Trochosa  ruricola  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  336  (1870—73). 

Alm.  i  Løvskove  under  Stene  over  den  største  Del  af  det  syd- 

lige Norge,  idetmindste  op  til  Trondhjemsfjorden.  Paa  Fjeldsiderne 

stiger  den  neppe  op  over  Naaletrægrændsen.  (G4°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Ullensaker  —  Asker  —  Hvaløerne  —  Holmestrand 
—  Drammen  —  Eidsvold  —  Thelemarkon. 

Hamar  St.    Bang  i  V  .-ilders —  Elverum  —  Faaberg  i  Gudbrandsdalen  —  Fron  i  Do. 
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Chr.  sand  St.    Christiansand  —  Drivdalen  paa  Dovre. 

Bergen  St.    Søndmør  —  Lindaas. 

T.hjem  St.    Romsdalen  —  Surendal. 

37.    T.  terricola,  (Thor.)  1857. 

f  Trochosa  trabalis,  Koch,  Die  Arachn.  B,  14,  p.  141  (1848). 
Trochosa  terricola,  Thor.,  Ree.  crit.  Ar.  p.  62  (1856). 

Lycosa  terricola,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  529  (1861). 

Lycosa  agretyca,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  B.  1.  p.  17  (1861).- 
Trochosa  terricola,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p,  339  (1870—73). 

Forek.  mindre  hyppigt,  end  foreg.  Art,  men  har  i  Norge  omtr. 

den  samme  geographiske  Udbredelse.  (65°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Hvaløerne  —  Jarlsberg. 
Hamar  St.    Løssæt  i  Elverum  —  Faaberg  i  Gudbrandsdalen. 
Chr.  sand  St.    Arendal  —  Jæderen. 

Bergen  St.  Hardanger. 

T.hjem  St.    Romsdalen  —  Yttre  Namdalen. 

38.    T.  insignita,  Thor.  1872. 

Trochosa  insignita,  Thor.,  Ofv.  Kgl.  Yet.  Ak.  Forh.  1872.  p.  160  (1872). 

Af  denne  udmærkede  Art,  nylig  beskreven  af  Dr.  Thorell  efter 

et  enkelt  Ex.  fra  Disco-Øen  paa  Grønland,  har  jeg  sikre  Individer 
(alle  seede  af  Thorell)  fra  4  vidt  adskilte  Punkter  af  Landet. 

Maaske  tør  den  antages  at  være  en  arctisk  Form,  der  i  Norge 

har  sin  fornemste  Udbredelse  i  Finmarken.  Fra  de  2  foregaaende 

Arter,  med  hvem  den  er  nærmest  beslægtet,  lader  Hunnen  sig  let 

skille  ved  Formen  af  Vulva.  (71°-61°). 

Hamar  St.    Slidre  i  Yalders  1871,  en 

T.hjem  St.    Foldenfjord  i  Namdalen,  Juli  1871,  en  ung 

Tromsø  St.    Komagfjord  i  Alten,  1873,  en       —  Kistrand  i  Porsanger,  Juli  1872, 
en  ung  <$. 
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Gen.  3.    Pi  rata,  Sund. 

Consp.  Araehn.  (1848). 

39.  P.  leopardus,  (Sund.)  1833. 

Lycosa  leopardus,  Sund.,  Vet.  Ak.  Handl.  f.  1832,  p.  189  (1833). 
Lycosa  leopardus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  522  (1861). 

Lycosa  cambrica,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  32  (1861). 

Pirata  leopardus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  331  (1870 — 73). 

Sparsomt  i  de  sydlige  Dele,  hvor  alene  enkelte  Individer  ere 

fundne.  (60). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Ullensaker. 

40.  P.  piraticus,  (Clerck)  1757. 

Araneus  piraticus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  102  (1757). 

Lycosa  piratica,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  107  (1831). 
L^ycosa  (Potamia)  piratica,  Koch,  Die  Arachn.  B.  15.  p.  1  (1848). 

Lycosa  piratica,  "Westr.,  Ar.  Suec.  p.  532  (1861). 
Pirata  piraticus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  341  (1870—73). 

Paa  fugtige  Steder,  ved  Vandbredder,  alm.  fra  de  sydligste 

Dele  op  til  Finmarken,  og  hører  idethele  til  de  videst  udbredte 

Arter.  (70°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Hvaløerne  —  Ullensaker. 
Hamar  St.    Eidskogen  —  Valders  —  Fron  i  Gudbrandsdalen. 
Chr. sand  St.    Lillesand  —  Arendal. 

Bergen  St.    Bergen  —  Søndfjord. 
T. hjem  St.    Romsdalen  —  Drivdalen  paa  Dovre. 
Tromsø  St.  Tromsø. 

41.  P.  hygrophilus,  Thor.  1873. 

t  Lycosa  piscatoria,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  34  (1861). 

Pirata  hygrophilus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  343,  og  p.  579  (1870—73). 

Af  denne  med  foreg.  temmelig  nær  beslægtede  Form  har  jeg  8 

Individer  fra  en  enkelt  Localitet  i  Landets  sydligste  Dele.  (59°). 
Chr  a.  St.    Hvaløerne,  1871. 
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42.    P.  piscatorins,  (Clerck)  1757. 

Araneus  piscatorius,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  103  (1757). 

Trochosa  umbraticola,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  137  (1848). 

Lycosa  piscatoria,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  530  (1861). 

Pirata  piscatorius,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  339  (1870—73). 

Alene  et  enkelt  Ind.  er  hidtil  fundet  i  Landets  sydligste  Dele. 

(58°  300- 

Chr. sand  St.    Arendal  1871,  en  J. 

43.    P.  uUginosus,  Thor.  1856. 

Potamia  uliginosa,  Thor.,  Ree.  crit.  Ar.  p.  111  (1856<. 
Lycosa  uliginosa,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  533  (1861).  pt. 

Pirata  uliginosus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  346  (1870 — 73). 

Af  denne  Art  har  jeg  ligeledes  kun  fundet  et  enkelt  Ind. 

Landets  sydligste  Dele.  (59°). 

Chr  a.  St.    Hvaløerne  1871,  en  J. 

Gen.  4.    I)  o  1  o  ni  e  d  e  Latr. 

Xouv.  Diet.  Hist.  Xat.  tom.  24  (1804). 

44.    D.  fimhriaius,  (Clerck)  1757. 

Araneus  Jitbriatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  106  (1757). 
Araneus  undatus,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  100  (1757). 

Dolomedes  jimbriatus,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  1.  p.  14  (1831). 
Dolomedes  jimbriatus,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  116  (1848). 

Dolomedes  Jimbriatus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  535  (1861  \ 
Dolomedes  omatus,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  39  (1861). 

Dolomedes  Jimbriatus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  346  (1870—73). 

Paa  fugtige  Steder,  hyppig  blandt  Mos  og  Carices  idetmindste 

op  til  Nordland.  (65°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Fredrikshald  —  Thelemarken  —  Hvaløerne  — 
Ullensaker. 

■  Hamar  St.    Grundset  i  Elverum  —  Slidre  i  Valders  —  Hallingdal. 
Chr. sand  St.    Xedenæs  —  Arendal. 

Yidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  1  7 
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Bergen  St.  Hardanger. 

T.hjem  St.    Hevne  —  Foldenfjord  i  yttre  Namdalen. 

45.    D.  plantarius,  (Clerck)  1757. 

Araneus  plantarius,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  105  (1757). 
Dolomedes  riparius,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p.  59  (1834). 

Dolomedes  Jimbriatus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  535  (1861).  pt. 

Dolomedes  plantarius,  Thor.,  Kem.  Syn.  Sp.  p.  346  (1870 — 73). 

Af  denne  (ikke  skarpt  begrændsede)  Art  har  jeg  kun  fundet 

et  enkelt  Ind.  i  Landet.  (60°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn,  en  ̂ . 

Gen.  5.    Ocyale,  Sav.  &  Aud. 

Descr.  de  1'Egypte,  ed.  2.  tom.  22  (1827). 

46.    0.  mirabilis,  (Clerck)  1757. 

Araneus  mirabilis,  Clerck,  Sv.  Spindl.  p.  108  (1757). 
Dolomedes  mirabilis,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p.  35  (1834). 

Ocyale  mirabilis,  Koch,  Die  Arachn.  B.  14.  p.  107  (1848). 

Ocyale  mirabilis,  "Westr.,  Ar.  Suec.  p.  537  (1861). 
Dolomedes  mirabilis,  Blackw.,  Sp.  Great  Brit.  P.  1.  p.  37  (1861). 

Ocyale  mirabilis,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  349  (1870—73). 

I  ringe  Antal  udbredt  fra  de  sydligste  Dele  op  til  Trondhjems- 

fjorden.    Paa  Fjeldsiderne  gaar  den  op  i  Birkeregionen.  (63°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn  —  Hvaløerne  —  Fredrikshald. 
Hamar  St.    Bjøberg  paa  Hemsedalsfjeldet. 
Chr. sand  St.    Nedenæs  —  Christiansand  —  Lillesand  —  Stavanger. 
T.hjem  St.  Dovre. 
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Fam.  2.  Oxyopidæ. 

Gen.  1.    Oxyopes,  Latr. 

Nouv.  Diet.  Hist.  Nat.  24  (1804). 

47.    0.  ramosus,  (Panz.)  1804. 

Aranea  ramosa,  Panz.,  Syst.  Nomencl.  p.  165  (1804). 

Oxyopes  variegatus,  Hahn,  Die  Arachn.  B.  2.  p,  36  (1834). 
Sphasus  variegatus,  Koch,  Die  Arachn.  B.  5.  p.  95  (1839). 
Sphasus  Uneatus,  Westr.,  Ar.  Suec.  p.  539  (1861). 

Oxyopes  ramosus,  Thor.,  Rem.  Syn.  Sp.  p.  350  (1870 — 73). 

Sparsomt  udbredt  paa  Buske  og  blandt  høiere  Planter  i  Lan- 

dets sydlige  Dele.  (60°). 

Chr  a.  St.    Christiania  Omegn,  talrige  Ex.  —  Drammen  1871,  2  Ind. 

17* 



Om  Attractionen  mellem  to  Cirkelflader. 

Af 

Ingenieur  0.  Pihl. 

Det  har  været  mig  nødvendigt  til  en  Undersøgelse,  hvormed 

jeg  i  de  sidste  Aar  har  været  beskjæftiget,  at  kjende  Forholdet 

mellem  den  Attraction,  som  to  cirkelformede  Skiver  udøve  mod 

hverandre  paa  ulige  Afstande,  naar  de  befinde  sig  parallelt  og  lige- 
overfor  hinanden,  og  naar  Attractionen  mellem  deres  Moleculer 

varierer  omvendt  med  deres  Afstandes  Qvadrater. 

Det  har  ikke  lykkets  mig  at  finde  nogen  tidligere  udført  Be- 
stemmelse af  dette  Forhold,  eller  overhoved  at  erfare,  at  en  saadan 

før  har  været  gjort.  Den  lader  sig  ikke  udføre  ved  simpel  Inte- 

gration,  og  skjønt  det  rimeligvis  vil  kunne  ske  ved  Hjælp  af  ellip- 

tiske Integraler,  saa  vil  det  dog,  selv  paa  denne  Maade  —  ligesaa- 

vel  som  paa  en  simplere  Maade,  hvortil  jeg  som  Ikke-Mathematiker 

har  været  henviist,  alene  kunne  ske  ved  møisommelige  og  tidsspil- 

dende  Regninger.  Efterat  have  maattet  underkaste  mig  disse 

finder  jeg  det  rigtigt  for  Andres  Skyld,  som  senere  maatte  have 

Brug  derfor,  at  publicere  Kesultatet,  —-  og  jeg  har  derfor  anholdt 

om  Plads  derfor  i  Videnskabs-Selskabets  Forhandlinger.  I  For- 

bindelse hermed  skal  jeg  dog  tillade  mig  her  at  gjøre  Rede  for 

den  af  mig  befulgte  Fremgangsmaade. 

Attractionen  mellem  en  Cirkelflade  og  et  i  dens  Axe  belig- 

gende Punct  lader  sig  udtrykke  ved  Formelen 
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i  hvilken  m  betegner  Punctets  Masse, 

p  Cirkelfladens  Tæthed, 

k  Attractions-Coefficienten, 

d  Afstanden  mellem  Punctet  og  Cirkelens  Centrum, 
r  Cirkelens  Radius. 

Ligger  Punctet  udenfor  Cirkelens  Axe,  lader  Attractionen  sig  ikke 

bestemme  ved  noget  simpelt  Udtryk.  Det  vil  imidlertid  være 

muligt  ved  Hjælp  af  ovennævnte  Formel  at  bestemme  baade  et 

udenfor  Axen  beliggende  Puncts  Attraction  mod  en  Cirkelflade,  og 

Attractionen  mellem  to  parallele  og  ligeoverfor  hinanden  stillede 

Cirkelskiver,  —  med  samme  Nøiagtighed,  hvormed  man  har  kun- 

net bestemme  f.  Ex.  Forholdstallet  tt;  men  hertil  vilde  dog  udfor- 

dres  uoverkommeligt  Arbeide.  Ved  at  benytte  Metho den,  men  med 

Regninger  reducerede  til  den  Udstrækning,  hvori  de  af  mig  ere 

udførte,  opnaaes  imidlertid  et  Resultat,  som  sandsynligvis  lader 

lidet  tilbage  at  ønske  med  Hensyn  til  Nøiagtighed  for  alle  de  Øie- 

med,  hvortil  det,  til  videnskabeligt  Brug,  kan  tinde  Anvendelse. 

Naar  et  Punct  befinder  sig  ligeoverfor  en  Cirkelflade  udenfor 

dennes  Axe,  men  paa  en  Afstand  fra  samme,  der  er  mindre  end 

Radien,  saa  kan  den  Attraction,  ved  ovennævnte  Formel,  bestem- 

mes, som  det  udøver  mod  en  i  Cirkelfladen  indskreven  og  denne 

tangerende  mindre  Cirkel,  hvis  Centrum  ligger  i  Punctets  vinkel- 
rette Projection  mod  Cirkelens  Plan,  Endvidere  kan  naturligvis 

ogsaa  Punctets  Attraction  mod  ethvert,  udenfor  den  mindre,  men 

indenfor  den  større  Cirkel  beliggende,  Ringsegment  bestemmes  ved 

Hjælp  af  samme  Formel,  —  og  med  absolut  Nøiagtighed,  hvis 

Antallet  Ringe  er  uendeligt  stort  og  deres  Bredde  følgelig  uende- 
lig liden.  Punctets  Attraction  mod  hele  Cirkelskiven  vilde  altsaa 

da  kunne  bestemmes  med  absolut  Nøiagtighed.  Faa  derimod  Seg- 

menterne  nogen  mærkbar  Bredde,  saa  blive  deres  Ender  begrænd- 

sede  af  Triangler  med  to  krumme  og  en  ret  Side,  og  skjønt  Krum- 

ningerne  have  liden  Betydning  og  kunne  sættes  ud  af  Betragtning, 

naar  Trianglerne  ere  smaa  og  Radierne  til  de  modsvarende  Seg- 

menter store,  saa  kunne  de  ikke  sættes  ud  af  Betragtning,  naar 

Forholdet  er  omvendt,  —  og  de  maa  derfor  omgjøres  til  retlinede 
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Triangler,  hvorved  en  Kilde  til  Feil  kan  opstaa,  skjønt  den  vistnok 
i  alle  Tilfælde  burde  blive  forsvindende  liden. 

Men  Attractionens  Bestemmelse  mellem  et  Punct  og  en  saa- 

dan  paaskraa  liggende  Tiiangel  medfører  de  samme  Vanskelig- 
heder som  Bestemmelsen  af  dets  Attraction  mod  selve  Cirkel- 

fladen  og  lader  sig,  naar  Afstanden  ikke  er  uendelig  stor,  eller 

saa  stor,  at  den  kan  betragtes  som  saadan,  —  alene  approxima- 

tivt  bestemmes  ved  Deling  af  Triangelen  i  Trapezier  og  en  Trian- 

gelspids,  og  ved  at  finde  Attractionen  mellem  hvert  af  disses  Tyng- 
depunkter og  det  attraherende  Punct.  Men  udført  efter  denne 

Fremgangsmaade  lader  Attractionen  mod  Triangierne  sig  bestemme 

med  en  hvilkensomhelst  Grad  af  Nøiagtighed,  og  følgelig  ogsaa 
Punctets  Attraction  mod  hele  Cirkelskiven. 

Jeg  har  nu  paa  den  her  beskrevne  Maade  bestemt  Attractio- 

nen af  UPuncter,  hvis  Afstande  fra  Axen  ere:  200,  400,  500,  600, 

700,  800,  850,  900,  950,  975  og  1000,  naar  Cirkelens  Radius  sættes 

=  1000,  og  Attractionen  er  beregnet  særskilt  for  hvert  enkelt  af 

disse  Puncter  paa  følgende  Afstande  fra  Cirkelens  Plan:  1,  2,  4, 

8,  16,  32,  64,  128,  256,  512,  750,  1000,  1500,  2000,  3000,  5000, 

7000,  10,000,  15,000  og  20,000. 

Ved  at  multiplicere  disse  Attractioner  med  2  ir  X  de  respec- 
tive  Puncters  Afstande  fra  Axen  er  Attractionen  mellem  Cirkel- 

fladen  og  11  med  denne  parallele  Cirkelperipherier  paa  de  anførte 
Afstande  fra  Cirkelens  Plan  bleven  bestemt. 

Attractionen  mod  det  Cirkelplan,  hvori  disse  Peripherier  ere 

beliggende,  er  nu  udledet  ad  constructiv  Vei:  Paa  en  Linie,  fore- 

stillende Skivens  Radius,  ere  de  11  Cirkelperipheriers  Radier  af- 

satte  med  deres  respective  Længder  fra  Centret,  og  Ordinater 

herfra  opreiste,  hvis  Længder  modsvare  Attractionen  af  hver  enkelt 

af  disse  Peripherier  paa  den  samme  Afstand  fra  Skivens  Plan, 

hvorefter  en  Kurve  er  trukken,  som  forener  Endepuncterne  af  alle 

disse  Ordinater.  Ved  at  beregne  efter  den  Simpsonske  Regel  Are- 
alet af  den  Figur,  som  indesluttes  af  Kurven  og  den  horizontale 

Linie,  forestillende  Radier,  faaes  Attractionen  mellem  to  ligestore 

Cirkelflader  paa  den  givne  Afstand.    Denne  Operation  er  foretagen 
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for  hver  enkelt  af  de  nævnte  Afstande,  og  ved  en  Interpolation, 

ved  hvilken  jevn  Progression  er  iagttagen  mellem  Iste,  2den  og 

3die  Differentser,  har  jeg  udarbeidet  en  Tabel,  i  hvilken  Afstands- 

enheden  er  sat  =  Viooo  kadien  og  Attractionen  ved  Cirklernes 
Contact  ==  1. 

I  denne  Tabel  er  Attractionen  angiven  for  hver  Afstandsenhed 

mellem  0  og  30;  for  hver  to  Enheder  mellem  Afstandene  30  og 

100;  for  hver  fem  mellem  100  og  400;  for  hver  ti  mellem  400 

og  1000;  for  hver  tyve  mellem  1000  og  2000;  for  hver  femti  mel- 

lem 2000  og  5000;  for  hver  hundrede  mellem  .5000  og  10,000  og 

for  hver  to  hundrede  mellem  10,000  og  20,000.  Mellem  0  og  10,000 

er  Attractionen  udtrykt  med  5  og  mellem  10,000  og  20,000  med 
6  Decimaler. 

Attractionen  mellem  Skiverne  i  Contact  og  paa  stor  Afstand 

lader  sig  strængt  mathematisk  bestemme,  —  og  Professor  Guld- 

berg  har  havt  den  Godhed  ved  en  Rækkeudvikling  at  udlede  Vær- 

dierne  for  begge. 

I  Contact  er  Attractionen 

A0  =  2     k  pp'  r3 

og  paa  lange  Afstande: 

A  =  **k??'r^)2  (l-%(y2  +  "/8(|)4  ) 

hvor  p  og  p'  ere  de  to  Cirkelfladers  Tætheder, 
r  Cirklernes  felles  Radius, 

d  deres  Afstand  og 

k  Attractionscoefficienten. 

Attractionen  ved  Contact  kan  ikke  ved  de  af  mig  foretagne 

Beregninger  bestemmes  directe,  derimod  kan  den  udledes  af  Pro- 

gressionen  af  Attractionen  paa  de  korte  Distancer  henimod  Af- 

standen  0,  ifølge  hvilken  den  skulde  være  ved  0  =  0,99756,  me- 
dens den  ifølge  ovenstaaende  af  Prof.  Guldberg  udledede  Formel 

skal  være  =  1,00000.  Forskjellen  0,00244  er  uden  Tvivl  væsent- 

lig  begrundet  deri,  at  Attractionen  mellem  de  ovenfor  omhandlede 
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Triangler  og  det  attraherende  Tunet  er  fundet  for  lidet,  derved  at 

Trianglerne  ere  blevne  delte  i  kun  fra  1  til  5  Trapezier  og  1  Tri- 

angel, medens  det  selvfølgelig  vilde  have  givet  et  lidt  større  Re- 

sultat, ifald  de  vaia  blevne  delte  i  endnu  flere  Trapezier.  Jeg 

har  imidlertid  indskrænket  mig  til  det  anførte  Antal  Delinger 

foråt  undgaa  forøget  Regning,  idet  jeg  har  havt  et  Corrections- 
middel  i  nævnte  exacte  Værdi  for  Attractionen  ved  Contact.  Da 

Uoverensstemmelsen  rimeligvis  beror  paa  den  anførte  Omstæn- 

dighed,  der  kan  ansees  at  gjøre  sig  gjældende  for  alle  Afstande, 

saa  tror  jeg  ved  at  have  multipliceret  samtlige  fundne  Værdier 

med  1,00244  at  have  elimineret  Virkningen  af  den  begrændsede 

Deling  af  Trianglerne. 

Betragter  man  Forholdet  mellem  Skivernes  Attractioner  paa 

de  ulige  Afstande,  saa  vil  det  sees,  at  en  mærkelig  Uoverensstem- 

melse nnder  Sted  mellem  dette  og  Forholdet  mellem  Moleculernes 

Attraction.  Medens  denne,  der  er  omvendt  proportional  med  Af- 

standenes  Quadrater,  aftager  i  Begyndelsen  overordentlig  hurtigt, 

eftersom  Moleculerne  fjernes,  og  langsommere,  ettersom  Distan- 

cerne  blive  større,  er  Forholdet  netop  omvendt,  naar  det  gjælder 
Attractionen  mellem  to  Skiver.  Paa  Afstanden  0  er  Attractionen 

nemlig  en  endelig  begrændset  Størrelse,  og  eftersom  Skiverne  fjer- 

nes, aftager  den  yderst  langsomt,  men  i  en  med  Afstandsforholdet 

altid  tiltagende  Progressiom  saaat  den  paa  Afstanden  meget  nær 

890  aftager  omvendt  med  Afstanden  i  Iste  Potens  og  paa  længere 

Afstande  nærmer  sig  assymtotisk  til  at  blive  omvendt  proportional 

med  Afstandenes  Quadrater, 

I  hosstaaende  Tabel  er  Afstanden  angivet  i  Iste  Række  —  i 
Tusindedele  af  Radien;  i  2den  Række  er  Attractionen  angivet,  naar 

dens  Værdi  for  Afstanden  0  sættes  lig  1.  Vil  man  have  den  ab- 

solute  Værdi  af  Attractionen,  multipliceres  det  i  Tabellen  angivne 

Tal  med  den  ovenanførte  Factor  A0. 
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Tabel 

over 

Attractionen  mellem  to  ligestore  parallele  Cirkelflader. 

Cirkelradien  =  1000. 

Attraction 

3 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

il 
12 13 

14 
15 
16 
17 
1 8 

19 
20 

21 
32 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
32 
34 
36 

38 
40 
42 
44 

.00000  |339 
99661  333 
99328  3 7 
99001  32o 
98679  L7 98362  312 
98050  307 
97743  303 
9  7  4  4  0  299 
97141  ;95 
96846  |292 
96554  jogg 

96266  
I" 

-95981  |282 
95699  L78 
95421  ;75 
95146  271 
94875  26g 
94607 
94342 94080  259 

93821  I 
93565 93312  Hl 
93062  ̂  

92815  ™ 
92571  l\\ 

92330  f 
92092  Hl 91857  Hl 

91624  f* 
91163  ll\ 
90712  Hl 
90270 
89837 
89412 

88995  4  ® 

88584  *" 
404 

Attraction 

46! 

48 
50 52 

54 
56 
58 
60 

62 

64| 

66 
68 

70 
72 

74 
76 
78 

80j 

82 
841 
86 

88 
90 
92 

94 

96 
98 

100 
105 

110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 

0,88179 87780 
87387 
87000 
86618 
86241 
85869 
85501 
85137 
84777 
84421 
84069 
83721 
83376 
83034 
82695 
82359 
82026 
81696 
81369  i 

81045 
80723 
80404 
80087 
79773 
79461 
79151 
78844 
78086 
77342 
76611 
75893 
75188 
74495 
73814 

73145 
72487 
71840 

399 
393 
387 

382 377 

372 

|368 

3G4 

360 

1356 352 

'348 

345 

|342 

339 
1336 

333 
330 

327 
324 

322 

319 
317 
314 

312 310 
307 
758 

744 731 
718 705 

693 
681 
669 
658 
647 
636 

1551 

160' 

165 

170' 

175 
180 

185 
190 
195! 

200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 

235 
240 

245 
250 

255 
260 
265 

270 
275 
280 
285 
290 

295 
300 

305 
310 

315 320 
325 
330 
335 
340 

0, 

,71204  |626 70578  616 
69962  |606 
69356  j597 68  7  5  9  586 
68171  i579 
67592  |570 
67022  L61 

66461  i 

65908  ,45 
65363  537 
64826  529 

64297 
63776 
63262  _n7 

62755  
*° 

62255 

61762  ;86 

61276  ̂  

60796 r.naoo 
6032!,  , 

59854 

59392  " 

58936  \ll 
58486  Hl 5804  1  440 

57601  
** 

57166 

56736  \l% 56311  |t  0 
55886  t  5 

55471  „ 
5506  1  405 

54656  f 54255  f 

53858  I9] 

53465  9 
53076  ! 
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Attraction 

345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 

520 
530 
540 

550 
560 
670 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 

0,52691 
52310 
51933 
51559 
51189 
50823 
50460 
50101 
49746 
49394 
49046 
48701 
48022 
47356 
46703 
46062 
45433 
44816 
44210 
43615 
43031 
42457 
41893 
41339 
40795 
40261  ! 
39736 
39220 
38713 
38215 
37726 
37245 
36772 
36307 
35850 
35401 
34960 
34522 
34096 
33677 
33265 
32860 
32462 
32071 
31687 

381 
377 
374 
370 

366 
363 
359 
355 

352 
348 

345 

679 
666 
653 
641 

629 
617 
606 
595 

584 

574 
564 
554 

544 
534 
525 
516 
507 

498 
489 

481 
473 
465 
457 
449 
441 433 
426 
419 

412 
405 
398 
391 
384 
377 

740 
750 
760 
770 

780 
790 
800 
810 
820 
830 

840 
850 
860 

870 
880 

890 
900 
910 

920 
930 

940 
950 
960 
970 

980 

990 1000 
1020 
1040 
1060 

1080 
1100 
1120 
1140 
1160 
1180 
1200 
1220 
1240 
1260 
1280 
1300 
1320 
1340 
1360 

Attraction  © 

0,31310 
30939 
30574 
30215 
29862 

29515 
29174 
28839 
28509 

28184 
27864 
27549 

27239 
26934 
26634 
26338 
26046 
25758 
25474 
25194 
24918 
24646 
24377 

24112 
23851 
23594 
23340 

22843 
22360 
21890 
21433 
20988 
20555 
20134 
19725 
19327 
18940 
18564 
18198 
17842 
17496 
17160 
16833 
16525 
16226 

371 

365 

359 

353 
347 

341 

335 

330 

325 

320 315 

310 305 
300 

296 

292 288 
284 
280 
276 

272 269 

265 

261 
257 

254 
497 

483 
470 
457 

445 
433 

421 
409 
398 

387 

376 
366 
356 

346 
336 

327 

318 

309 
301 

1380 

1400 
1420 
1440 
1460 
1480 
1500 

1520 
1540 
1560 
1580 
1600 
1620 
1640 

1660 
1680 
1700 
1720 
1740 
1760 
1780 
1800 
1820 

1840 
1860 
1880 
1900 
1920 
1940 
1960 
1980 

2000 
2050 
2100 
2150 
2200 
2250 
2300 

2350 
2400 
2450 
2500 
2550 
2600 

2650 

Attraction 

0.15925 
15632 
15347 
15069 
14798 
14534 
14277 
14026 

13781 
13542 
13309 
13081 

12858 
12640 
12427 
12219 
12015 
11815 
11619 

11427 
11239 
11055 

10875 
10699 
10526 
10357 
10192 
10031 

09873 9719 9568 

9421 
9070 
8737 
8421 

8121 
7836 
7565 
7307 

7061 
6826 
6602 

6388 
6184 
5989 

293 285 
278 

271 
264 
257 

251 

245 239 

233 228 
223 

218 

213 208 
204 

200 196 

192 
188 

!l84 
180 176 
173 

169 

165 
161 158 

154 151 
147 
351 
333 
316 300 
285 

271 
258 

246 

235 

224 214 
204 

195 186 
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0 
S  Attraction 

2700 0  05803 
2750 (4  1  ull 5695 
2800 5454. 
2850 5290 
2900 Ai  0\J\J 51 32 
2950 4980 
3000 4834 
3050 4-694 
3100 O  1  \J\J 45fi0 
31  50 4431 
3200 4307 
3950 41  88 
3300 4074 
3350 3965 
3/100 38R0 ooou 
34.50 3759 O  1  Ou 
3500 3fifi3 i)UuO 
3550 3571 OO  1  1 
3A00 34  83 
3fi50 3398 
3700 o  /  uu 331  fi OO  1 D 
3750 o  f  JU 3037 0,40  / 
3800 31  fil o  i  o  1 
3850 3088 OVJOO 
3900 o  yuu 301  8 ouio 
3Q50 9950 
1000 9884. 
4.050 9890 
4.1  00 2758 <*  l  OO 
11  50 9A98 
4900 9fi3Q 
4.950 9^89 
430H 
43^n 9/171 
440H 941  8 
4450 2366 
4500 2316 
4550 2267 
4600 2219 
4650 2173 

4700 2128 
4750 2085 
4800 2043 
4850 2003 

178 
171 
164 
158 

152 
146 
140 
134 
129 
124 
119 
1 14 
109 
105 
101 
96 

92 
88 
85 
82 
79 
76 

73 70 
68 
66 
64 

62 60 
59 57 

56 
55 

53 
52 50 

49 
48 
46 
45 

43 
42 40 
39 

Attraction 
4900| 

4950 

5000' 

5100 
5200; 

53001 

5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 6300, 

6400 
6500 
6600 
6700, 

6800 
6900! 
70001 
7100, 7200j 

7300! 
7400: 7500! 
7600| 

7700 7800, 

7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 

0,01964 1926 
1890 
1820 
1754 
1692 

1634 
1579  ! 
1527  i 1477  i 

1429 
1383 
1339 
1297 
1256 
1217 
1179 
1143 
1108 
1075 
1043 
1013 
986 
959 

933 
908 
885 
863 
842 

822 

802 
783 

764 
746 
728 
711 
694 
678 
662 
647 
632 

618 
604 

591 

38 

36 

70 
66 

62 
58 

55 

52 50 48 

46 

44 
42 41 
39 

38 36 

35 

33 
32 
30 

29 27 
26 
25 

23 

22 21 
20 20 

9 
9 
8 

Attraction 

92000 

9300' 

9400 9500| 

9600! 

9700! 

98001 

9900 
10000 

10200 
10400 
10600 
10800 
11000 
11200 
11400 
11600 
11800 
12000 
12200 12400] 

12600 
12800 
13000 
13200; 

13400 
13600 
13800 
14000 
14200 

14400 
14600 
14800 
15000 
15200 
15400 
15600 
15800 
16000 

16200 
16400 
16600 
16800 
17000 

,00578 

566 
554 
543 
532 

521 
511 

501 4922 

4735 

4552 
4384 

4225 
4074 
3931 
3795 
3666 
3544 
3428 
3318 
3214 

3115 
3021 

2931 
2845 
2763 
2684 
2608 
2535 
2465 
2398 

2334 2272 

2212 
2154 
2099 
2045 
1993 
1943 
1893 
1849 
1805 
1762 

1721 

12 

12 
11 

11 11 

10 

10 

9 
1S7 

177 
168 

159 

151 

143 136 129 

122 

116 
110 

104 

99 
94 
90 86 

82 
79 
76 

73 
70 
67 
64 

62 60 
58 

56 54 

52 

50 48 
46 

44 

43 
41 40 
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5     I  Attraction 

17200 
17400 
17600 
17800 
18000 

0,001680 1642 
1605 
1570 
1536 

38 
37 

35 
34 

33 

Attraction Attraction 

18200  0,001503 
18400 
18600 
18800 
19000 

1471 
1440 
1410 
1381 

19200  0,001352 
19400 
19600 
19800 
20000 

1324 
1297 

1271 
1246 

28 
27 
26 25 



En  Papyrus  i  Turin 

for  første  Gang  udgivet  og  oversåt  af 

J.  Lieblein. 

(Meddelt  i  Mødct  den  19de  November). 

Museet  i  Turin  besidder  en  stor  og  righoldig  Samling  af  ægyp- 

tiske  Oldsager,  som  i  sin  Tid  bleve  bragte  derhen  af  Italieneren 

Drovetti.  Denne  Mand  var  i  længere  Tid  fransk  Generalkonsul  i 

Ægypten,  og  han  benyttede  sig  af  sin  Stilling  til  at  komme  i  Be- 
siddelse af  den  kostbareste  Samling  ægyptiske  Mindesmærker,  som 

nogensinde  har  været  i  Privatmands  Eie.  Den  største  Del  af  denne 

Samling  kom  til  Turin,  hvis  Museum  derved  har  faaet  en  overor- 

dentlig Betydning  for  Oldtidsvidenskaben.  Af  Samlingen  er  for- 

nemmelig Papyrusliteraturen  vigtig.  Blandt  de  vigligste  Papyrus- 
ruller, so  n  her  lindes,  kan  nævnes:  1)  Den  ægyptiske  saakaldte 

Dødsbog,  hvoraf  der  vistnok  lindes  en  Mængde  Afskrifter,  men  det 

største  og  fuldstændigste  Exemplar  er  opbevaret  i  Turin.  Det  er 

dette  Exemplar  Lepsius  allerede  i  1842  udgav  under  Navn:  Bas 

Todtenbuch  der  Ågypter,  hvilken  Text  danner  Hovedkilden  for  Kjend- 

skabet  til  den  gammelægyptiske  Religion.  2)  Den  ægyptiske 

Kongepapyrus,  der  uheldigvis  ikke  er  helt  bevaret,  men  oprin- 

delig  indeholdt  en  fuldstændig  efter  Tidsfølgen  ordnet  Forteg- 

nelse af  de  gammelægyptiske  Regenter,  med  Angivelse  af  hver 

enkelt  Konges  Regjeringstid  i  Aar,  Maaneder  og  Dage.  Denne 

Text  er  flere  Gange  udgivet,  saasom  af  Lepsius,  Wilkinson  og 

Andre.    3)  En  gammelægyptisk  Retspapyrus,  der  indeholder  Form- 
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lerne  og  Fremgangsmaaden  under  Behandlingen  af  en  Høifor- 

ræderisag.  Jeg  udarbeidede  mig  et  Fac-simile  af  den  vigtige 

Text  under  mit  Ophold  i  Turin  1864,  og  denne  min  Kopi  blev 

i  1868  udgivet  i  Paris  af  den  franske  Ægyptolog  Devéria  un- 

der Titel:  Le  papyrus  judiciaire  de  Turin.  Mit  Fac-simile, 

der  i  Størrelse  og  i  Skrifttræk  fuldstændig  ligner  Originalen,  er 

opklæbet  paa  Lærred  og  opbevares  paa  Universitetsbibliotheket 

her  i  Kristiania;  det  er  omk.  15  Fod  langt  og  V/2  Fod  høit.  4)  En 

hel  Mængde  større  og  mindre  Brudstykker  af  Papyrusruller  af  for- 

skjelligt  Indhold  og  Beskaffenhed.  To  af  disse  har  jeg  i  Forening 

med  den  franske  Ægyptolog  Chabas  udgivet  i  Christiania  Viden- 

skabs-Selskabs  Forhandlinger  for  1868  under  Titelen :  Deux  papy- 
rus hiératiques  du  Musée  de  Turin.  Resten  er  senere  publiceret 

af  Konservator  ved  Turiner-Museet  Rossi  og  den  hollandske  Ægyp- 

tolog Pleyte  i  Forening  under  Titelen:  Papyrus  de  Turin.  Dette 

betydelige  Værk,  der  bestaar  af  ikke  mindre  end  150  større  og 

mindre  Planener,  skulde  ifølge  Planen  indeholde  alle  de  Papyrus- 
Texter  i  Turin,  hvilke  forhen  ikke  vare  udgivne.  Men  nu  findes 

der  mellem  de  her  publicerede  Texter  én,  der  til  min  Overraskelse 

angives  at  mangle  noget,  som  jeg  under  mit  Ophold  i  Turin  ko- 

pierede  og  endnu  besidder.  Det  er  den  Text,  som  læses  paa  Planche 

101  i  DHrr.  Rossi'  og  Pleyte's  Værk;  Enderne  af  alle  Linier  ere 
her  afbrudte  og  det  er  ved  Punkter  angivet,  at  det  manglende  er 

tabt.  Men  jeg  besidder  ikke  alene  hele  denne  Side  fuldstændig, 

men,  hvad  der  er  endnu  vigtigere,  desuden  en  hel  Side  til,  hvoraf 

der  ikke  findes  Spor  i  det  nævnte  Værk,  der  dog  skulde  indeholde 

alle  ikke  forhen  udgivne  Papyrustexter.  Om  det  manglende  er 

fuldstændigt  tabt  eller  blot  forlagt  i  et  eller  andet  Gjemme  i  Mu- 

seet, veed  jeg  ikke;  men  da  min  Kopi  er  et  nøiagtigt  Fac-simile, 
der  tro  gjengiver  den  originale  Text,  saa  antager  jeg  det  er  en 

nyttig  Gjerning  at  udgive  de  to  manglende  Sider,  især  dersom  Ori- 
ginalen i  Turin  skulde  være  aldeles  tabt,  da  i  saa  Fald  min  Kopi 

er  det  eneste,  som  er  tilovers  af  den. 

Hvad  nu  Indholdet  angaar,  ere  disse  to  Sider  aldeles  nødven- 
dige.   Den  Text,  hvortil  de  høre,  bestod  nemlig  af  3  Sider  eller 
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Kolonner,  hvoraf  den  første  er  fuldstændig  publiceret  paa  Planche 

100  i  det  nævnteVærk:  Papyrus  de  Turin,1  og  de  to  andre  publi- 
ceres  nu  her  istedetfor  den  ufuldstændige  Kolonne  paa  Planche  101. 

Pleyte  har  leveret  Oversættelse  af  de  to  udgivne  Planener;  men, 

som  man  paa  Forhaand  kan  vide,  giver  en  Række  afbrudte  Sæt- 
ninger, der  tilmed  delvis  ere  urigtig  oversatte,  liden  eller  ingen 

Mening;  medens  Texten  nu,  ved  Hjælp  af  de  her  offentliggjorte 

Plancher,  er  fuldstændig  og  giver  en  god  Mening,  og  faar,  paa 

Grund  af  de  kronologiske  Data,  som  deraf  kunne  udledes,  en  ikke 

ringe  Betydning,  saaledes  som  jeg  har  forsøgt  at  godtgjøre  i  en 

paa  Fransk  skreven  Afhandling,  der  vil  blive  trykt  i  den  i  Paris 

udkommende  ægyptologiske  Journal. 

Den  nu  restituerede  Text  udgjør  et  helt  sammenhængende 

Dokument.  Det  indeholder  Angivelse  af,  at  Skriveren  Thotmes  fra 

Theben,  ledsaget  af  to  Oppebørselsbetjente,  drog  omkring  i  for- 

skjellige Dele  af  Landet  for  at  indkræve  den  aarlige  Afgift  eller 

Tiende  af  Korn,  som  han  siden  igjen  afleverede  til  den  høieste 

Embedsmand  i  det  vestlige  Theben. 

Jeg  skal  give  en  ordret  Oversættelse  af  den  hele  Text. 

Planche  I,  som  findes  i  det  af  DHrr.  Rossi  og  Pleyte  udgivne 
Værk,  Pl.  100: 

Linie  1.  „Modtagelse,  Aar  12  (af  vedkommende  Konges  Re- 

gjeringstid) den  10  Athyr  (den  tredie  Maaned  i  det  ægyptiske  Aar) 

i  Byen  jS  ̂  13 ,  Meruut  (?)  ved  Skriveren  Thotmes  og  to 
Betjente 

Lin.  2.  „fra  Sebék-Præsten  Pahuni,  Skriveren  Sahunofer  og 

Auditøren  Peuns 

Lin.  3.  „af  Korn  fra  Pharao's  Marker  54%  Sæk;  Åmum-Korn 

leveret  af  Krigsmanden  ÅnkeriO-enth,2 

1  Der  er  vistnok  et  Par  mindre  Feil,  som  DHrr.  Udgivere  have  gjort  sig  skyl- 
dige i,  men  jeg  tror  dog  derfor  ikke,  at  det  er  nødvendigt  at  udgive  Planchen 

paa  nyt  efter  mit  Fac-simile,  da  det  er  fuldstændigt  tilstrækkeligt  blot  at  gjøre 
opmærksom  paa  de  Par  Smaafeil. 

*  Hr.  Pleyte  har  oversåt  Gruppen  AnkerlxTenth  med  le  Mafaiu  An,  ayant  graines 
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Lin.  4.    „høstet  Korn,  80  Sække,  tilsammen  134V2  Sæk. 

Lin.  5.  „Modtagelse,  Aar  12  den  10  -f-  x  Athyr,  i  Kornmaga- 
sinets  øverste  Stokværk  ved  Høvedsmanden,  den  øverste  Embeds- 

mand  i  det  vestlige  Theben,  af  Korn, 

Lin.  6.  „som  var  bragt  af  Skriveren  Thotmes  fra  Byen  Mer- 

uut  og  ført  ind  paa  Kornboden  Api-uben  i 

Lin.  7.  „Kornmagasinet,  131 V2  Sæk,1  Korn  at  lægge  til  (som 
formodentlig  var  indsvundet  under  Transporten)  3  Sække,  tilsammen 

13(4)V2  Sæk.2 
Lin.  8.  „Modtagelse,  Aar  12  den  19  Athyr,  i  Byen  Apur  ved 

Skriveren  Thotmes  fra  Pe/er  fen  Lokalitet  i  det  vestlige  Theben, 

Thebens  Nekropolis,  hvor  Skriveren  Thotmes  boede)  og  ved  to 

Oppebørselsbetjente 

Lin.  9.    „af  Korn  33l/2  Sæk. 
Lin.  10.  „Afleveret  til  Skriveren  Nesiamon  og  Præstinden 

(Amon-Spillersken)  Huntoti,  Aar  12  den  22  Athyr, 

Lin  11.    „Korn  33  Sække.    (V2  Sæk  altsaa  indsvundet)  .  .  .  . 

Lin.  12.  „Modtagelse  i  Byen  Meruut  ved  Skriveren  Thotmes 

fra  Peyer  og  to  Betjente 

Lin.  13.  ,jfra  Embedsmanden  Pe/al,  Aar  12  den  28  Athyr,  af 
Korn  10  Sække. 

Lin.  14.  ,,Afleveret  til  Høvedsmanden,  den  høieste  Embeds- 

mand  i  det  vestlige  Theben,  Aar  12  den  29  Athyr,  af 

L.  15.    „Korn  10  Sække. " 
Saaledes  lyder  første  Side  af  denne  Papyrus,  hvilken  som  sagt 

er  aftrykt  paa  Planche  100  i  det  af  DHrr.  Ptossi  og  Pleyte  udgivne 

Værk.    Man  seer,  at  Skriveren  Thotmes  paa  forskjellige  Steder  har 

du  palmier;  men  det  er  urigtigt ;  den  hele  Gruppe  angiver  blot  et  eneste  Xavn, 
saaledes  som  Determinativet  tydeligt  nok  viser ;  se  forøvrigt  min  Dietionnaire  de 

norns  No,  951,  hvor  to  lignende  Navne,  sammensatte  med  An,  findes. 

1  I  llossi'  og  Pleyte's  Publikation  staar  her  103 '/2  Sæk,,  men  det  er  en  Feil  iste- 
detfor  131%  Sæk,  som  læses  tydeligt  i  mit  Fac-simile  og  som  stemmer  med 
Kegnskabets  øvrige  Tal. 

2  Her  er  atter  en  Tal IV  il  i  den  nævnte  Udgave,  som  har   101  v,  Sæk. 
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modtaget  Korn,  som,  efterat  Indsvindingen  er  fratrukket,  igjen  af- 
leveres  til  høiere  Vedkommende.  Saaledes  se  vi,  at  de  134  Sække 

Korn,  som  Thotmes  den  10  Athyr  mod  tager  (Linie  1—4)  igjen 

afleveres  nogle  Dage  efter,  den  10  +  x  Athyr  (Linie  5—7);  at  de 

33  Sække,  som  han  modtager  den  19  Athyr,  (Lin.  8—9)  afleveres 

den  22de  (Linie  10 — 11),  og  endelig,  at  de  10  Sække,  som  han 

modtager  den  28  Athyr  (Linie  12  -  13),  afleveres  den  følgende  Dag, 

den  29de  (Linie  14—15).  Der  er  altsaa  ganske  rigtig  Orden  og 

Sammenhæng  i  den  hele  Text,  og  de  anførte  Tal  ere  i  den  ønske- 
ligste Overensstemmelse  indbyrdes. 

Jeg  gaar  nu  over  til  den  følgende  Side,  den  anden  Kolonne 

i  Papyrus'en  og  den  første,  jeg  her  udgiver.  Den  er,  som  sagt 
publiceret  paa  Planche  101  i  Papyrus  de  Turin,  men  ufuldstændig, 

idet  Linierne  mangle  omtrent  V4  Del  af  sin  Længde,  hvorfor  jeg 

her  udgiver  den  hele  Side  fuldstændig.  Texten  lyder  i  Over- 
sættelse  som  følger: 

Kolonne  II. 

Linie  1.  „Modtagelse  i  Byen,  Aar  12  den  12  Choiak,  afKorn, 

tilhørende  Thebens  Herre,  Guden  Months  Tempel,  ved  Skriveren 

Thotmes  fra  Pexer  og  to  Betjente 

L.  2.  „fra  Regnskabsføreren  Nesiamon,  ansat  ved  alle  Guders 

Konge,  Amons  Tempel,  i  Month-Præsten  Amonemans  Tjeneste,  6 

Sække  Korn  af  forskjelligt  Slags; 

Lin.  r.  „fra  Embedsmanden  Pinehasi  4  Sække,  fra  Bygmesteren 

Xaroro  2  Sække ;  tilsammen  6  Sække  .... 

Lin.  4.  „Modtagelse,  Aar  12  den  13  Choiak,  i  Kong  Råusermå 

Meriamons  Qenau  Pep  er  (en  Lokalitet)  ved  Skriveren  Thotmes  fra 

Pexer  og  to  Betjente  fra 

Lin.  5.  „Amon-Spillersken  Naxenemnofer,  Hustru  til  Besty- 

reren af  Qenau-Stedet  Hernofer, 1  Sække  30. 

1    Goochvin  omskriver  dette  Sted  i  Zeitschrift  f.  a.  Sp.  for  1873  Side  39  med: 

;   men  jeg  kan  ikke  tilbageholde 
Yidensk.-Selsk.  Fort.  1875.  18 
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Lin.  6.  „Modtagelse,  Aar  12  den  13  Choiak,  fra  Skriveren 

Thotmes  og  to  Oppebørselsbetjente  ved  Amon-Spillersken  Huntoti 

og  ved  Skriveren  Nesiaraon 

Lin.  7.  „af  Korn  fra  Kong  Råusermå  Meriaraons  Qenau,  der 

staar  under  O^^pf1)  Qenau-Bestyreren  Her-nofer,  Sække  30,  for  at 

bringe  det  ind  paa  Kornboden  Api-uben.  (|1"^sz1^<=r>^^.^^ 

<3>t]n^^J^A,  se  Kolonne  1,  Linie  6,  hvor  det  samme  Ud- tryk  forekommer;  Api-uben  er  Navnet  paa  dette  Maker,  Korn- 

kammer,  et  Ord,  som  minder  om  det  puniske  Magalia,  eller 

magaria,  Hytte,  Skuur.) 

L.  8.    „Modtagelse  denne  samme  Dag  af  Korn  i  Thebens  Herre, 

Months  Tempel  fra  Embedsmanden  Xeseftu    (^y-  * — 0  @  ̂)  8 

Sække;  (modtaget)  forhen  (<^^^)  Korn  6  Sække;  tilsammen 

14  Sække." 

Disse  otte  Linier,  der  udgjøre  den  første  Halvdel  af  Kolonnen, 

lære  os,  at  Skriveren  Thotmes  den  12  Choiak  modtog  6  Sække 

Korn  (1 — 2  Linie),  nemlig  4  af.  én  Person  og  2  af  en  anden  (3  Linie), 

at  han  den  13de  modtog  30  Sække  (4 — 5  Linie),  samt  at  han  af- 

leverer  igjen  ikke  alene  disse  30  Sække  (6—7  Linie),  men  ogsaa 
de  foran  nævnte  6  foruden  andre  ny  tilkommende  8  Sække. 

Med  Linie  9  begynder  en  ny  Række  Modtagelser. 

L.  9.  „Aar  12  den  18  Choiak,  Reise  fra  det  vestlige  Theben 

af  Skriveren  Thotmes  fra  Pexer1  med  et  Skib  tilhørende  Skippe- 

mine  Tvivl  navnlig  med  Hensyn  til  Ordet  j[j  ̂  £  fl^fj*  som  han  over- 

sætter„wife".  Det  har  nemlig  saavel  i  DHrr.llossi'  ogPleyte's  Udgave  somiraitFac- 

simile  tydeligt  Determinativet  C3>  saa  man  skulde  tro  her  at  have  Ordet  ̂   JJ  j^^J? 

Regnskah  eller  Regn  skahs  før  er;  i  saa  Fald  maa  man  oversætte :  „fra  Amon- 

Spillersken  Na/enemnofer  og  fra  Regnskahsføreren  hos  Bestyreren  af  Qenau- 
Stedet  Iler-  eller  Nuh-nofer. 

1  Heyte  har  misforstaaet  dette  Sted,  idet  han  oversætter  |  med 
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peren    Thot  -  usebai    og    et  Skib    tilhørende   Fiskeren  Qatet. 

^fifcr  ̂ — «;  fl  ^     I  )' 
Lin.  10.  „Modtagelse  i  Byen  Hermonthis,  Aar  12  den  20 

Choiak,  ved  Skriveren  Thotmes  fra  Pexer  og  ved  to  Oppebørsels- 

betjente  af  Korn  402  Sække.   Korn  fra 

L.  11.  „Chnum  Herrens  Tempel  (afleveret)  af  Auditøren  hos 

Skatkammer- Mesteren  Pinehasi  fra  Kornmagasinet  ved  Chnum  Her- 

rens Tempel  i  Byen  Hermonthis  337  Sække  Korn  af  forskjelligt 

Slags. 

L.  12.  „Modtagelse  denne  samme  Dag  fra  Auditøren  Pa  .  .  . 

og  Jorddyrkeren  Sahunofer  af  deres  Indhøstningskorn  120  Sække. 

L.  13.  „Afleveret  af  Jorddyrkeren  .  .  .  og  Jorddyrkeren  .  .  . 

Amon  80  Sække,  iligemaade  672  Sæk,  iligemaade  13V2  Sæk;  til- 
sammen  220  Sække,  som  bleve  indladede  i  Skibet, 

v 

L.  14.    „der  tilhørte  Skipperen  Thot-usebai, 
L.  15.  „Modtagelse  fra  dem  denne  samme  Dag  ved  Skriveren 

Thotmes  og  Indladning  i  Skibet,  der  tilhørte  Fiskeren  Qatet,  98  V2 

Sæk  og  24*/2  Sæk,  tilsammen  123  Sække. 
L.  16.  „Tilsammen  343  Sække;  afgivet  til  Indsvinding  6  Sække; 

(igjen  til  Indkomst)  for  Pharao  337  Sække.  Afleveret  af  Skat- 

kammermesteren  65  Sække,  tilsammen  402  Sække." 

Voyage   vers  Toceident  de  la  ville;    men   dette   er   filologisk  urigtigt;  thi 

betyder  Reise,  Tog,  Expedition  fra  det  Sted,  hvor  man  bor,  og 

Skriveren  Thotmes  boede  netop  i  det  vestlige  Theben ;  dernæst  betyder  Præpo- 

sitionen  ̂   blandt  andet  ogsaa  udaf,  fra.    Feilen  kan  for  en  Del  undskyldes^ 

da  Pleyte  ikke  havde  Texten  fuldstændig,  hvorved  han  var  sat  ud  af  Stand  til 
overhoved  at  faa  nogensomhelst  Mening  ud  af  den. 

Denne  Gruppe  er  her  noget  utydelig,  men  den  er  gjentaget  i  anden  Linie  af 
følgende  Kolonne  og  er  der  aldeles  tydelig  at  læse. 

18* 



Disse  sidste  otte  Linier  berette  om,  at  Skriveren  Thotmes  den 

18  Choiak  med  to  Skibe  seiler  fra  sit  Hjemsted,  det  vestlige  The- 

ben,  til  Byen  Hermonthis,  som  ikke  laa  langt  fra,  søndenfor  The- 

ben,  og  der  modtager  402  Sække  Korn  (9—10). 

De  følgende  Linier  angive  de  enkelte  Leveringer,  hvorved  denne 

Sum  af  402  Sække  fremkommer.  Først  opføres  (Liniell)  en  min- 
dre Sum  af   337  Sække, 

der  fremkommer  ved  en  Levering  (Linie  12)  af 
120  Sække 

ved  tre  Leveringer  (Linie  13)  af  80  +  672 

4-  13%  =   100   —  ' 
tilsammen  220  Sække, 

der  indlades  i  det  ene  Skib  (Linie  14),  samt 

ved  to  Leveringer,  der  indlades  i  det 

andet  Skib,  (Linie  15)  af  98  V2  -f  24  V2  =  123  — 
hvorved  fremkommer  den  (Linie  16)  angivne 
Sum   343  Sække 

hvorfra  for  Indsvinding  fratrækkes    .    .    4-  6    —      ^  gæj,^e 

Hertil  kommer  en  ny  Levering  af  65  — 

hvorved  den  først  angivne  Sum  af  402  Sække  ganske  rigtig  frem- 
kommer. 

Vi  se,  at  Tallene  stemme  særdeles  vel  overens  med  hverandre, 

og  at  Regnskabet  er  rigtigt.  Det  saaledes  af  Thotmes  indkrævede 

Korn  afleverer  han  igjen  til  sin  Overordnede,  saaledes  sorn  det 

fremgaar  af  den  følgende  Kolonne.  Denne,  hvoraf  intet  forhen  har 

været  udgivet,  slutter  sig  umiddelbart  til  den  foregaaende  og  lyder 
i  Oversættelsé  saalunde: 

Kolonne  III. 

Linie  1,  „Modtagelse,  Aar  12  den  20  +  x  Choiak,  ved  Hø- 
vedsmanden,  den  høieste  Embedsmand  i  det  vestlige  Theben,  af 

Korn,  som  er  hidført  (  J]  )  af  Skriveren  Thotmes  fra  Pe/er  og  af 

to  Oppebørselsbetjente 
v 

L.  2.    „i  Skipperen  Thotusebai\s  Skib   og  i  Fiskeren  Qatets 
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Skib  fra  Byen  Hermonthis,  337  Sække  Korn  af  forskjelligt  Slags. 

Høvedsmanden  kom  og  modtog 

L.  3.    „af  Fiskeren  Qatets  Korn  110V2  Sæk,  som  erbragtind 

1  Kornmagasinet  ....  1  Sæk,  tilsammen  lliy2Sæk;  der  mangler 
2  Sække  .... 

L.  4.    ,,Nesiamon  Sække  tilsammen  .... 

L.  5.    „Høvedsmanden  i  (]et  vestlige  Theben  kom  og  modtog 
v 

Skipperen  Thotusebafs  Korn  203  72  Sæk  Skipperen  30 

Sække,  udgjør  Sække  .... 

Tallene  ere  ikke  overalt  bevarede,  men  Meningen  er  dog 

klar.  De  fem  første  Linier  af  denne  Kolonne  lære  os,  at  Overøv- 

righeden  i  det  vestlige  Theben  har  modtaget  det  Korn,  som  Skri- 

veren Thotmes  havde  indkrævet  i  Byen  Hermonthis  og  ført  frem 

til  Theben  i  de  to  Skibe,  med  hvilke  han,  ifølge  Linierne  9  og  10 

i  foregaaende  Kolonne,  var  reist  fra  Theben  til  Hermonthis. 

De  sex  sidste  Linier  (6—11)  af  vor  Papyrus'  sidste  Kolonne 
angive  forskjellige  Kornmængder,  som  Skriveren  Thotmes  den  5 

Choiak  i  det  12  Aar  modtog  af  forskjellige  Personer.  Det  er  for- 

modentlig nogle  Dagbogsantegnelser,  som  ere  glemte  at  anføres 

paa  sin  rette  Plads,  nemlig  mellem  29  Athyr  (I  Kol.  sidste  Linie) 

og  12  Choiak  (II  Kol.  første  Linie),  og  derfor  bleve  tilføiede  her  i 

Enden  af  Papyrus'en. 
Dette  er  Indholdet  af  den  hele  Text.  Meningen  er  simpel  og 

klar.  Voi  Papyrus  er  en  Dagbog,  hvori  efter  Tidsfølgen  erindført 

de  Mængder  af  Korn.  som  Skriveren  har  indkrævet  paa  forskjel- 

lige Steder  og  igjen  afleveret. 
Texten  er  dateret  det  12te  Aar  af  en  bestemt,  men  her  ikke 

nævnt  Konges  Regjeringstid.  Vi  vide  imidlertid  med  Bestemthed, 

hvilken  Konge  her  er  ment.  Det  er  Ramses  XIII,  den  sidste  Konge 

af  det  20  Dynasti,  som  ifølge  min  Tidsregning  ophørte  at  regjere 

i  Aaret  887  f.  Kr.  Thi  et  Brudstykke  af  en  anden  Papyrus  i 

Turin,  aftrykt  paa  Planche  65  i  DHrr.  Rossi'  og  Pleyte's  Værk, 
er  dateret  det  12te  Aar  af  Ramses  XIII  Regjering,  og  der  nævnes 

de  samme  Personer,  navnlig  Thotmes  og  Pinehasi,  som  i  vor; 
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Skriften  og  Indholdet  er  ligeledes  ens,  saa  der  ikke  kan  være  no- 

gen  Tvivl  om,  at  de  to  Texter  virkelig  skrive  sig  fra  samme  Tid. 

Med  Hensyn  til  det  kronologiske  Udbytte,  som  kan  uddrages 

af  denne  Text,  skal  jeg  tillade  mig  at  henvise  til  min  franske  Af- 

handling,  der  ifølge  Redaktionens  Meddelelse  skal  optages  i  dette 

Aars  2det  Hefte  af  Mélanges  (T  Archéologie  égyptienne  et  assyrienne, 

som  udkommer  i  Paris.  Jeg  har  der  leveret  en  fuldstændig  Over- 

sættelse  af  den  Text,  som  jeg  her  udgiver  i  Fac-simile. 

Naar  jeg  nu  skriver  denne  Afhandling  paa  Norsk,  saa  vil  det 

altsaa  ikke  hindre  Udbredelsen  i  den  ægyptologiske  Verden,'  me- 
dens det  maaske  kan  give  en  eller  anden  Udlænding  Foranledning 

til  at  kige  lidt  i  en  norsk  skreven  Afhandling. 



Et  græsk  Senafsconsult  om  Thisbæerne  i  Boeotien 

fra  Aaret  170  f.  Chr. 

Fortolket  af  Professor  Dr.  Aubert. 

Den  lille  By  Thisbæ  (Thisbe)  i  Boeotien  forekommer  overho- 

ved  sjelden  nævnt  i  den  levnede  græske  og  romerske  Litteratur 

og  ikke  nu  hos  de  græske  eller  romerske  Historikere  (undtagen 

1  Gang  i  Xenophons  Hellenika).  Alt  hos  Homer  er  den  dog 

omtalt  (med  Navnform:  Øcj^y)  i  vyjwv  xaraXoyoc  II.  2,  503),  som 

kalder  den  tcoXutp^p^v  („rig  paa  Duer");  hos  Strabo,  som  kalder 

den  Thisbæ  (9,  2,  28:  r\  Ø^tj  @''j£ai  vOv  Xs-yovTat.),  ligesom  den 
benævnes  allerede  i  dette  Senatsconsult  (og  endnu  før  Xen.  Hell. 

6,  4,  3),  siges  der,  at  Byen  ligger  et  lidet  Stykke  ovenfor  Søen, 

og  at  dens  District  grændser  til  Thespiernes  og  det  koronæiske  og 

ligger  i  S.  for  Helicon.  Videre  siger  Strabo,  at  Thisbæ  har  et 

klippefuldt  Skibsverft,  fuldt  af  Duer,  hvorfor  Digteren  (Homer  1. 1.) 

benævner  det  TroxuTpiqpova  ©la^v.  Stephan.  Byz.  siger,  at  baade 

Thisbeernes  (Øugsov  af  €Hags'jr)  Havn,  efter  Epaphroditus's  Be- 
retning, og  deres  Skibsverft  er  fuldt  af  Duer  (7tspicsTpaQ.  Pausanias 

(omtrent  200  Aar  efter  Strabo)  nævner  9,  32,  2  Thisbæ  (i  Formen 

@''j£y])  som  liggende  i  Boeotien  ovenfor  (o:  naar  man  seiler  langs 
Boeotien)  Thespiernes  Havnestad  Creiisis  (hos  Strabo:  Kpeouaa). 

„Først  er  der  et  Bjerg  ved  Havet;  naar  man  har  oversteget  dette 

en  Slette  og  derefter  et  andet  Bjerg.  Paa  dettes  Afhang  (Fod, 

uTcopsLoa)  ligger  Byen.  Sletten  mellem  de  to  Bjerge  vilde  være 

udsat  for  Oversvømmelse,  hvis  man  ei  midtover  havde  gjort  en 

stærk  Dæmning;  og  saaledes  afleder  man  nu  Aar  ud  Aar  indVan- 
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det  til  den  hinsides  Side  af  Dæmningen  og  dyrker,  hvad  der  ligger 

paa  den  anden  Side  af  den".  Byen  skal  efter  Pausanias  have  faaet 
Navn  af  en  hjemlig  Nymphe  Thisbe. 

Et  i  1868  (eller  kort  før)  af  M.  Blondel  („ancien  membre  de 

1'ecole  francaise  d'Athenes")  opdaget  græsk  Senatsconsult,  indgravet 
paa  en  Marmortavle,  som  var  fundet  i  en  Vinhave  nær  Landsbyen 

Kakosi  (Kakosia  kalder  Forbiger  Handb.  d.  alt.  Geogr.  3,  925  den 

Landsby,  nær  hvilken  Thisbe  (Thisbæ)  skal  have  ligget)  omtrent 

10  Aar  i  Forveien,  ialfald  vel  kommen  fra  Thisbes  Ruiner,  inde- 

holder  en  (ialfald  midlertidig)  Ordnen  af  den  i  Krigen  mod  Per- 

seus af  Romerne  indtagne  By  Thisbæ's  Anliggender  paa  Opfordring 
af  dennes  romersksindede  Indvaanere.  Blondel,  som  havde  paabe- 

gyndt  Afskriften,  overdrog,  optaget  af  et  andet  Arbeide,  derpaa  P. 

Foucart  (ogsaa  ancien  membre  etc.)  at  fortsætte  denne,  og  Marmor- 
indskriften  blev  af  den  sidstnævnte  med  en  udførlig  Commentær 

udgivet  i  1872  i  „extrait  des  archives  des  missions  scientifiques 

et  littéraires"  tom.  7,  2ser.,  og  derhos  særskilt  aftrykt  under  Titel: 

„Senatusconsulte  inédit  de  1'année  170  avant  notre  ere".  Indskrif- 
ten  var  dog  alt  før  Udgivelsen  meddelt  Th  Mommsen,  som,  efterat 

den  af  Foucart  var  publiceret,  endnu  samme  Aar  optog  den  i 

„ephemeris  epigraphica,  corporis  inscriptionum  latinarum  supple- 

mentum,  edita  jussu  instituti  archæologici  Romani  1872",  hvor  den 

paanyt  efter  Foucart  at  Mommsen  var  kritisk  behandlet  og  ledsa- 

get af  en  sproglig  og  historisk  Commentær  (1.  1.  p.  278—298;  Ind- 
skriften  omtales  alt  1.  1.  p.  223).  I  det  følgende  Aar  er  denne 

Indskrift  af  Prof.  Madvig  atter  bleven  kritisk  behandlet  og  forkla- 

ret i  „philologisk  Samfund",  og  dette  Madvigs  Foredrag  er  senere 
efter  Opfordring  nedskrevet  og  meddelt  i  „  Tidsskrift  for  Philol,  og 

Pædag."  Ny  Række,  1.  Bind,  1.  H.  p.  1—22,  uden  at  Madvig  endnu 
dengang  kjendte  til  Mommsens  Behandling,  hvilken  han  først  i  en 

Efterskrift  har  fundet  Anledning  til  at  omtale  og  berøre  mednogle 

korte  Bemærkninger.  Indskriften,  som  i  det  Hele  er  temmelig 

fuldstændig,  saa  at  blot  hist  og  her  et  begrændset  Tal  afBogstaver 

mangler,  hvor  Stenen  har  været  forvitret  eller  paa  Kanten  lidt  brudt, 

har  vistnok  af  Foucart  gjentaget  været  nøie  undersøgt  og  hans 
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Afskrift  atter  sammenlignet  med  et  tilfredsstillende  Papir-Aftryk, 

som  det  tilsidst  lykkedes  ham  at  tage;  men  da  Marmorstenen  i 

September  1873  var  bragt  til  iMuseet  i  Athen,  er  den  paanyt  med 

Omhyggelighed  bleven  undersøgt  af  Dr.  Otto  Ltideis  efter  Foran- 

ledning af  Mommsen.  Denne  nye  Collation  af  Indskriften  har  vist- 
nok,  bemærker  Mommsen,  som  i  ephem.  epigr.  etc.  Vol.  IL  fase. 

h  p.  102—104  meddeler  dens  Resultater,  i  det  Hele  stadfæstet, 

hvad  man  ei  heller  før  var  berettiget  til  at  tvivle  om,  at  „Foucart 

med  Nidkjærhed  og  Kyudighed  har  udført  en  ikke  let  Opgave, 

men  dog  ydet  adskillige  Berigtigelser,  hvorved  dette  antike  Mo- 

nument paa  enkelte  Steder  renses  for  Feil  og  faaer  nyt  Lys". 
Nogle  Steder  ere  af  Liiders  læste  rigtigere  og  tydeligere  end  af 

Foucart,  og  derved  ere  enkelte  nu  unødige  Conjecturer  skudte  til- 

side. Adskilligt  levnes  dog  nok  ogsaa  nu  baade  i  Text  og  Ind- 
hold  uopklaret. 

Paanyt  efter  saa  udmærkede  Forgjængere  at  forsøge  at  behandle 

denne  Indskrift  kunde  synes  at  være  ,,actum  agere"  og  endog  an- 
tages  for  dristigt  eller  anmassende,  hvis  ikke  den  Omstændighed 

tjente  til  Undskyldning  eller  Retfærdiggjørelse,  at  de  to  af  disse 

Forgjængere,  Mommsen  og  Madvig,  havde  arbeidet  uafhængige  af 

hinanden,  og  begges  særskilte  Arbeider  altsaa  af  en  ny  Bearbeider 

samlede  kunde  benyttes  i  Forening  med  de  nye  Oplysninger,  som 

den  seneste  Revision  har  bragt  tilveie,  til  en  mulig  bedre  For- 
staaelse  af  Indskriften  i  det  Hele  eller  i  Enkeltheder.  Derhos  tør 

vel  og  den  Interesse,  som  dette  nye  udførlige  og  vigtige  Monu- 
ment maa  have  for  Enhver,  der  har  noget  Kjendskab  til  andre 

romerske  Senatsconsulter,  som  findes  (baade  paa  Latin  og  Græsk), 

paaberaabes  som  Grund  for  en  gjentagen  Behandling  —  der  for- 
øvrigt  naturligt  maa  tale  for  sig  selv. 

Nærværende  græske  Senatsconsult,  af  saadanne  fuldstændige 

det  ældste  og  i  Tid  nærmest  det  ei  meget  tidligere  latinske  S.  C. 
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de  Bacanalibus  (fra  186  f.  Chr.,  568  a.  u.), 1  udviser,  at  Byen 
Thisbæ  i  Boeotien  stod  i  den  3die  makedoniske  Krig  (mod  Perseus) 

paa  makedonisk  Side  og  derfor  blev  indtaget  af  Romerne  under 

Prætoren  (og  Admiralen)  C.  Lucretius  (cf.  Lin.  23  i  Indskriften) 

sandsynligt  meget  snart  efter  den  samme  Anførers  Indtagelse  af 

Haliartus  (smlgn.  Liv.  42,  63)  og  før  Coroneas,  hvis  Bestormen 

og  grusomme  Behandling  af  Consulen  P.  Licinius  Crassus  hos 

Livius  (cf.  Liv.  42,67  extr.  med  43,  4)  nu  blot  løst  findes  antydet 

(men  ikke  lid  et  af  Livius's  Text  er  udfaldet  foran  i  Begyndelsen 
af  4de  Capitel  i  43de  Bog  cf.  Foucart  1.  1.  p.  29  og  Drakenb.  til 

Liv.  43  mellem  3die  og  4de  Capitel);  dette  Monument  giver  saa- 

ledes  med  Hensyn  til  Byen  Thisbæ's  Forhold  (hvilken  By  i  Livius's 
nærværende  Text  slet  ikke  findes  nævnt)  og  til  Byens  Indtagelse  og 

senere  Skjæbne  et  nyt,  om  end  ei  meget  betydeligt  Bidrag  til  Hi- 
storien om  Roms  Krig  med  Perseus. 

At  en  saa  ubetydelig  Communes  Deltagelse  i  Krigen  og  dens 

Skjæbne  ikke  findes  omtalt  hos  de  levnede  historiske  Forfattere 

(navnlig  hos  Livius),  kan  maaske  ei  synes  saa  besynderligt,  da  de 

mindre  græske  Byers  Skjæbne  af  Livius  ofte  berøres  blot  sum- 
marisk, og  Polybs  Verk  her  blot  fragmentarisk  er  os  levnet.  Da 

imidlertid  foruden  Thisbæ  blot  endnu  2  boeotiske  Stæder,  Haliar- 

tus ogCoronea,  stode  paaPerseus's  Side,  og  disse  2  Byers  Skjæbne 

udtrykkeligt  omtales  (at  de  stode  paa  Kongens  Parti,  nævner  Po- 

lyb  27,  5,  og  Haliartus's  Skjæbne  beretter  Livius  udførligt  42,  63, 
Coroneas  er  ialfald  i  det  levnede  Liv.  42,  67.  43,  4  antydet),  saa 

kan  det  dog  nok  synes  underligt,  at  Thisbæ  slet  ikke  hos  Livius 
er  nævnt. 

Dette  nu  fundne  Monument  har  imidlertid  givet  Th.  Mommsen 

Leilighed  til  med  stor  Skarpsindighed  at  bringe  til  Evidents  en 

aabenbar  Corruptel  i  Kilderne,  baade  Polyb  og  Livius.  „Hos  Po- 
lyb  var  denne  Corruptel  alt  før  bemærket  af  Casaubonus,  men  ei 

hævet.    Polyb  beretter  nemlig  lib.  27  frg.  5,  at  Perseus,  da  han 

Samtidigt  med  dette  sidstc  (fra  186  f.  Chr.)  er  et  kort  Fragment  af  et  S.  C. 

paa  Græsk,  henvendt  til  Delphierne  i  et  Brev  fra  Prætoren  Sp.  Posthumius. 
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erfor,  at  endnu  nogle  Stæder  i  Boeotien  holdt  ved  deres  Hen- 

givenhed  for  ham,  afsendte  som  Gesandt  Antigonus,  Alexanders 

Søn,  der,  ankommen  til  Boeotien,  lod  de  andre  Stæder  fare,  da 

han  ingen  Anledning  fik  til  at  knytte  Forbindelse  med  dem,  men 

derimod  besøgte  Coronea,  Theben  og  desuden  Haliartus  (med 

hans  egne  Ord:  dc  hk  Kopcaveuxy  xa'!  Ø-^a;  sti  5'AVapTov  sføsX-frwv 
icapsxaXsff6  tous  avfrpcojcouø  avrsxsa^at  ty]£  izpo$  MaxsSovas  ei>vo£a£. 

tov  8s  ̂ pc^uu.G)^  a7uo§eycix£V(ov  xa  XeyojiLsva  xaixpsj^sDTac  'i>r(9!.aajj.sv6)v 

rcspLTCstv  s''c  MaxsSovtav,  outo£  [liv  octtsttXsujs).  Men  da  det  strax 
nedenfor  i  samme  Fragment  berettes,  at  disse  saaledes  fra  de 

nævnte  Stæder  afsendte  Gesandter  forlangte  Bistand  for  de  Byer, 

som  havde  tåget  Makedonisk  Parti,  mod  Th  eb  an  erne,  som  an- 

greb  og  fortrædigede  dem,  fordi  disse  ei  vilde  være  enige  med 

dem  i  at  slutte  sig  til  Romerne  (hvilken  Begjering  Perseus  afslog 

paa  Grund  af  den  —  af  Q.  Marcius  Philippus,  cf.  Liv.  42,  43  — 
indvilgede  Vaabenstilstand,  og  opfordrede  dem  til  alene  at  forsvare 

sig  mod  Thebanerne,  men  ei  føre  Krig  med  Romerne),  saa  er  det 

jo  klart,  at  Øy^occ  ovenfor  —  hvor  de  3  af  Gesandten  besøgte  Byer 

nævnes  —  maa  være  urigtigt,  dogikke,  som  Casaubonus  vil,  sim- 

pelthen bør  udslettes,  men  efter  den  nu  vundne  Oplysning  er  at 

rette  til  Økgac,  den  til  Koronea  stødende  By.  Thisbæ  var  vel 

ei  forbigaaet  af  Polyb,  og  Forvexling  imellem  Bogstaverne  IC  og 

|-(  (sic  Mommsen)  er  let".  At  denne  Feil  i  Polybs  Text  maa 
have  været  gammel,  viser  det  Sted  hos  Livius,  hvor  denne  efter 

Polyb,  (hvem  han  vel  i  det  Hele  nærmest  følger  som  Kilde  — 

smlg.  Liv.  42,  43  fra  Midten  og  c.  44  med  Polyb  frg.  27, 1  — )  i  lib. 

42  c.  46  saaledes  beretter  om  Perseus's  Gesandtskab  til  Boeotien: 

(ab  Rhodo  redeuntes1)  Boeotiæ  quoque  civitates  Thebas  et  Coro- 
neam  et  Haliartum  adierunt;  quibus  expressum  invitis  existima- 

batur,  ut  relicta  regia  societate,  Romanis  adiungerentur.  Thebani 

1  Livius  afviger  vistnok  her  i  det  Punkt  fra  Polyb,  at  han  lader  de  samme 
Gesandter  fra  Perseus  gaa  baade  til  Bhodus  og  Boeotien,  Polybius  derimod 
nævner  to  andre  Gesandter  til  Khodus:  Antenor  og  Philippus.  Livius  giver 
Gesandterne  ingen  Navne. 
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nil  mo  ti  sunt,  quamquam  nonnihil  et  damnatis  principibus  et 
restitutis  exsulibus  suscensebant  Komanis.  Coronei  et  Haliartii 

favore  quodam  insito  in  reges,  legatos  in  Macedoniam  miserunt, 

præsidium  petentes,  quo  se  adversus  impotentem  superbiam  Theba- 

norum  tueri  possent  &c.  (de  faae  det  samme  Svar,  som  hos  Po- 

lyb).  Begyndelsen  heraf  og  Slutningen  stemmer  ganske  med 

Polyb,  og  det  er  vel  klart,  at  LiviusiPolybsTextharforefundet 

Thebas  (®i-(BAC);  men  da  han  selvskjønte,  at  dette  om  Kongens 

Fristelse  af  Theben  og  disses  Villighed  (hos  Polyb)  var  urigtigt,1 
saa  har  Livius  vel  her  (cf.  Mommsen  1.  1.  p.  290)  paa  egenHaand 

forandret  Fortællingen  om  Theben  (som  ovenfor),  idet  han  mis- 

bruger  det,  han  forhen  har  meldt  om  de  tidligere  Partistridigheder 

imellem  Thebanerne.   Livius  maa  dog  senere  atter  ganske  have 

1  Livius  har  nemlig  blot  2  Capitler  i  Forveien  (42,  44)  netop  fortalt,  at  det  ro- 
merske Parti  i  Theben  havde  seiret,  at  selve  Folket  efter  de  Fornemstes  Fore- 

stillinger havde  besluttet  at  hæve  Forbindelsen  med  Perseus  og  sendte  Tilskyn- 
derne  til  denne  Forbindelse  til  Chalcis  for  at  forsvare  sig  hos  de  romerske  Ge- 

sandter (Marcius  og  Atilius),  og  anbefalede  den  thebanske  Stat  til  disses  Beskyt- 
telse. De  romerske  Gesandter  havde  opfordret  dem  til  at  sende  Gesandter  til 

Rom  foråt  fornye  Venskabet,  derhos  befalet  dem  at  tilbagekalde  de  Forviste, 
og  selv  domfældt  Ophavsmændene  til  Forbund  med  Perseus  (cf.  Polyb  frg.  27, 
2,  9),  og  efter  saaledes  at  have  opløst  det  boeotiske  Forbund  droge  de  romerske 
Gesandter  fra  Chalcis  til  Peloponnes;  senere  hos  Liv.  c.  47  extr.  fortælles,  at  den 

ene  af  de  to  til  Peloponnes  sendte  Gesandter,  Brødrene  P.  og  Ser.  Cornclii 

Lentuli  (cf.  cc.  37  og  44),  nemlig  Publius  (qui  ex  Achaja  redierat,  cf.  Polyb  27, 

2,  12)  —  (den  anden,  Servius  Lentulus,  var  bleven  hentet  til  Chalcis,  før  de  selv 

reiste  til  Peloponnes,  cf.  Liv.  cc.  42,  44,  16,  Polyb  27,  2,  8)  —  fik  anvist  Resi- 
dents i  Theben  med  en  Besætning  af  300  italiske  Soldater  for  at  passe  paa 

Boeotien  (ut  Thebis  dåret  operam,  ut  in  potestate  Boeotia  esset).  Denne  samme 

Gesandt  P.  Lentulus  sees  senere  Liv.  ibid.  c.  56)  med  boeotisk,  romersksin- 
det  Ungdom  (Besætuingen  i  Theben  blev  vel  ladt  ti  lb  age)  at  have  paabegyndt 

Haliartus's  Beleiring,  hvorfra  han  dog  afstod,  da  Marcus  Lucretius  (trib.  ple- 
bis  i  forrige  Aar,  Liv.  42,  19),  som  af  Admiralen  og  Prætoren  C.  Lucretius  med 
Flaaden  var  sendt  forud  til  Chalcis,  befalede  dette  i  denne  Prætors  Navn  og  selv 

overtog  Beleiringen  (Madvig  1.  L  p.  10  har  forvexlet  Gesandten  P.  Lentulus, 

som  paabtgyndte  IIaliartus's  Beleiring,  med  den  un  g  e  P.  Lentulus,  Krigstribun  (?) 
hos  Consulen  P.  Licinius,  som  nævncs  Lin.  42,  49). 
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glemt,  hvad  han  selv  har  berettet  om  Forholdene  i  Theben,  da 

han,  efterat  have  fortalt  om  Haliartus's  Beleiring,  paabegyndt  af 
Gesandten  P.  Lentulus  og  fortsat  af  M.  Lucretius  (Liv.  42,  56),  og 

Indtagelse  efter  den  tapreste  Modstand  afPrætoren  (Admiralen)  C. 

Lucretius  (Liv.  42,  63),  her  (c.  63)  tilføier  —  uden  at  der  har 

været  no  gen  Tale  om  forandrede  Forhold  i  Theben:  inde  (o: 

Haliarto  capto  et  diruto)  The  bas  ductus  exercitus:  quibus  sine 

certamine  receptis,  urbem  tradidit  exsulibus  et  qui  Romanæ  par- 

tis erant:  adversæ  factionis  hominum fautorumque  (que  her  expli- 
cativt)  regis  ac  Macedonum  familias  sub  cororia  vendidit.  Men 

at  altsaa  ogsaaThebas  her  er  falsk,  ligger  af  det  forhen  anførte 

klart  for  Dagen  (alt  Crevier  til  Liv.  1.  1.  har  formodet,  at  Livius 

her  havde  sat  en  anden  Byes  Navn,  eller  ucleladt  noget  om  The- 
ben, hvoraf  man  kunde  skjønne,  hvorfor  en  romersk  Hær  førtes 

inod  Theben;  —  den  første  Formodning  er  den  rette  - ),  ligesom 

ogsaa,  at  det  er  Thisbæ's  lette  Indtagelse  af  Prætoren  C.  Lucre- 

tius efter  Haliartus's,  som  her  berettes  (og  som  kort  er  berørt  i 
Indskriftens  Linie  22 — 24).  Denne  Indtagelse  fandt  Sted  udentvivl 

om  Høsten  a.  Chr.  171,  efter  Livius's  Fremstilling  42,  63,  12  — 

naar  med  Mommsen  her  „Thebæ"  maa  erkjendes  at  mene  Thisbæ, — 

strax  efter  Haliartus's  (Liv.  1.  1.  „unde  Thebas  ductus  exercitus; 

quibus  sine  certamine  receptis").  Coroneas  Fald  maa  ialfald  være 
indtrulfet  senere,  muligt  dog  i  samme  Aar.  Coroneas  Indtagelse 

og  Skjebne  tindes  ei  fortalt  hos  Livius,  men  er  vel  antydet  ved, 

hvad  han  fortæller  42,  67  extr.,  at  Thebanerne,  da  Coroneerne 

herjede  dem  (vexantibus  eos  Coroneis)  opfordrede  Consulen  (P.  Lici- 

nius  Crassus)  at  komme  til  Boeotien,  og  at  han  paa  denne  Begjering 

førte  Hæren  i  Vinterqvarteer  til  Boeotien  (som  dertil  beqvemmere 

end  Magnesia),  og  har  vel  været  fortalt  i  den  store  Lacune  foran 

lib.  43  c.  4,  i  hvilket  Capitels  Slutning  (43,4,  11)  det  hedder:  de- 

creverunt  eadem  de  Abderitis,  quæ  de  Coroneis  decreverant 

priore  anno,  hvorved  dens  Skjebne  paralliseres  med  Abdera's,  og  der 
antydes,  at  Senatet  alt  havde  søgt  at  give  Coroneerne  en  lignende 

Reparation  i  forrige  Aar,  som  nuAbdera.1    Mommsens  historiske 

1  Om  dette  Livius's  Sted  (quæ  de   Coroneis  decreverant  priore  anno)  vil  Talen 
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Kritik  af  Polybs  og  Livius's  anførte  Steder  og  dens  Resultat  er 
bifaldt  af  Madvig  1,  1.  i  en  Efterskrift  p.  22:  „Th.  Mommsen  har 

fremsat  en  meget  skarpsindig  og  sandsynlig  Mening  om,  at  hos 

Polyb  XXVII,  5  og  hos  Livius  42,  46  og  63  Theben  er  nævntfor 

Thisbæ  ved  en  Af  skr  i  v  er  fe  il  hos  den  første,  der  er  gaaet  over 

til  Livius". 

Den  angjeldende  Marmorindskrift,  som  er  fra  Aaret  170  f. 

Chr.  (Aarets  ene  Consul,  som  førte  Krigen  i  Makedonien,  A.  Hosti- 

lius  Mancinus,  omtales  i  Lin.  42—43)  bestaar  af  60,  ei  altid  heelt 

udførte  Linier,  og  er  bevaret  i  sin  Fuldstændighed  uden  betyde- 

ligere Lacuner;  enkelte  Bogstaver  ere  bortfaldne  i  Slutningen  af 

de  forresten  ei  altid  ligé  lange  Linier,  saaat  derfor  Antallet  af  de 

der  bortfaldne  Bogstaver  oftere  er  usikkert,  enkelte  ere  ogsaa 

bortfaldne  inde  i  Linierne,  hvor  Antallet  vistnok  lettere  kan  be- 

stemmes, men  hos  P.  Foucart  neppe  altid  nøiagtigt  er  angivet. 

Bogstaverne  ere  snart  større  og  mere  aabne,  snart  mindre  og  tættere.1 

blive  udførligere  nedenfor.  Naar  Mommsen  1.  1.  p.  291  vil,  at  Coroneas  Indta- 

gelse  skal  have  gaaet  forud  for  Thisbæ's  („exercitus  Chalcide  expositus  pri- 
mum,  ut  par  est,  Haliartum  ductus  est,  qua  expugnata  cum  Coronæos  interim 
consul  P.  Licinius,  ex  Thessalia  veniens,  aggressus  esset  (Liv.  42,  67,  12,  c.  43, 

4),  nihil  supererat,  nisi  expeditio  adversus  Thisbæos"),  da  staar  dette  i  aaben- 

bar  Strid  med  Begivenhedernes  Gang  i  Livius's  Fremstilling,  som  Mommsen  her 
følger  som  eneste  Kilde,  og  med  selve  Resultatet  af  Mommsens  egen  historiske 

Kritik:  at  ogsaa  Liv.  42,  63,  12  har  sat  (Pseudo-)Thebas  for  Thisbæ.  Denne 

besynderlige  Incurie  hos  Mommsen  (p.  298  Adn.  1  infra  hedder  det  dog,  at  de  ind- 

toges:  „fere  eodcm  tempore")  er  udentvivl,  som  nedenfor  nærmere  skal  paavises, 
motiveret  ved,  at  Livius  45,  4,  11  (priore  anno)  lader  Coronecrnes  Sag  i  Senatet 

være  afgjort  henved  1  Aar  før  Thisbæ's,  skjønt  denne  By,  netop  efter  Mommsen 
selv,  maa  være  tidligere  indtaget. 

1  Jeg  har  senere,  efterat  jeg  med  Benyttelse  af  Dr.  Luders's  Revision  af  Texten 
ult  harde  afisluttet  den  kritiske  Behandling  og  Fortolkningen  af  denne  Marmor- 

indskrift, ved  Cand.  mag.  L.  B.  Stenerscns  ufortrødne  Tjenstvillighed  og  Vel- 
villie,  gjenncm  en  af  hans  pbilologiske  Bekjendte  i  Athen  været  sau  heldig  at 
faae  et  nyt  fuldstændigt  Papiraftryk  af  selve  Indskriften  fra  Stenen,  hvorom  jeg 
nedenfor  i  en  Etterskrift  skul  give  en  nærmere  summenhængende  Meddelelse.  Den 
svigter  desværre  tildels  paa  enkelte  kritisk  omtvistede  Steder,  navnlig  ogsaa 

(dog  ei  ganske)  paa  det  vigtige  Sted  Lin.  50 — 51. 
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Indskriften  er  vistnok  blot  en  græsk  Gj engivel se  af  det  op- 

rindeligt  latinsk  skrevne  Senatsconsult,  hvilket  ikke  haves.  Selve 

Senatsconsulterne  skreves  utvivlsomt  paa  Latin  paa  denne  Tid  og 

senere ;  men  til  dem  af  disse,  som  angik  Grækenland  og  de  græsk 

civiliserede  Lande,  begyndte  der  alt  tidligt  at  tilføies  en  i  Rom 

selv  udentvivl  under  offentlig  Auctoritet  og  Control  affattet  græsk 

Oversættelse.  At  det  saa  tilgik,  viser  ikke  blot  det  i  a.  u.  676 

(78  a.  Chr.)  affattede,  i  Rom  udstillede  S.  C.  de  Åsclepiade  Cla- 
zomenio,  hvoraf  den  hele  græske  Oversættelse  er  levnet,  medens 

af  den  forudskikkede  latinske  Original  blot  et  Fragment  af  Slut- 

ningen er  tilbage  (CL  L.  no.  213),  men  ogsaa  den  ucltrykkelige  Be- 
retning hos  Joseph.  Iud.  Antiq.  14,  10,  3,  at  C.  Cæsar  Dictator 

lod  udstille  det  Jøderne  tilstaaede  foedus,  skrevet  paa  en  Kobber- 

tavle  paa  Latin  og  paa  Græsk,  baade  paa  Capitoi  og  i  Sidon,  Ty- 
rus  og  Ascalon.  Videre  beretter  Livius  (om  Æmilius  Paulus,  som 

tilligemed  10  Gesandter  som  et  consilium  ordnede  Makedonernes 

Anliggender  i  Amphipolis.  —  „De  4  Macedoniæ")  1.  45,  29,  3: 
silentio  per  præconem  facto  Paulus  Latine  quæ  senatui,  quæ  sibi 

ex  consilii  sententia  visa  essent,  pronuntiavit:  ea  Cn.  Octavius  præ- 

tor  ....  interpretata  sermone  Græco  referebat. 

Sprogformen  i  denne  Indskrift  er  ikke  den  specielle  Commu- 

nes,  som  Beslutningen  angik  (o:  dorisk),  men^xoiv^.  De  der  hjem- 

lige Navnes  doriske  Form  ere  dog  beholdt  (Mvafftcr,  Aajj.oxp'/ca) ;  aura 
i  Lin.  48  tr  vel  corrumperet,  og  8ixav  (hos  Foucart  Lin.  50)  er  ifølge 

0.  Ltiders's  Revision  falsk  Læsning.  Formen  aTr/jXfrosav  i  Lin.  40 
for  a:ryjX\rov  er  neppe  —  ialfald  ei  udelukkende  —  dorisk  (Dorerne 

udelade  snarere  omvendt  a<x  og  forkorte  Vocalen  foran  v,  t.  Ex.  srJ^sv 

f.  sTucpxbjjav,  cf.  Buttmann  Ausf.  gr.  Gr.  1,  p.  353  A.  7;  efter  Ahrens 

de  dial.  Æol.  p.  210  skal  det  være  dorisk),  men  har  videre  Ud- 

bredelse,  er  navnlig  alexandrinsk;  saaledes  i  LXX:  siTcoaav,  sXotøojav, 

sxpivojav  (Impf.)  cf.  Buttmann  1.  1.  A.  6;  Mommsen  mener,  at 

denne  Form,  ligesom  ivavxt  i  Lin.  52  —  som  ogsaa  tindes  i  LXX  — 

kan  henpege  paa  en  Alexandriner  i  Rom.  Madvig  1.  1.  p.  8  ytrer, 

„at  det  i  denne  ældste  Tid  kan  tæukes,  at  netop  nogle  af  de  græske 

Udsendinge  selv  medvirkede  ved  Oversættelsen"  (hvorfor  dog,  elter 
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det  ovenanførte,  neppe  aV/iXftocav  kan  tjene  som  Bevis).  Men 

ialfald  har  vel  Skrivere,  kyndige  i  begge  Sprog,  tidligt  bistaaet 

dem,  som  affattede  disse  offentlige  Documenter.  At  bemærke,  som 

et  Bevis  for  Affattelse  i  Rom,  er  vel  den  ordrette  Oversættelse, 

hvormed  de  staaende  officielle  (publicistiske)  Udtryk  og  Vendinger 

stadigt  gjengives  her  som  i  de  øvrige  græske  Senatsconsulter. 

Saaledes  oversættes  „senatum  consuluit"  med  cjuvsgoiAsuaaTo  xfj  auy- 
xXT|rw  (som,  efter  Foucart,  ogsaa  i  S.  C.  Delph.,  Prien.,  Asclep.); 

„scribendo  adfuerunt"  med  ypaooijivco  luaprjaav  (saa  S.  C.  Delph. 
Prien.  Asclep.  Aphrodis.),  medens  Joseph.  Ant.  Iud.  14,  8,  5  og  14, 

10,  lOgjengiver  det  med  ypacpouivo  Scy^aTi  (cf.  Madv.  1. 1.  p.  8); 

„quod  verba  fecerunt"  gjengives:  7uspl  ov  Xoyou^  srconiaavTo  (saa  og 
i  S.  G.  Prien.  og  Asclep.);  Udtrykket  „ita,  uti  e  re  publica  fideque 

sua  videretur"  (t.  Ex.  hos  Cic.  Phil.  III,  15  extr.  cf.  Liv.  25,  7,  4 
faceret,  quod  e  republica  fideque  sua  duceret,  ibid.  29,  10,  4  ut  e 

republica  fideque  sua  duceret,  Liv.  8,4,  12,  permiserunt,  ut  ågeret 

diceretque,  quæ  e  republica  nominis  Latini  fideque  sua  viderentur) 

gjengives  her:  (rciv-s,  a-oTair-/)),  o?av  ajxw  sx  r<ov  hr^zzjAv  ̂ pay;j.a-G)v 

Y.ctX  TYjc  ihioic.  TcctjTowc  9a'!vcov-at.  1.  12 — 13;  eller:  xafrcoc  av  (Kolvttg) 
Macvuo  (jTpaTTiywc)  sx  to)v  5.  Kp.  x.  r.  i.  k.  5ox?j,  (outoc  tuosiv),  eller 

lin.  38 — 40:  xoc  av  aurw  s.  t.  5.  icp.  x.  t.  l.  tc.  qjawTQTat.  Udtryk- 
ket: de  ea  re  ita  placuit  (v.  censuere)  gjengives:  Kepl  toutou  to3 

Trpayjj.aTcc:  outwc 

At  Grækeren  har  været  uta  alm  o  di  g  over  slige  oftere  gjen- 

tagne Phraser,  viser  sig  tidt,  saavel  derved,  at  1.  14  Indledningen 

(præscriptio)  til  det  andet  Senatsconsult  paa  nær  Datoen  mangler, 

fordi  det  er  ens  med  den  forrige,  og  at  i  lin.  20  er  af  lin.  17  at 

supplere:    ucjauTo^  izzpl  ov  oi  auxoi  Xoyous  sTcowjaavTo. 

Naar  Madvig  1.  1.  p.  7  (ligesom  først  Foucart  ved  sin  v  i  1- 

kaarlige  Interpunction,  siden  Mommsen  1.  L  p.  285)  paastaaer,  at 

det  i  Indskriften  ved  de  enkelte  Beslutninger  hyppigt  forekommende 

zhc$iv  (placuit,  censuere)  atter  til  Slutning  tilføies  ab  so  lut  (hos 

Foucart:  „adopteé",  Madvig  ;,vedtaget" ;  Mommsen  1.1.:  ad  singula 
capita  in  fine  adscribitur  åfcojiv  per  se  po  si  turn,  cum  quæ  præce- 

dunt  regantur  COmmate  rtspc  toutou  tou  Tupay^axo-  ojt^c  sdoifsv), 
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saa  beror  denne  Mening  uden  al  Tvivl  blot  paa  urigtig  Forbindelse 

af  Ordene,  og  Madvig  og  Mommsen  synes  at  være  vildledede  af 

Foucart.  som  først  —  vilkaarligt  —  har  afdelt  Ordene  saaledes. 

Madvig  er  i  denne  Paastand  1.  1.  p.  7  —  vistnok  med  en  Slags 

Conseqventse  —  gaaet  endnu  noget  videre.  „Den  Besynderlighed, 
at  ved  enkelte  Punkter  af  Beslutningen  først  staar:  xspl  toutou 

tou  7rpaY(jia-os  outoc  f&o|sv  og  dernæst  til  Slutning  atter  tilføies 

£8o£sv  („vedtaget"),  hvorved  det  første  Udtryk  reduceres  til  egent- 

lig kun  at  betegne  det  stillede  Forslag  „(??)"  (s.  L.  10  og  13.  L. 
21  og  24.  Lin.  42  og  45)  findes  ogsaa  i  S.  C.  de  Bae.  (ita  exdei- 

cendum  censuere  L.  3  og  derpaa  L.  9  censuere  cf.  L.  18)  og  i 

Beslutningen  om  Asclepiades  fra  Klazomenæ  (L.  9  og  31)".  Hver- 
ken i  dette  græske  Senatsconsult  eller  i  S.  C.  de  Bae.  forholder 

nok  dette  sig  saa.  Ordene  ere  i  nærværende  Senatsconsult  at  af- 

dele  saaledes  i  lin.  10—13:  icspt  toutou  tou  TtpayjxaToc  ....  outo)£ 

£§o£sv  otcuc  ....  JTpaTYjyoc  ....  aTCOTafv),  oi' av  ....  9awwvcat,  s&ofs. 
Dette  sidste  i$o§s  er  en  Gjentagelse  af  det  forudskikkede  outgx^ 

å'8oi;ov  (vi:  „besluttedes  saaledes"  o:  følgende);  outuc  staar  „illativt" 
(og  corresponderer  ikke  med  det  følgende  otcwc,  men  saaledes,  at 

selve  Beslutningen:  ottgk  aicoTaff]  hænger  af  det  sluttende  sSo^sv). 

Netop  samme  Form  af  Beslutningen  findes  i  i.  21 — 24;  ligesaa  i  1. 

29—31.  I  Linie  34— 35  staar  uden  Omsvøbet:  outoc  s&ofs  blot  til 
Slutning  ootws  arcoSouvat.  sSofev  (med  blot  Inf.  i  Afhængighed  af 

s'8o£sv),  hvor  outoc  blot  refererer  sig  som  Betingelse  til  den  nævnte 
Hensigt  med  Guidets  Tilbageleverelse.  Det  samme  er  Tilfældet 

i  lin.  38 — 40,  hvor  det  uden  forudskikket  indledende  out«£  !'5ofsv 

hedder:  tusoi  toutou  tou  Tupay^aTo^  xa3~<o£  av  —  o*TpaT7]yo  —  80x7} 

outwc  tcoslv  (sic)  s'So£sv,  hvor  dette  outos  corresponderer  med  xafrwe. 
Alene  i  Linie  42—45  staar  sSofsv,  sandsynligt  blot  ved  en  Forglem- 

melse paa  Grund  af  den  lange,  bagefter  den  her  netop  i  kor- 

tere Form  udtalte  Beslutning  (izzpl  toutou  tou  7up.  —  ypa^aTa 

ocTCOffrsDat.  s8o£sv,  otcuc  —  9a''v7]Tat.)  kommende  Sætning,  ganske  over- 
flødigt  gjentaget  af  aTCojTsiXai  s&ofsv,  uden  nogen  styret  Sætning; 

men  heraf  følger  dog  ikke,  at  Ordet  paa  første  Sted  blot  betyder: 

„foreslaa",  en  Betydning,  som  vel  intetstedsfra  lader  sig  hjemle, 
Vidensk.-Selsk.Forh.  1875.  19 
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I  S.  C.  de  Bae.  staar  saaledes  „ita  exdeicendum  censuere"  ind- 

ledende  til  den  hele  følgende  Senatsbeslutning,  hvor  dog  exdei- 

cendum har  de  to  følgende  Sætninger,  (der  i  generelle  Udtryk 

giver  der  væsentlige  Indhold  af  Senatsconsultet):  „ne  quis  —  velet" 

i  Linie  3,  og  „eeis  (o:  ii)  utei  —  venirent  deque  eeis  rebus  —  utei 

senatus  noster  decerneret  —  cosoleretur",  i  Afhængighed  af  sig, 
medens  den  mere  detaillerede  følgende  Bestemmelse  i  Linie  7, 

som  ei  længer  er  forbundet  med  det  forrige  „bacas  vir  ne 

quis  adiese  velet"  etc.  („jousissent"  gjentaget  i  Flertal  ved  Subjectet: 
prætor  de  senatuos  sententiad),  hænger  af  censuere  i  Linie  9. 

De  følgende  Forbud  fra  Linie  10  hænge  alle  af  „censuere"  i  Linie 

18,  med  mindre  man  vil  sige,  atdette  mangler  efter  Linie  10 — 14, 

ligesom  det  tydeligt  er  udeladt  ved  Linie  19—22  (homines  —  scrip- 

tum  est),  hvor  blot  Forbudet  staar  udtalt;  i  Linie  22—24  ved 

Budet  (til  de  Styrende  i  Communerne?) :  haice  utei  —  exdeica- 
tis,  senatuosque  sententiam  utei  scientes  essetis,  hører  rimeligst 

det  he  r  varierede  Udtryk:  „eorum  sententia  itafuit"  til  det  for  e- 

gaaende.  I  Linie  24— 25  ,,sei  ques  essent,  quei  etc.  —  eeis  rem  ca- 

putalem  faciendam  censuere"  er  atter  Constructionen  forandret.  I 

Linie  25  —  Slutningen  hedder  det  med  atter  afændret  Udtryk  og 

Construction  (men  altid  dog  med  afhængig  Sætning)  og  med  det 

styrende  Udtryk  imellemskudt:  „atque  utei"  (saa  efter  Facsimilet, 

og  ikke  i  ta,  som  Haubold  monn.  legalia  har  læst)  —  „inceideretis, 

ita"  (i  Correlation  til  „utei"  i  Beslutningen,  ligesom  ovenfor  „sententia 

ita  fuit"  i  1.24  til  utei  i  1.22)  „senatus  aiquom  censuit,  uteique  &c. 

atque  utei  —  ea  bacanalia  faciatis  utei  dismota  sient". 
Om  der  i  S.  C.  Asclep.  er  noget,  som  støtter  Madvigs  Paastand, 

tør  jeg  ei  bestemt  afgjøre,  da  jeg  blot  har  havt  Adgang  til  det 

temmelig  incorrecte  Aftryk  i  Haubolds  „ monumenta  legalia".  Jeg 
kan  dog  ei  see  rettere,  end  at  det  foregaaende  pouXsj^ai  (åav 

auTo  cpatvYjTat)  om  Senatet  hænger  af  outg>c  fSogsv  i  Linie  9  (skjønt 

vistnok  7usp?  toutou  tou  Tcpay^aTo^  foran  giver  Anstød);  og  ligesaa 

i  L  31  hænger  vel  nqv  a\)jyiky]TOv  OiXstv  y.<xi  Sixaiov  Tjysij^at  af  det 

sluttende  s'8o|sv.  —  Her  i  dette  Monument  har  Madvig  selv  p.  14 
i  Anm.  nedenfor,  uagtet  sin  afvigende  Interpuncti on,  dog  i  1. 
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24  construeret:  sSofsv,  otcoc  outoi  xuptsuoat  cf.  25 — 26  (hvilket 

M.  siger  „ei  er  classisk  græsk"  —  det  er  vel  Gjengivelse  af 

det  latinske  „placuit  (censuere)  ut"  — ,  medens  Madvig  efter:  „ Andra- 

gende om"  (her  altid  i  Indskriften:  Xoyou?  srcoiTjaavTo,  hvilket  samme 

Udtryk  i  Referatet  —  af  fa  eta  —  i  S.  C.  Asclep.  staar  med  Acc. 

c.  Inf.)  finder  det  rigtigt). 

Nærværende  Senatsbeslutning,  som  ordner  Thisbæernes  Anlig- 

gender, bestaar  egentlig  af  to  forskjellige  Senatsconsulter,  affattede 

med  5  Dages  Mellemrum,  det  første  foreløbige  den  9de,  det  andet 

den  14de  October.    Aaret  betegnes  her  ligesaalidt,  som  overhoved 

i  de  ældre  Senatsconsulter;  (i  S.  C.  de  Bae.  og  i  et  græsk  S. 

C,  som  angaar  Byen  Priene  i  Lilleasien,  fra  136  f.  Chr.,  nævnes 

vistnok  Consulerne,  men  blot  som  ledende  Forhandlingerne,  og  der 

er  ingen  Dateren  ved  Consulernes  Navne;  en  saadan  finder  deri- 

mod  Sted  i  S.  C.  de  Asclep.  Claz.  fra  a.  u.  676  (78  f.  Chr.)). 

Aaret  er  dog  i  denne  Indskrift  tilstrækkeligt  betegnet  saavel  ved 

Omtalen  af  Consulen  A.  Hostilius  (Mancinus)  i  lin.  42—43  (A.  Ho- 
stilius  Mancinus  er  Consul  med  A.  Atilius  Serranus  i  170  f.  Chr.; 

selve  Consulvalget  og  disse  to's  Udnævnelse  er  udfaldet  i  den  større 
Lacune  ved  Liv.  43,  4  in.),  som  ved  den  præsiderende  Prætors 

Navn,  Qu.  Mænius,  T.  f.,  hvis  Prætur  i  dette  Aars  acta  nævnes  hos 

Liv.  43,  4,  12  (43,  6,  10  og  43,  8,  2).    Foucart  1. 1.  p.  16  gjør  denne 

Q.  Mænius  til  prætor  peregrinus  og  den  hos  Liv.  43,  9,  6  og  43, 

11,  4  næ^te  M.  Ræcius  til  prætor  urbanus,  begge  Dele  uden  skjel- 

lig Grund  (Q.  Mænius  skal  være  pr.  peregr.  paa  Grund  af  Forhand- 

lingens Indhold,  men  dette  (Madvig  p.  5)  vedkom  ei  Juris  di  c- 

tionen  for  pr.  peregrinus).    Madvig  1.  1.  p.  5  nævner,  med  Hen- 

visning til  Liv.  43,  9  (6)  og  43,  11  (4),  at  da  disse  Steder  synes 

at  antyde,  at  M.  Ræcius  er  prætor  urbanus,  saa  var  vel  Mænius 

pr.  inter  peregrinos,  hvad  alt  de  forrige  Udgivere  af  Livius  have 

antaget.    Mommsen  1.  1.  p.  287  bemærker  derimod,  at  selve 

Functionen  o :  at  Mænius  holder  Senatsforsamling  og  leder  For- 

handlingerne der,  viser,  at  han  maa  have  været  prætor  urbanus, 

da  i  Consulernes  Fravær  ikke  hvilkensomhelst  Prætor,  men  alene 

prætor  urbanus  (urbis  v.  major)  efter  mos  majorum  havde,  som  i 

19* 
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gammel  Tid  præfectus  urbis,  Ret  til  at  sammenkalde  Senatet,  saa 

at  hans  provincia  her  alene  deraf  kan  sluttes  (Mommsen  henviser 

—  hvad  rigtignok  ogsaa  Foucart  gjør  1.  L  p.  17  Anm.  2  —  til  Becker 
R.  Ant.  2,  2, 187  (hvor  Liv.  24,  9  og  Cic.  fam.  X,  12  paaberaabes)  og  id. 

2,2,403.  Becker!.  1. 2,2, 188  slutter  dog,  ligesom Madvig,  af  Liv.  43, 11, 

at  M.  Ræcius  var  prætor  urbanus).  Men  videre  bemærker  Mommsen, 

atM.  Ræcius  efter  Liv.  43,  9,  6  ifølge  Senatsbeslutning  havde  ud- 

skrevet  (2000)  Soldater  i  den  Deel  af  Italien,  som  laa  ligeoverfor 

Ulyricum,  og  at  han  elter  Liv.  43,  11,  4  ifølge  en  anden  Senatsbe- 

slutning ved  et  Edict  har  kaldt  alle  Senatorer  (undtagen  de,  qui 

reip.  causa  aberant)  fra  hele  Italien  tilbage  til  Rom  (hans  egen 

Tilbagekomst  til  Rom  dengang  er  ei  omtalt);  netop  af  disse 

Steder,  mener  Mommsen,  er  det  tilstrækkeligt  klart,  at  M.  Ræ- 

cius har  styret  Sagerne  i  Italien  (udenfor  Rom),  hvad  ikke  engang 

var  tilladt  for  prætor  urbanus.  Derhos  antager  Mommsen  med 

nogen  Sandsynlighed,  at  det  i  a.  u.  584  (170  f.  Chr.)  og  i  a.  u. 

585  (169  f.  Chr.)  var  Tilfældet,  ligesom  i  a.  u.  586  (168  f.  Chr.), 

at  prætor  peregrinus  tillige  fik  den  „provincia,  ut  iret,  quo  se- 

natus  censuisset  (som  Cn.  Octavius,  prætor  peregrinus  a.  u.  586, 

som  blev  Admiral  over  Flaaden),  hvilken  særegne  „Provinds"  første 
Gang  forekommer  Lin.  42,  31  Slutn.  ved  Cajus  Lucretius  (dengang 

var  L.  Villius  Annalis  prætor  peregrinus),  som  fik  Flaaden  at  com- 
mandere  (af  de  6  prætores  sendtes  i  det  Aar  (171  f.  Chr.)  blot 

een  til  Spanien,  de  to,  som  vanligt,  til  Sicilien  og  Sardinien  og  een 

hk  den  sors,  ut  iret  quo  senatus  censuisset).  Det  om  M.  Ræcius 

tør  vel  være  usikkert,  men  Q.  Mænius  var  uden  al  Tvivl  prætor 

urbanus,  som  jo  ei  kunde  fjernes  fra  Rom. 

Nedskrivningsvidnerne  ere  ved  det  første  foreløbige  Senatscon- 
sult  to  (ligesom  ved  de  to  S.  C.  hos  Joseph.  Ant.  lud.  13,  9,  2. 

14,8,5),  ved  det  andet  tre  (ligesom  i  S.  C.  de  Bae,  S.  C.  om  Priene 

og  S.  C.  om  Asclepiades),  medens  deres  Antal  ved  sildigere  Senats- 
consulter  (Senatus  auctoritates)  kunde  stige  endog  indtil  12  (Cic. 

fam.  8,  8). 

Senatets  Forsamlingssted  angives  at  være  :  ev  Ko^stu»)  o:  in 

curia  Hostilia,  som  var  Senatets  egentlige  Forsamlingssted  indtil 
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Republikens  Slutning.  Curia  Hostilia  laa  paa  eller  ved  Co- 
mitium  (den  sydøstlige  Del  af  forum).  En  saadan  Betegnelse  af 

denne  Curia  er  sædvanlig  i  de  græske  Senatsconsulter,  saaledes  i 

S.  C.  de  Asclepiade  og  i  S.  C.  fra  a.  u.  607  hos  Jos.  Ant.  Iud.  13, 

9,  2  cf.  Becker  R.  A.  2,  2  A.  1042  p.  408-  413  cf.  Becker  R.  T.  p. 

330.  346  og  ibid.  p.  277  fl.  Paa  Curia  Hostilia's  Plads,  som  var  øde- 
lagt under  Sulla,  hyggedes  siden  og  indviedes  efter  Cæsars  Død 

af  Octavian  Curia  Julia  (Plin.  H.  N.  35,  4,10  curiam  in  comitio 

consecrabat.  Dio.  Cass.  47,  19  siger  7rapa  tw  Kojutlw).  Madvig  1. 

1.  p.  7  mener,  at  Udtrykket  sv  Eo^stuo  „maaske  er  foranlediget  der- 

ved, at  Gesandtskaber  og  Deputationer  ventede  paa  comitium,  ind- 
til  de  stededes  ind  i  Curien,  og  at  den  tagne  Beslutning  stundom 

bekjendtgjordes  der  (Liv.  45,  20)". 
Indskriften,  som  paa  Stenen  er  fortløbende  uden  Adskillelse 

af  Ordene,  skal  nedenfor  meddeles  i  sine  enkelte  Afsnit  efter  Fou- 

carts  Læsning  og  Udfyldninger  (i  Klammer),  dog  med  den  oven 

angivne  Forandring  i  Interpunction  (ved  sSoifsv).  Det  første,  fore- 

løbige  Senatsconsult  (Linie  1 — 13)  har  i  Slutningen  af  Linie  8  og 

i  Begyndelsen  af  Linie  9  en  dobbelt  Lacune,  som  er  bleven  for- 

skjelligt  udfyldt  ved  Conjectur,  af  Foucart  og  Mommsen  paa  samme 

Maade,  men  med  f  o  r  skj  e  11  i  g  Fortolkning;  senere  anderledes 

af  Madvig. 

Foucarts  Text  Linie  1—13: 

Kolvtos  Matvioc  Ttaou  uioc  aTpanrjyoc  ty)  auyxXfj — 

tgh  auvsgouXsuaaTO  ev  KofjisTiwi,  izpo  TQpisp — 

(<3)v  £7iTa  EdSuov  0'xtg)[j.  (3  puov,  ypacpojisvot, 

7rap-rja-av  Mavioc  A'x''Xf.o£  Mavfou  uio£  0'Xts(lvl) 
a,  Ttaoc  Nojucrtos  Tltou  uto?.  Ilspt  wv         —  5 

ste:  X6you£  s^tonrjaavxo  Tuspi  xwv  xafr'  aux — 

oue  7upay{j.aTwv,  oftrivsc  s'v  rfji  cpiXiai  r?jt 

iqpLSTspai  s'vs[j.st.vav,  ottos  auToi(8Lop)d*oj(i.v) 

(s)fe  toc  xocfr'  auTOU£  7rpay[xaTa  s'(t.c7)7]y7j(jo)VT:aL,  izepi  tou: — 
tou  xoO  Tcpotyjj.aToc  outqc  sSoifsv  otcoc  Kolvtoc  10 

Mafoioc  aTpax-rjyoc  tuv  sx  t%  JuyxXvjTou  (avSpas) 
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(tt)svts  aiTOTaifirji,  orC  av  auT«t  sV.  t«v  Sy^xojuov  Trpa — 

(y){j.aTc)v  xa'l  Trjc  i'8tac  ttlgtscoc  9atv<i>vTaij  i'8o££. 
Som  det  sees  af  den  ovenmeddelte  Foucarts  Text1  ere  Lacunerne 

i  1.  8—9  af  Foucart  (og  efter  ham  af  Mommsen)  supplerede  saa- 

ledes:  otcg>c  oiutoi  (5f.op)0"wa(iv)  (ejfe  ra  x.  t.  t^)q7^BU*?ac: 
Efter  den  indledende  officielle  Formel  „lyder  da  det  første  Punkt 

efter  Foucarts  Supplementer  saaledes",  siger  Madvig  1.  1.  pag.  12, 
.,i  den  næsten  ordrette  og  derfor  slæbende  og  tunge  Oversættelse, 

hvori  jeg  vil  søge  at  gjengive  Originalens  Udtryk:  Med  Hensyn 

til  hvad  Thisbæerne  have  bragt  paa  Tale  (forsaavidt  Th.  have  an- 

draget)  om  de  dem  vedkommende  Anliggender,  de, 2  som  bleve  i 

Venskab  med  os,  at  de  selv  maa  foreslaa  (indlede)  Rettelse  (For- 

bedring) i  deres  Anliggender,  blev  om  denne  Sag  besluttet  saa:  at 

Prætor  Q.  Mænius  skal  udnævne  5  Mænd  af  Raadets  Medlemmer, 

hvilke  synes  ham  efter  den  offentlige  Interesse  og  hans  egen  Sam- 

vittighed",  blev  besluttet  (Interpunctionen  af  mig  her  afæn- 
dret  efter  det  om  ISo^sv  ovenfor  bemærkede). 

Med  Rette  bemærkes  heri  mod  af  Madvig,  ,,at  der  slet  ingen 

Sammenhæng  er  mellem  Andragende  og  Beslutning"  (ligesom  og 

at  Udtrykket  eicnjys&rfhxi  Siopføain*  st'c  Ta  xpay^aTa  giver  Anstød). 

1  Lin.  4 — 5  in.  er  0')vTo('..V'.f)a  a*"  Foucart  med  Sandsynlighed  fortolket:  de  la 
tribu  Voltinia,  hvilken  Tribusbetegnelse  i  Latin  naturligt  er  Ablativ  (Beskr.), 

hvortil  af  den  græske  Fortolker  intet  Hensyn  er  tåget. 

2  I  denne  Madvigs  ordrette  Gjengivelse  sees  det,  at  o"t'.VS£  rigtigt  af  ham  er  hen- 
ført til  det  foregaaende  Øia^stc,  hvad  ogsaa  er  Tilfældet  hos  Mommsen  L  1. 

p.  279.  Foucart  har  derimod  med  falsk  Opfatning  og  Sætningsforbindelse  og 

mod  Sproget  sat  o"t!.V£C  (med  eau  sal  Mening  til  den  følgende  Sætning)  i 

Correlation  med  det  følgende  QtUTOtj  dette  tåget  som  et  almindeligt  De- 
monstrativ, med  saadan  Fortolkning:  „Med  Hensyn  til  at  Th.  have  forklaret, 

at  siden  de  vare  forblcvne  troe  mod  vort  Venskab,  saa  burde  de  kunne  fore- 

slaae  Midler  til  at  forbedre  deres  indre  Affærer";  eller  med  hans  egne  Ord: 

considerant  cpie  les  Thisbéens  ont  exposé,  qu'etant  restcs  fldeles  å  notrc  amitié, 
ils  doivent  pouvoir  proposcr  les  moyens  d'ameliorer  lcnrs  affaires  inteVieures". 
Hen  saaledes,  som  simpelt  demonstrativt  Correlat  til  Relativet,  bruges,  som 

bekjendt,  aldrig  fcUTOC  i  Nominativ,  men  betyder  der  altid  „selv". 
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Anderledes  end  Foucart,  men  vel  ogsaa  ligefrem  baade  sprog- 

stridigt  og  i  anden  Henseende  urimeligt,  forklarer  Mommsen  L 

1.  p.  292  den  samme  Text  saaledes,  „at  paa  de  Thisbæeres  Begje- 

ring,  som  havde  vedblevet  at  være  i  Venskab  med  Romerne"  (der 

staaer:  „i  vort  Venskab"),  „atRomerne  selv  (auTo>)  vilde  paatage 

sig  at  ordne  deres  Anliggender  (toc  xa-fr'  auirouc  Tcpay^axa),  be- 
sluttedes der,  at  der  skulde  sendes  5  Gesandter  derhen  for  at 

ordne  Thisbæernes  Affærer'".  Hele  det  følgende  Senatsconsult  skulde 
da,  efter  Mommsen  1.  1.  p.  293,  blot  være  en  Instrux  til  de  5  Mænd, 

som  i  Mellemtiden  sandsynligt  afPrætoren  ere  opnævnte,  om  hvad 

de  havde  at  rette  sig  efter  og  have  for  Øie  i  Ordningen  af  This- 

bæernes Anliggender. 

Men  for  det  Første  er  det  vel  sprogligt  umuligt,  at  efter 

i^sTlpx  det  følgende  æjzol  med  Verbet  i  3die  Person  kan  betegne 

Romerne  („ipsi"  scilicet  senatus  Romanus),  istedetfor  Thisbæerne1; 
og  det  er  vel  dernæst  uhørt  og  uden  alt  Exempel,  at  den  sæd- 

vanlige Forholdsregel  til  Ordningen  af  en  heel  Provinds  (redactio 

in  provinciæ  formulam):  at  der  dertil  afsendtes  en  Senatscommis- 
sion  af  10  Medlemmer,  som  da  i  Forbindelse  med  Feltherren,  som 

hans  consilium,  handle  temmelig  selvstændigt  (eller  ved  en  mindre 

Provinds'es  Ordning  t.  Ex.  Illyricums  efter  Seieren  over  Gentius, 
endog  blot  af  5  Medlemmer),  skulde  være  bragt  i  Anvendelse  her, 

hvor  det  blot  gjaldt  Ordningen  af  en  liden  Communes  Anliggen- 

der —  det  var  dog  for  stort  et  Apparat  at  sætte  i  Virksomhed 

for  en  saa  ringe  Ting.2    Og  hele  det  følgende  er  tydeligt  nok  en 

1  Denne  Vanskelighed  hæves  visselig  ikke  ved  Mommsens  spidsfindige  Forklaring: 

ne  requiras  d<;rflrfi6\kzfta.  propter  verba,  quæ  sequuntur  y\  fyl\(a  y\ 

r^^Z^ipOL  (neh  som  gaa  foran),  amieitia  intelligitur  populi  Romani,  correc- 

tores  autem  petuntur  a  senatu".  Men  i  denne  Senatsbeslutning  er  det  jo  Se- 
natet, som  taler,  her  jo  altsaa,  efter  Mommsen,  om  sig  selv  i  3die  Person,  og 

ikke  om  noget  Udvalg  (correctores). 

2  Madvig  1,  1.  p.  13  A.  1  advarer  —  uden  alTvivl,  før  han  har  seet  denne  Momm- 
sens Forklaring  —  udtrykkeligt  mod  „at  tænke  paa  de  Timænds  Udvalg, 

der,  udnævnte  af  Senatet  selv,  udsendtes  til  i  Forening  med  Feltherren  paa 

Stedet  at  ordne  nye  Provindser".    De  5  Mænd  her  opnævnes  jo  blot  af  Præ- 
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virkelig  Senatsbeslutning  om  og  Senatets  egen  Ordning  af  This- 

bæernes  Anliggender,  til  hvilken  Ordning  vel  Forslaget  maa  an- 

tages  at  være  gjort  for  Senatet  af  denne  5  Mænds  Comitée,  som, 

opnævnte  af  Prætoren,  i  Mellemtiden  mellem  de  to  Beslutninger 

havde  hørt  om  og  undersøgt  Thisbæernes  Anliggender.  Det  hele 

og  navnlig  Slutningen  (om  Brevene)  viser  tilstrækkeligt  (hvad  og  det 

gjentagne:  „i  Henhold  til  hvad  Thisbæerne  havde  forklaret"  o:  for 

de  5  Mænd,  viser),  at  det  ingen  blot  og  bar  Instrux  var.  Selve  Ud- 

førelsen  af  denne  detaillerede  Beslutning  behøvede  vistnok  ikke 

nogen  Afsendelse  af  5  Gesandter,  da  der  vel  var  nok  af  høiere 

og  lavere  romerske  Magistrater  i  Grækenland,  som  kunde  paasee 

og  controllere  Udførelsen. 

Vanskeligheden  ved  det  angjeldende  Sted  (i  Slutning  af  Linie 

8  og  Begyndelsen  af  Linie  9)  er  vistnok  ganske  hævet  ved 

Madvigs  afvigende,  men  vistnok  alt  i  sig  indlysende  rigtige  Emen- 
dation,  hvorved  alt  det,  der  virkelig  har  kunnet  læses,  gjengives 

og  blot  de  manglende  Bogstaver  anderledes  udfyldes  (i  Lin.  8  vist- 
nok ei  det  samme  Antal,  som  af  Foucart  ved  Punkter  er  antydet 

som  manglende,  men,  som  det  siden  har  vist  sig  baade  her  og 

ancletsteds,  er  Antallet  af  manglende  Bogstaver  ikke  overalt  af 

Foucart  rigtigt  angivet).  Madvigs  Conjectur  er  saadan:  ox<*>c  aorotfc 

5o]#(5c[V],  [c]!c  t.  x.  au.  Tup  s^Y^a-uvTa!.,  af  Madvig  forklaret: 
„Tbisbæerne  bede  om.  at  der  maa  gives  dem  et  Udvalg  (af  Sena- 

torer), hvem  de  kunne  forelægge  deres  Anliggender,  med  hvis  De- 

tail naturligvis  hele  Raadet  ikke  vilde  eller  kunde  beskjeftige  sig". 
Madvigs  Kritik  har  her  vundet  en  glimrende  Seir  over  Foucart 

og  Mommsen,  da  hans  Conjectur  er  bleven  fuldt  bestyrket  ved 

den  af  Dr.  0.  Luders  anstillede  omhyggeligere  Inspection.  af  den 

nu  til  Athenens  Museum  henbragte  Sten,  hvilken  Inspections  Re- 

toren efter  hans  Discretion.  Ligedan  opnævner  i  foreg.  Aar  (171  f.  Chr.) 
prætor  urbanua  C.  Sulpicius  efter  Senatets  Beslutning  3  Gesandter  af  Senatets 

Medlemmer  for  øieblikkeligt  at  bringe  en  Ordre  til  C.  Cassius,  —  som  med  Opgi- 
ven  af  sin  egen  Provinds  (Gallien)  var  dragen  afsted  til  Macedonien,  —  om  ikke 
at  krige  med  Andre  end  dem,  Senatet   havde  befalet  (Liv.  43,  1). 
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sultater  ere  meddelte  af  Mommsen  i  Ephem.  epigr.  Vol.  II.  1  H. 

p.  102—104.  Mommsen  angiver  vistnok  ei  her  udtrykkeligt,  hvad 
Liiders  istedetfor  det  af  Foucart  og  Mommsen  før  supplerede  har 

fundet  paa  selve  Stenen  (forsaavidt  er  hans  Referat  her  mindre 

nøiagtigt),  men  siger  blot,  at  der  i  Henhold  til  dette  (foran  hedder 

det:  ea  recognitio  (af  0.  Liiders)  —  emendationes  quasdam  sup- 

peditavit  — ;  mei  officii  duxi  eas  quam  primum  fieri  potuit  cum 

iis  quorum  interest  publice  communicare  —  selve  Luders's  Læs- 
ning paa  Stenen  overalt  havde  dog  været  meget  ønskelig)  bør 

rettes  saaledes  V.  6 — 10  (ita  mutanda  sunt):  ottgk:  auTotc  Sofroaiv, 

ole  fa  xql&  a-jxous  TtpayjjiaTa  s^Yjawvcat,  altsaa  i  det  hele  ganske, 
som  Madvig  har  emenderet  Stedet,  alene  det  vistnok  mere  passende 

s^yTjaovTai  („forklare,  fremstille")  for  sfc^pfønrrai,  er  afvigende. 
Er  denne  Udfyldning  i  eet  og  alt  rigtig  —  at  den  i  Mening  er 

rigtig  er  vel  hævet  over  al  Tvivl,  —  saa  har  ialfald  Foucart  her  paa 

to  Steder  beregnet  Tallet  af  manglende  Bogstaver  urigtigt.  Momm- 
sen siger  i  A.  2  nedenunder,  at  Kirchhoff  har  udfundet  det,  han 

har  anført,  men  uden  nøiagtigt  at  angive,  med  hvad  Veiledning  af 

Luders's  „recognitio"  af  Stenen.  Mommsen  foretrækker  da  denne 
Læsning  langt  for  sin  egen  (Læsning  og  Forklaring),  som  han 

mener  „Sammenhængen  fordrede,  skjønt  dens  Udtryk  er"  vix  tole- 

rabilis".1 
Ved  Linie  11  har  Foucart  i  Slutningen  i  selve  hans  —  skal 

være  et  —  Facsimile  af  Indskriften  sat  Mærke  til  3  manglende 
Bogstaver  (saa  at  denne  Linie  skulde  svare  til  den  forrige  Linies 

Længde),  men  udfyldt  denne  af  ham  an  tagne  Lacune  med  Ordet 

avSpac  (o:  6  Bogstaver).  Ifølge  Luders's  nøiagtige  Inspection  har 
dog  her  intet  staaet  (og  Linien  er  her  i  Slutningen  kortere  end 

den  forrige,  som  oftere  t.  Ex.  Linie  16  —  hvad  det  mig  meddelte 

Det  mig  meddelte  nye  Papiraftryk  af  Marmorstenens  Indskrift  viser  endnu  ty- 
deligt  (især  paa  Bagsiden)  i  Slutningen  af  Linie  8:  AVTOI .  A00Q2IA 

med  vidt  spærrede  Bogstaver;  af  det  manglende  ene  Bogstav  2  er  paa  Papirets 
Bagside  (nærmest  Stenen)   endnu  temmelig  tydeligt  Spor.    I  Begyndelsen  af 

19  a 
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Papiraftryk  midt  bestyrker  — ) ;  og  visselig  behøves  avSpac  aldeles 
ikke,  naar  der  staar:  sx  rijs  ffuyxXijTou  tusvts. 

Linie  14 — 60  indeholder  nu  det  nye  Senatsconsult,  som  —  med 

en  kortere  præscriptio  (v.  14 — 16)  —  udentvivl  efter  de  5  Mænds 

Forslag  ordner  Thisbæernes  Anliggender.  Det  egentlige  Senats- 

consult (fra  Lin.  17)  begynder  ganske  som  en  Fortsættelse  af  det 

forrige:  (ocauTo?  x.  t.  X.  Foucarts  Text  med  Udfyldningen  af 

det  første  Afsnit  (fra  Lin.  14—20  init.)  er  saadan: 

Linie  14—20  in. 

(E'{j.)  Ttpoxspai  Efåuwv  0'xT(D[j.(3pu»)v  ypacpoku.svGH  7rap*rj  — 
aav  UoKkioQ  Mouxios  Kolvtou  uwcr,  Maapxoc  KXau  —  15 

hic<;  Maapxou  utoe,  Mavto^  ̂ spyioc  Mavtou  uio£. 

f/aaiircos  Tcspi  <ov  of  aurot  Xoyous  éicotifjcjavTO  Tuspi  /«'pas 

[x]  at  rcept —  [Xl]^s[v]g)v  xat  7cpoffo'8(ov  xa'„  rcspi  6p£wv[s]auTG)v,  s(rcst) 
[avjstaav  xauxa,  tq{Jl[co]v  jjlsv  svsxsv  e/av,  efstv  a  s§o  — 
£ev.  20 

I  Lin.  14  har  Foucart  foran  Ttpoxlpat  suppleret  sjjl  (Kirchhoff 

ty)).  Efter  Liiders's  Revision  mangler  der  Intet  i  denne  Linies  Be- 

gyndelse,  men  der  er  blot  en  Afsats  for  det  nye  Senatsconsult.1 

I  Linie  18's  Begyndelse,  hvor  der  paa  Stenen  efter  Foucarts 
Læsning  staar:  .  AI11EPI  .  .  ME  .  S2N  supplerte  Foucart:  (K)AI 

IIEP1  AIMENQ-N,  hvad  Madvig  har  vedtaget,  Mommsen  derimod 

supplerer  Tsjiivov,  hvilket  Foucart  ogsaa  tænkte  paa,  men  deri- 
mod indvendte,  at  der  i  det  næste  Afsnit  er  Tale  om  Templerne 

(fepwv).  Pluralet  Xtjjivwv  gav  nemlig  Mommsen  Anstød,  da  Strabo 

blot  nævner  1  Havn,  skjønt  han  mener,  dette  Plural  nok  kunde 

undskyldes.  Foucart  forsvarer  Pluralet  Xtpivov  med  at  Bugten 

Dombréna  —  Thisbæ's  gamle  Havn  —  er  afskaaret  i  flere  mindre 
Bugter,  som  hver  nu  have  sit  særegne  Navn.  Mommsen  erkj en- 

der nu,  at  Liiders's  Revision  af  Stenen  (hvor  der  staar:  AI/AE/QN 

Linie  9  viser  Aftrykket  et  tydeligt  2,  men  blot  svagt  Spor  af  I ;  efter 

kan  alene   [0]I2  »:  Ot£  udfyldes. 

2  Stadfæstes  ganske  af  det  mig  tilsendte  Papiraftryk. 
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har  afgjort  Spørgsmaalet  til  Fordel  for  Xiptivwv.1  Med  Hensyn 

til  7upo<jo'5(ov,  foran  hvilket  Ord  nzpi  ikke  gj  en  tåges,  mener 
Foucart,  vistnok  skarpsindigt,  at  dette  Ord  ikke  mener  Byens 

Indtægter  (vectigalia)  overhoved,  men  at  Havneindtægterne  (porto- 

ria)  ere  betegnede,  og  gjør  s  a  m  m  e  Opfatning  af  samme  Construc- 

tion  gjældende  ved  Linie  21:  fspwv  vtod  TcpojoSuv  (o:  disses  Ind- 
tægter) cf.  Madv.  gr.  S.  §  80  d,  Anm.  in. 

Samme  Linie  18  er  Foucarts  Læsning  paa  Stenen  OPEON 

d:  opswv  bleven  bestyrket  ved  Luders's  Revision3.  Dette  opsov,  som 

skulde  betyde  .,Bjerge" —  af  Foucart  fortolket:  „01iebjerge  og  Vin- 

haver" ;  Thisbæ's  District  omfattede  den  sydøstlige  Skraaning  af 
Helicon  fra  Coroneas  Grændse  til  Havet  —  men  som  sprogligt 

i  koivt]  burde  være  opov  (af  opor,  to  „et  Bjerg"),  er  af  Madvig  og 
Mommsen  samdrægtigt  (men  uafvidende  af  hinanden)  rettet  til: 

op(Qov  o;  Diminutivet  af  opoc  m.  (jon.  oupos)  „Grændse".  Mommsen 
erklærer  det  for  en  Feil  af  Stenhuggeren  (E  for  I),  og  opuov  svarer 

da  til  „termini"  i  den  Deditionsformel,  som  Mommsen  citerer  fra 
Liv.  1,  38  (Kong  Tarquin  spørger  Collatias  Udsendinge:  Deditisne 

vos  populumque  Collatinum,  urbem,  agros,  aquam,  terminos, 

delubra,  utensilia,  divina  humanaque  omnia  in  meam  populique 

Romani  dicionem?  Dedimus.  At  egb  recipio).  I  Slutningen  af  Lin. 

18  staar  paa  Stenen  efter  Liiders :  EH .  Paa  mit  Papiraftryk  er 

dog  H  ei  synligt,  men  der  snarere  Spor  af  et  følgende  E. 

Ved  Linie  19  er  mod  den  af  Foucart  meddelte  Læsning  og 

Textform  (efter  hans  Afd eling  af  Ordene):  -^ov  fiev  svsxsv  s/siv, 
sfsiv  a  SSofsv  med  Ret  af  Madvig  p.  13  gjort  den  Indvending,  „at 

Relativet  (a)  foran  dette  ifcofsv,  hvoraf  netop  Infinitiverne  skulde 

hænge,  tilintetgjør  Sammenhængen  aldeles,  og  derhos  at  støw,  efsiv 

(i  Præsens  og  Futurum)  er  forkert"  („naturligvis  aldeles  forskjelligt 

1  Mit  Papiraftryk  viser  tilstrækkeligt  tydeligt :  AIMEN12N»  blQt  at  I  e*  svagt; 
den  ene  verticale  Streg  mangler  i  det  første  N. 

2  Paa  mit  Papiraftryk  staar  ogsaa  aldeles  tydeligt:  OPEQN;  derefter  er  eet 

Bogstav  udfaldet  eller  rettere  utydeligt,  men  Sporet  tyder  nærmest  hen  paa  A, 

som  da  tør  have  været  en  Dittographie. 

19  a* 
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fra  fecit,  fecerit"  (o:  som  findes  i  romersk  Lovsprog  og  Forbud  t. 

Ex.  tabula  Heracleensis  Lin.  111  (37),  kort  foran  Lin.  108  (34)  Hau- 

bold  1.  1.:  quæ  conciliabula  civ.  Rom.  sunt,  er  unt)  „har  gjort 

eller  herefter  maatte  gjøre",  hvorfor  Madvig  retter  egetv  til  éfstvai 
(saa  at  i  antages  udfaldt  efter  det  a,  som  Foucart  har  gjort  til 

a),  en  Rettelse,  som  ogsaa,  Madvig  uafvidende,  var  foretaget  af 

Mornmsen,  og  som  senere  er  bestyrket  ved  Liiders's  Revision  af 
Stenen,  paa  hvilken  Foucart  ei  har  lagt  Mærke  til  et  halvt  i,  som 

staar  efter  A1.  Men  naar  Madvig  ogsaa  erklærer  iqjjLov  svexsv, 
som  vel  tydeligt  læses  paa  Stenen  (da  Foucarts  Læsning  her  ei  er 

modsagt  af  Luders),  undtagen  at  i  ̂p.ov  det  næstsidste  Bogstav 

fattes,2  for  meningsløst  og  erklærer  følgende  sin  Læsning 

og  Supplering  —  (der  i  mange  Bogstaver  ikke  lidet  afviger  fra 

hvad  der  tydeligt  læses):  (i  Slutningen  af  Lin.  18,  som  Fou- 

cart og  Mornmsen  cf.  supra  om  Luders's  Revision)  s[<p]st<jav  Tauxa 

iQ[x[S]v,  vsjjieiv  xai  itøiv  sfelvat,  s'So£fsv  (hvor  altsaa  ijfj-pjv,  vejxstv  wxl 
er  substitueret  for  ̂ [«Jv  jjiv  svsxsv)  —  for  aldeles  sikker3,  saa 
er  uden  al  Tvivl  hans  Rettelse  her  gaaet  for  vidt.  Allerede  i  Beg. 

af  Lin.  19,  hvor  der  efter  Foucart  paa  Stenen  staar:  . .  IEI2AN,  maa 

det  af  Foucart  og  Mornmsen  supplerede:  ANEISAN  antages  at 

passe  nærmere  til  de  forfundne  Skrifttræk  end  Madvigs 

gtøsiffav.4  I  Betydning  ere  vistnok  begge  saa  temmelig  synonyme; 

avtsvat  er  «slippe  løs,  slippe  ud  af  sin  Magt,  Besiddelse,  opgive" 
(hyppigt  uden  Dativ,  som  ei  altid  nødvendigt  for  Meningen),  med 

Dativ  „overlade  til  En";  dette  sidste  er  ogsaa  sqiisvat:  „hengive 

prisgive".   Dette  er  nu  mindre  væsentligt,  og  begge  Ord  kunne  vel 

1  Paa  mit  Papiraftryk  er  der  kun  lidet  Spor,  neppe  Plads  til  et  I  efter  A,  men 
det  er  i  ethvert  Fald  nødvendigt  at  læse  EJEJEINAI. 

'  Paa  mit  Papiraftryk  er  dog  endnu  temmelig  tydeligt  Spor  af  £2,o-gTomten  er 
for  stor  for  et  I  (som  Madvig  supplerer). 

3  Denne  Madvigs  Text  gjengives  saaledes:   „saa,  siden  de  have  overgivet  dette  til 
os,  besluttedes,  at  det  skal  være  dem  tilladt  at  eie  og  besidde  det". 

4  Sporene  paa  mit  Papiraftryk  vise  ogsaa  hen  paa  AN. 
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gjengive  det  latinske:  cledere.1  Udfyldningen  ̂ [ojv  er  jo  nød- 
vendig, hvis  svsxsv  er  rigtigt.  Mod  r)[uov  svsxsv  (o:  „forsaavidt 

det  kommer  an  paa  os",  forbundet  med  efsivai  =  „licere  per  nos") 
som  Madvig  kalder  meningsløst,  bemærker  han,  „at  det  lyder, 
som  om  Romerne  overlod  det  til  Thisbæerne  at  komme  tilrette 

med  andre  om  deres  Besiddelser,  idet  Romerne  ikke  vilde  træde 

iveien",  og  videre,  at  „det  en  ikke  følgende  og  utænkelig  Modsæt- 

ning  antydende  \kh  (efter  r^wv")  er  særligt  forkert.  Men  at  den 
ved  [jiv  antydede  Modsætning  ikke  følger,  forekommer  jo  ogsaa 

ellers  ,,undertiden"  (cf.  Madv.  gr.  Synt.  §  188  A.  5,  d,  „(idet)" 
„ijiv  sigter  til  en  Modsætning,  der  underforstaåes,  uden  atnæv- 

nes").  Almindeligt  tilføies  ved  Genetiven  af  et  Pronomen,  som 

gaaer  foran  svsxsv"  et  ys,  der  jo  dog  ogsaa  antyder  en  Modsætning, 
let  forstaaelig  af  Sammenhængen,  og  at  en  saadan  Modsætning  her 

skulde  være  utænkelig,  lader  sig  vel  ei  med  nogenRet  paastaa. 

Senatet  i  Rom  kunde  dog  ei  bestemt  vide  og  afgjøre,  om  der  ikke 
ved  en  eller  anden  Del  af  deres  Communes  District  kunde  versere 

Tvist  med  Nabocommuner,  eller  om  ikke  et  og  andet  af  Thisbæerne 

kunde  være  usurper  et,  og  det  er  forsaavidt  vel  blot  et  forsig- 

tigt  Forbehold,  her  tåges,  som  neppe  med  Grund  kan  vække  no- 

get  Anstød.  Selve  Andragendet  er  blot  antydet  med  rcept  x.  t.  X. 

og  den  sædvanlige  Indledning  til  Beslutningen  cjtuc  e&o£sv  mang- 

ler saavel  ved  dette  Afsnit  (1.  17-  -20),  som  i  det  næstfølgende  1. 
25  -  27  in. 

I  Lime  20  (post.  in.)  —  24  er  Foucarts  Læsning  og  Suppleren 
saadan : 

izspl  apywv  xai  icspi  fspuv  Kat  irpoffoSov,  otug>£  auxoi  20 

(x)upt.£UG)GL,    IZcpl  TOUTOU  TOU  Kpdrf\JJXXQ$  0'JTG)£  sSo^SV. 

oitivss  zi<;  x-rjv  qpiXwtv  ttv  r^sTepav  Ttpo  toO  tq  Fotos  Aoxps 
T(.0£  TO  STpaTOTlsSoV  7TpO£  TTV  TUOXlV  ®(g$OL£  KpOirjjOL  — 

ysv,  oiciag  0'Jtoi  stt]  8sxa  to  s'(a)s|V]s!.Ta  xupuutoaiv,  s"Sc£sv. 

1  Mommsen  sammenligner  Polybs  (36,  2  (2  flg.)  Udtryk  om  Formelen  ved  Over- 
givelse, til  Romerne :  hlho  VOLL  SOCUTOVS  -  efø  TTJV  Ptø^OCUOV  STTlTpOTCTjV  = 

dedere  se  in  fidem  Romanorum,  „overgive  sig  paa  Naade  og  Unaade". 
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I  dette  Afsnit,  foran  hvilket  Indledningsordene:  «soc/toc 

7cept  (ov  o"  æjzol  Xoyouc  sTCOLvjaavTo  ere  udeladte,  handles  der  om 
Bibehold  af  Øvrighedsposter,  Helligdomme  og  (disses)  Indtægter, 

og  der  besluttedes  saaledes:  at  de,  som  havde  sluttet  sig  til  Ro- 

mernes („vort")  Venskab,  forinden  C.  Lucretius  (cf.  Indledningen) 
havde  ført  Armeen  mod  Thisbæ,  skulde  være  Herrer  derover  i 

10  følgende  Aar. 

7uspi  apx,wv  (som  vel  og  omfatter  Præsteskaber)  x.  t.  X.  i  An- 

dragendet gjentages  ikke,  —  men  maa  dog  forstaaes  til  —  ved 

xupisuwaiv  i  Beslutningen. 

Bibehold  af  deres  særegne  selvvalgte  Magistrater  var  naturligt 

en  væsentlig  Del  af  deres  Uafhængighed.  Foucart  1.  1.  p.  36  gjør 

opmærksom  paa,  at  Styrelsen  i  alle  de  Byer,  som  henhørte  til 

den  boeotiske  Conføderation,  var  ensartet,  og  de,  som  indtraadte 

i  denne  (t.  Ex.  Megara,  som  to  nye,  af  Foucart  publicerede,  Ind- 
skrifter  fra  dette  Sted  vise)  opgave  deres  gamle  Øvrighedsposter 

og  antoge  de  boeotiske  Byers:  en  Archont  (eponymus),  tre  (sand- 

synligt  halvaarlige)  Polemarcher  og  en  Secretær  for  disse;  ap^ai» 

mener  Foucart,  omfatter  ligesaa  Senatet,  hvis  Medlemmer  i  Boe- 

otien  hed  a-jvsSpo!.. 

I  Lin.  22  efter  Ordene  cp'A''av  ttv  rjjisTspav  maa  Stenhuggeren 
have  udeladt  et  nødvendigt  Verbum,  som  af  Madvig  formodes 

at  være:  TrposrjXO-ov  eller  r,Xfrcv,  af  Mommsen  (efter  Hercher) 

xaTécTYjffav  n eller  lignende".  Madvig  udtaler  vistnok,  men  tilstyrker 
dog  ikke  Tanken  om,  at  det  af  Foucart  selv  i  Afskriften  skulde 

være  oversprunget.  Det  viser  dog  nok  dennes  her  i  denne  Linies 

sidste  Del  meget  aabnere  Bogstaver  ikke  har  været  Tilfældet.  — 

I  samme  Linie  ;upo  tou  tj  er  den  af  Madv.  (gr.  S.  §  90  A.  2)  om- 

talte Pleonasme  tilstede  (=  7cp6>  med  Aor.  Ind.  eller  7tp-'v  r,  rcpoTspov 
*/j  med  Aor.  Ind.  eller  sjeldnere  Inf.  cf.  Madv.  §  167  An.),  som  og- 

saa  findes  i  Latin  ved  Comparations-Ablativ  af  et  Pronomen,  hvor- 

efter  dels  følger  qxiam  med  Inf.  (cf.  Madvigs  Expl.  lat.  Gr.  §  304. 

A.  1  i  den  sluttende  Parenthes),  dels  guam  quod  istedetfor  det 

simple  quod,  som  Cic.  de  Or.  2,9,  38  tamen  hoc  certius  nil  esse 

potest,  quam  quod  omnes  artes  aliæ  —  possunt;  cf.  id.  2,74  quo 
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—  mihi  videri  turpius  nil  solet,  quam  quum  —  sermo  ille  se- 

quitur;  cf.  id.  1,  37,  169  og  Cic.  fin.  1,  6,  19  (begge  Steder  Inf. 

efter  quam,  men  begge  Steder  tales  der  in  abstracto;  d.  s.  er  Til- 

fældet  Cic.  N.  D.  1,  15,  38). 

I  Linie  24  bliver  to  Icrsicenra,  somFoucart  efter  Monumentets 

mangelagtige  TOE.E.EITA  udfylder,  bestyrket  af  Luders's  i  Skrift- 
trækkene  lidet  afvigende  Revision  (TOE//TEITA).  Thukyd.  2,  64 

siger  y\  efc  to  zkuxol  8c'ifa.  Udtrykket  her  er  analogt  med:  to  olko 
toOSs,  to  Trpo  toutou,  og  to  sic  rcapauTLxa  y.a.1  to  sicstta  (Thukyd.) 

cf.  Madv.  gr.  S.  14.  A.  2  ogMadv.  ibid.  81  (hvor  ic  stcsitoc  anføres; 

hos  Æschylos  endog:  é$  otccV  1'g~oli).  Madvigfinder:  ,,noget  be- 

synderligt  i  de  10  Aar  ved  Siden  af  „for  Fremtiden""  (o:  „de 

10  kommende  Aar")  .,og  man  ventede  Embeder  og  Præsteskaber 
for  bestandigt  sikrede  Romernes  Venner.  Maaske  er  Tanken,  at 

de  af  Romerne  fordrevne  ikke  maa  kaldes  tilbage,  selv  om  de  nu 

herskende  ville  det,  for  alles  eller  nogles  Vedkommende,  førend 

om  10  Aar".  Denne  Forklaring  synes  dog  ingen  videre  Tilknyt- 
ning at  have  til  Texten,  uden  gjennem  den  fj  erne  Modsætning  til 

de  Fordrevne. 

Men  denne  Indskrænkning  om  Bibeholdet  af  og  Raadighed 

over  de  forrige  Øvrigheder  og  Præsteskaber  og  Besiddelsen  af 

Tempierne  og  deres  Indtægter  blot  for  10  Aar  kan  maaskee  sim- 

pelthen forstaaes  som  en  forsigtig,  blot  midlertidig  Ordning  af 

Thisbæs  Forfatningsforholde  saaledes,  at  Romerne  paa  Grund  af 

de  endnu  urolige  Tider  og  navnlig  Boeotiens  Splittelse  i  Partier 

kun  midlertidigt  i  et  begrændset  Tidsrum  indrømmer  Thisbæerne 

den  forrige  Uafhængighed,  for  at  denne  Indskrænkning  skulde  være 

som  et  Baand  paa  og  en  Sikring  af  deres  tro  Vedhængen  ved  Ro- 

merne, i  Tilfælde  af  hvilken  jo  en  saadan  Uafhængighed  senere 

varigt  kunde  tilsikres  dem. 

Senerehen  betegnes  der  nu  forskjellige  Afdelinger  af  This- 

bæerne (v.  28—30,  36—38,  41—42),  som  staa  i  indbyrdes  forskjel- 
ligt  Forhold  til  det  nu  i  Thisbæ  herskende  romerske  Parti  og 

Romerne,  med  Hensyn  til  hvilke  forskjellige  Afdelinger  for- 
skjellige Andragender  stilles. 
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I  Linie  25 — 27  in.  er  Foucarts  Text  med  sin  Ordafdeling  og 

Udfyldning  saadan: 

IIspi  ywpac,  Q&euSv  xoc/.  twv  uTuapxovTQv  auxoic,  outcots  (tus — ]  25 

(p)t  aux(ov  ysYOvsv  07uo^[Ta]  sauTwv  auto&g  QgSLV 

s'5o£sv. 
Medens  det  Foregaaende  handlede  om  offentlig  Eiendom 

og  Forfatning,  saa  tale  disse  Linier  om  privat  Eiendom.  Ud- 

trykket  her  har  den  samme  Korthed  som  i  det  foregaaende  Afsnit, 

idet  Indledningsformelen  ogsaa  her  er  udeladt.  Det  maa  dog  er- 

kjendes,  at  ved  de  forskjellige  Afsnit  i  Linierne  17—27  in.  er  en 

nøiere  indbyrdes  Sammenhæng  end  imellem  de  øvrige  Afsnit. 

Foucart  har  her  været  særligt  uheldig  baade  i  Afdelingen  af 

de  enkelte  Ord  og  Suppleren  af  de  manglende  Bogstaver.  Foucart 

har  paa  Stenen  i  Slutningen  af  Lin.  25  fundet:  OYJ30TE . .  og  i 

Begyndelsen  af  Lin.  26:  .  IAYTQNrErONEN,  og  gjengiver  p.  14 

dette  saaledes:  „Om  Land,  Bygninger  og  deres  Eiendomme  (over- 
hoved  p.  39)  har  der  intet  nogensinde  fundet  Sted,  som  tillod 

dem  at  besidde  disse  Ting  i  fuld  Eiendom  (eller  p.  39:  „som  be- 

myndigede dem  til  at  besidde  deres  Eiendomme  i  deres  eget  Navn"). 

Vedtaget". 1 
Det  maa  vistnok  fuldt  indrømmes,  at  Madvig  beføiet  finder  dette 

meningsløst.  „Thi",  siger  M.,  „selv  om  Forbindelsen:  outcots  izzpi 
auTwv ysyovsv,  07u&)£  kunde  betyde  (hvilket  den  ikke  kan  betyde): 

„der  er  aldrig  tågen  nogen  Beslutning,  at",  er  det  dog  urimeligt 
blot  at  fortælle,  at  der  aldrig  er  tåget  nogen  Beslutning,  naar  der 

ikke  er  antydet  en  falsk  Forestilling,  der  skulde  fjernes  ved  denne 

Bemærkning".  Heri  maa  man  vistnok  være  enig  (cf.  Foucarts 
uheldige  Forsøg  paa  at  indforklare  en  saadan  falsk  Forestilling  i 

Med  den  lidet  rimelige  Forklaring  p.  36  „at  Gesandterne  havde  paaberaabt  sig 

de  alt  tagne  Beslutninger  og  her  synes  af  dem  at  tilegne  sig  fuld  Bet  (s'en 
faire  un  titre).  Senatet  svarede  dem,  at  de  har  forstaaet  falsk  "&c  (som  oven- 

for: og  at  der  intet  nogensinde  har  fundet  Sted  "&c)  Men  at  den  sammen- 
hængende  Senatsbeslutning  skulde  have  været  afbrudt  ved  mellemkommende  Paa- 
stande  af  Gesandterne,  er  der  dog  ikke  det  fjerneste  Spor  til. 
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Anm.  nedenfor).  Men,  naar  Madvig  saa  tilføier:  „Og  den  Beslut- 
ning, der  sagdes  ikke  at  være  tågen,  maatte  da  gaa  ud  paa, 

at  Ingen  skulde  beholde  sin  Eiendom,  saa  at  Benegtelsen  af  en 

saadan  (høist  underlig  Beslutning)  sikrede  enhver  sit",  saa  er  dette 
sidste  ialfald  for  mig  aldeles  uforstaaeligt. 

Madvig  selv  vil,  at  „der  skal  (med  rigtigere  Spiritus)  suppleres 

og  interpungeres  saaledes:  outuots[sv  rrjji  auxwv  ylyovsv,  otumc  socu- 

Ttov  auTOL£  ex,£!.v  eg-fjt,  s5o£ev,  forklaret:  „og  om  deres  Eiendomme, 
hvorsomhelst  de  ligge  i  deres  Land,  besluttedes  det,  at  de 

maa  have  deres".  („Efter  Bestemmelsen  om  Besjddelsen  af  Byen 
i  det  Hele,  om  Adgangen  til  Erabeder  og  Præsteskaber,  følger 

Sikkringen  af  Privateiendom,  tol  urcapxovTa  ccjtoic"). 
Mod  denne  Læsning  og  Suppleren  og  dens  Mening  turde  der 

være  to  Indvendinger  at  gjøre:  den  ene  sproglig,  at  de  Partik- 

ler, som  give  (i  Keglen  blot)  de  sammensatte  (ubestemte)  Re- 
lativer (Pronominer  og  Adverbier)  ab  sol  ut  Betydning,  (t.  Ex. 

hvem  det  saa  er,  hvor  det  saa  er),  ere  Sr),  8v)7cots  og  ouv  (cf.  C.  Berg 

„Græsk  Formlære  p.  60  ogMadv.  gr.  Synt.  §  105  d,  Anm.  og  der") 
nedenunder);  afde  usammensatte  forekomme  nok  alene  ococ 

og  oloc  med  (Stqtcots)  og  ouv  i  saadan  absolut  Betydning;  tiots 

alene  forstærker  blot  den  generaliserende  Mening  af  det  sam- 
mensatte Relativ,  saavel  i  virkelig  relativ  Brug  (Soph.  0  R.  224 

ocrws  tzo'&  u{j.wv  —  toutov)  som  i  afhængig  spørgende  Sætning  (id. 
ibid.  279  og  698:  SiSafov  —  orou  tcots);  paa  ou  tcots  saaledes  brugt 

anføres  (hos  Passov  5te  Oplagj  blot  eet  Exempel  af  Diod.  Sicu- 

lus  14,  28 :  ou  ttots  tu/oi  efter  n  ogl  e  Mss.,  men  almindeligt  otcou  ttots. 

Væsentligere  tør  dog  nok  fra  Meningens  Side  indvendes,  at  et 

saadant  Tillæg  dog  her  synes  temmeligt  overflødigt;  thi  hvad  gjorde 

vel  den  særlige  Beliggenhed  af  deres  Eiendomme  i  deres  eget  Di- 
strict  til  Sagen? 

Ogsaa  mod  Opfatningen  af  ysyovsv  („ligge")  turde  der  muligt 
reises  Indvending.  Ligesaa  berettiget  maaske  som  denne  Gisning 

turde  vel  den  være,  at  outcots  kunde  være  fe  il  a  gt  i  gt  for  cTtuots  og 

at  I  i  Begyndelsen  afLinie  26,  hvor  to  Bogstaver  rimeligt  mangle, 

kunde  være  Levning  af  AH  i  slig  Mening:  hvad  Tid  de  (xol  uTcap^ovxa 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  20 
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auTolc)  saa  end  ere  komne  i  deres  Eie  (t.  Ex.  ogsaa  om  efter  Con- 

fiscation  af  Forvistes  Godser).  Vel  mere  Opmærksomhed,  ialfald 

ogsaa  Omtale,  fortjener  Mommsens  (1.  1.  p.  281)  Læsning  og  Ud- 

fyldning  i  Slutningen  afLin.  25  og  Begyndelsen  afL.  26:  ouico  ts- 

[Xs  cjiv]  auTwv  ysyovsv,  gjengivet :  quæ  sub  vectigalibus  eorum  fue- 

runt  (Mommsen  ibid.  Anm.  1.  tilføier:  „malim  ak'  foro).  Luders's 
Eevision  af  Stenen  (Eph.  epigr.  Vol.  II.  p.  103),  hvor  han  fandt: 

AYT0I20YII0TE//;  /TIAYTQN1,  viser  altsaa  et  T  foran  I,  hvorfor 

Mommsen  nu  antager,  der  har  staaet:  o  \)ko  Ts[Xst  s]ti  auxov  ys- 

yovsv,  nu  gjengivet:  de  agro  et  ædificiis  etbonis  suis(?),  quæ  sub  vec- 

tigali  adhuc  eorum  fuerunt,  og  tilføier,  at  han  alt  før  har  tænkt  paa 

sti,  men  opgivet  det  „ut  pote  hoc  loco  parum  græce  positum",  men 
siger,  at  Stenen  fordrer  det  (?),  og  at  det  maa  regnes  sammen  med 

lignende  Forseelser  af  den,  qui  hæc  „vortit  barbåre".  Hans 
Mening  maa  da  være  den,  at  ert  her  er  den  græske  ucorrecte 

Oversættelse  af  det  latinske  adhuc  „hidindtil",  en  Betydning,  som 
ellers  vistnok  sti  aldrig  har  eller  kan  have. 

Men  i  den  almindelige  Betydning  „endnu"  kunde  det  dog  maaske 
staae  med  Mening,  naar  ysyovsv  opfattes  i  den  ikke  ganske  sjeldne 

Betydning  af  Præsens  ,,er"  (cf.  Buttm.  Ausf.  gr.  Sprachl.  2  p.  95, 
der  tilføiet  dog,  „saa  at  den  nøiagtigere  Betydning  ligger  i  Tanke: 

„jeg  er  bleven" ;  saaledes  er  det  vel  at  opfatte  i  Udtrykket:  sv 
o?YT)  Ys70V^va''  tcooc  ftva  sml.  med  h  olitlol  sVm  npoc  Tiva;  hos 

Demosthenes  (p.  145.  10)  siges,  xafr'  ocutouc  ysyovsvat  „være 

for  sig  selv,  isolere  sig".  Hdt.  9,  46  — xat  ̂ So^voicr  ̂ {jllv  of  Xdyoi 

ysyovactt,  xat  stoIjjioc  sfy.sv  TCQiieiv  t<xut<x,  paa  begge  Steder  er  Per- 

fectet  præsentisk  i  Betydn.).  cYtco  tsXs!.,  hvad  Mommsen  nu  udfylder, 
er  vel  i  ethvert  Fald  rigtigere  efter  hans  Opfatning  („underkastet 

Afgift")  end  det  tidligere  utco  TsXsai;  utco  TsXst  shoa  synes  vistnok 
ei  ellers  at  forekomme  (tgu  tsXoug  tivos  s?vat  „at  være  fri  for  en 

1  Paa  mit  Papiraftryk  er  der  i  det  høieste  i  Slutningen  af  Linie  25  Plads  til  eet 
manglende  Bogstav,  i  Begyndelsen  af  Linie  26  ogsaa  blot  Spor  og  Plads  til  eet 

manglende  Bogstav,  som  dog  ligesaa  nært  viser  hen  til  E  som  til  T.  At  an- 
tage  4  manglende  Bogstaver  synes  utilstedeligt. 
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Afgift"  forekommer  efter  Passov.  5te  Opl.  hos  Demosthenes  or.  20. 

§  19).  Men  utuotsXyj^  („  Afgift  underkastet,  tributarius"),  der  vistnok  i 
Keglen  blot  bruges  om  Personer,  raaatte  vel  og  kunne  bruges  om 

Eiendomme,  som  ere  afgiftspligtige,  underkastede  Afgift,  saa  at 

maaske  uTtoTsfXsc]  her  ialfald  rigtigere  udfyldtes  end  uro  tI[Xsi]. 

Stedet  forklarer  Mommsen  saa,  at  L.  25—26  stadfæster  de  pri- 

vate Eiendomme,  dog  saa,  at  den  dem  paalagte  Afgift  (stipen- 
dium) ligeledes  skulde  vedblive  (vel  altsaa  grammatisk  saaledes :  som 

hidindtil  har  været  deres  (tilhørt  dem),  Afgift  underkastet,  eller 

hvis  ysyovsv  opfattes  præsentisk:  som  endnu  er  deres,  (dog)  Afgift 

underkastet).  Dette  Sted  giver  Mommsen  Anledning  til  en  histo- 

risk Kritik  navnlig  af  et  Sted  hos  Liv.  (33,  29).  Det  er  feilagtigt, 

mener  Mommsen,  naar  man  troer,  at  endnu  i  det  6te  Aarh.  —  o: 

inden  Grækenland  —  (Achaia)  —  blev  ganske  betvungen  —  ingen 

Stater  i  Grækenland  har  betalt  Rom  Tribut  (stipendium).  T.  Quinc- 

tius  Flamininus  erklærede  vistnok  de  fleste  græske  Folk  for  li- 

beri  og  immunes  og  autonomi,  men  det  er  høist  tvivlsomt,  om 

dette  ogsaa  strakte  sig  til  Boeoterne.  Thi  da  —  efter  Livius  33, 

29  —  disse  hverken  betalte  den  for  500  i  Boeotien  snigmor- 

derisk  dræbte  og  plyndrede  romerske  Soldater  dem  paalagte  Mulct 

af  500  Talenter,  heller  ikke  udleverede  de  Skyldige,  angreb  Flaini- 

nius  dem  med  Krig,  herjede  deres  Agre  og  beleirede  Coronea  (som 

medAcræphia  var  mest  skyldig).  Nu  gave  endelig  Boeoterne  Kjøb 

og  fik  verl  Achæernes  Mægling,  efterat  være  befalede  at  udlevere 
de  Skyldige  og  som  Mulct  at  udrede  30  Talenter,  indrømmet  Fred 

og  Ophæven  af  Coroneas  Beleiring.  Men,  ræsonnerer  Mommsen, 

naar  der  før  Krigen  fordredes  5  00  Talenter  (1  for  hver  myrdet 

Soldat),  saa  er  det  dog  neppe  troligt,  at  efter  Krigen  blot  3  0 

Talenter  fordredes  som  Mulct.  Nei!  dette  har  været  en  aarlig 

Tribut,  dengang  paalagt  Boeoterne,  netop  den,  som  Senatsconsultet 

her  omtaler,1  og  Livius  synes  og  her  slemt  at  have  forvansket 

1  Hvorledes  Mommsen  (p.  294  A.  1  nedenunder)  kan  finde  en  Støtte  for  sin  Gis- 
ning om  Afgiftspligtighed  i  Boeotien  paa   denne  Tid  i  Stedet  hos  Cic.  d.  n. 

20* 
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Polyb".  „Hvis",  siger  M.  videre,  „ligefraa.  u.  558  af  i  hele  Græken- 
land  blot  Boeoterne  alene  eller  næsten  alene  vare  Romerske  stipen- 

diarii,  saa  er  det  klart  nok,  hvorfor  de  Fiender,  som  reiste  sig  mod 

Rom,  kunde  haabe  i  Boeotien  at  finde  og  for  det  meste  fandt  For- 

bundsfæller;  saa  skedte  det  i  Krigen  med  Antiochus  (Liv.  35,  47.  36, 

6.  20.  Polyb  20,  7,  3)  ligesaa  i  den  nu  med  Perseus.  Det  er  saalangt 

fra,  at  det  bør  giveAnstød,  at  Tribut  var  paalagt  Folk,  som  ikke 

samtidig  vare  gjorte  til  Provindser,  at  netop  dette  lidt  senere  fandt 

Sted  i  Illyricum  (Liv.  45,  26  Ulyden  deles  i  3  Dele,  Illyrerne  erklæ- 

res for  frie,  6  Communer  ogsaafor  immunes,  de  øvrige  skulde  be- 

tale Halvdelen  af  den  forrige  Skat  til  Kongen)  og  i  Macedonien 

(Liv.  45,  29). 

Uagtet  denne  Mommsens  skarpsindige  historiske  Kritik  og  Gis- 

ning tør  det  dog  nok  erkj endes,  at  Texten  paa  dette  Sted  endnu 

ikke  kan  ansees  for  sikker,  men  maa  fremdeles  staa  hen  som  uop- 

klaret,  endog  blot  af  den  Grund,  at  det,  som  efter  Mommsen  skulde 

være  Hovedtanken,  at  Thisbæerne  skulde  fremdeles  besidde  sine 

private  Eiendomme  underkastede  Afgiftspligt,  her  skulde  være  ud- 

trykt  i  en  —  endog  sproglig  ikke  ganske  rigtig  (o  for  a)  —  rela- 
tivisk  Bi  sætning.  I  selve  Beslutningen  staar  hos  Foucart  falsk 

auTotc  for  auTOLS  styret  af  éi-Tji  (otcwc  toc  saurwv  auToic  l^siv  é^rji), 
rettet  af  Madvig  og  Mommsen. 

Linie  27  post.  in.  —  Lin.  31  med.  er  Foucarts  Text  med  hans 

Supplering  saadan: 

rQ<7(XUTG)£  TCSpi  G)V    OL  OCUTOt  XoyOU£  STCOlTffaVTO   07t[o<7  ] 

[o]t,  auTojjLCAO'.  of  i'8tot  ixel  (puyaSss  ovtss  tt)v  axpav  auxotg  otcmc 
Tst^tcat  sJyji  yial  Støt  (xaT)oiX(o^iv  outol,  wx&oti  svscpavuav,  ou  — 

to£  s§o£ev  otzmg  exet  xaTOixwctv  xal  toOto  Tet^taoaiv,  s^o  —  30 

£sv*  tyjv  7Co'Xtv  Tst^tffat  oux  s8oJsv. 
Foucart  fandt  i  Slutningen  af  Lin.  27:  011 . .  og  i  Begyndelsen 

af  Lin.  28:  .1,  hvilken  Lacune  han  udfyldte  of7t[o'cy|o]i,  hvad  han 
foretrak  for  otz[dc\oi,  som  han  ogsaa  tænkte  paa  —  fordi  07c«c  da 

Dcor.  3,  19,  49  nostri  quidem  publicani,  cum  esscnt  agn  in  Boeotia  dcorum 
immortalium  cxccpti  lege  eensoria,  negabant  immortalcs  esse  ullos  &c  er  ei  let 
at  skjønne,  da  den  Dialog  angives  holdt  i  a.  u.  677  (77  a.  Chr.) 
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vilde  staa  2  Gange  i  samme  Sætningsled,  den  anden  Gang  over- 

flødigt.  Intet  af  begge  tiltalte  Mommsen,  som  i  Texten  beholdt 

Lacunen,  medens  han  i  den  latinske  Version  gjengiver  det,  uden 

Verbum  staaende  Relativ,  oxoVot:  [qui  sunt].  Madvig  udfyldte 

c~[h)c  o]t,  hvad  Mommsen  nu  senere  (eph.  epigr.  Vol.  2.  p.  103) 
erkjender  ei  kan  betvivles,  da  Liiders  paa  Stenen  har  fundet: 

OUQ/  OI,  hvor  altsaa  blot  2  af  o%a<;  var  udfaldet.  (3' kus  ol  ocjto- 
{xoXoi  o£  CStot  —  ajTotc  c::wc  sg-qi  er  udentvivl  en  med  Pleonasme 
(Gjentagelse  af  noget  alt  forhen  sagt)  forbunden  Anakoluthie  eller 

Forandring  i  den  begyndte  Construction,  foraarsaget  ved  en  Modi- 
fication  i  det  fra  først  af  tænkte  Udtryk,  saadan  som  en  saadan 

Anakoluthie  ikke  sjelden  forekommer  navnligt  ved  Soxsi,  s&o£sv  (cf. 

Madvig  gr.  Synt.  §  216  med  Anm.1  infra).  hvad  allerede  af  Madvig 
er  gjort  opmærksom  paa  (skjønt  Madvig  her,  hvad  man  maaske 

kan  undres  paa,  blot  udtrykker  sig  formodende :  „  Jeg  troer  snarere" 
(o:  efterat  Madvig  mod  otcojoi  har  indvendt,  at  dette,  i  sig  selv 

ved  sin  partitive  Betydning  lidet  passende  Relativ,  mangler  et  Ver- 

bum)," at  her  er  en  Anakoluthie,  idet  der  begyndes  i  Nominativ  med 

Tanken  rettet  paa  xaxotxt&jiiV,  men  derpaa  (og  derfor  med  gjen- 

taget  ctcwc)-  først  indskydes  det  specielle  Andragende  med  aikotc 

i'$ry;  hvorefter  Madv.  tilføier,  at  „et  endnu  haardere  Anakoluth 

findes  nedenfor  Lin.  36  i:  avfrpo'-ou£  —  otcwc  outoi xaTexwvrai  (vel 
istedetfor:  xaftexTsous  sfvott,  da  simpel  Inf.  xotTexsffftai,  som  Momm- 

sen siger  burde  staaet,  vel  vilde  være  utydeligt).  Naar  Madvig 

siger  (see  ovenfor),  „at  der  begyndes  i  Nominativ  med  Tanken  ret- 

tet paa  xaxoixcajtv",  saa  kan  man  være  i  Tvivl  om,  hvilket  af  de 

to  „xaTQix*>ffiv" :  det  i  Andragendet  eller  det  i  Beslutningen  (at 

der  paa  første  Sted  rigtigt  udfyldes  (xat)0LX«>(7tv,  som  fuldt  ud  læ- 

ses i  Beslutningen,  er  man  jo  enig  om  og  er  selvfølgeligt)1  Mad- 
vig mener;  men  ialfald  er  det  at  bemærke,  at  det  første  xaxotxoaiv 

i  Andragendet  atter  forsaavidt  er  et  Udfald  fra  den  nu  forandrede 

Construction  med  s^i,  som  der  egentlig,  istedetfor  dette  xoltoi- 

1  Paa  Bagsiden  af  mit  Papir aftryk  læses  endnu  temmelig  tydeligt  ogsaa  paa  første 
Sted :  xaxoLxwaiv. 
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Kvavt  afhængigt  af  otcoc,  burde  i  Afhængighed  af  det  imellemkom- 

mende  sf^t  have  staaet:  xaToixe$>.  Forøvrigt  er  der  i  Texten 

neppe  noget  egentlig  Anstød  at  tage,  og  Meningen  er  i  sin  Helhed 

nok  neppe  saa  dunkel,  som  man  skulde  tro  af  Foucarfs  fuldstæn- 

dige  Misfortolkning  og  af  Mommsens  ligefremme  Erklæring  om  ei 

at  forstaae  Ordene1,  eller  af  de  Vanskeligheder,  Madvig  har  fundet 

i  Udtrykket  oi  cxutojjloXoi  oi  l*8tot,  som  har  moti\eret  ham  til  Ret- 
telse —  skjønt  de  angjeldende  Personers  Forhold  vistnok  ikke  i 

sin  Detail  forklares  (der  henvises  jo  til  den  nærmere  Forklaring, 

som  Deputationen  fra  de  Romersksindede  Thisbæer  (?)  eller  Fern- 

mands-Comitéen  i  Forveien  har  givet;  purot  hører  vel  i  ethvert 

Fald  hen  til  xafroxt  IvsQoviadv  og  ikke  som  Subject  til  xaxoixotyi, 

hvortil  dette  egentlige  og  stærke  Demonstrativ  ei  kunde  passe, 

og  nogen  ny,  selvstændig  Betegnelse  af  Subject  for  xa-coixocji  er  jo 

ganske  overflødig  efter  det  foregaaende  aurots  —  Ifrjt,  idet  jo 
allerede  olutoic  er  en  pleonastisk  Gjentagelse  af  det  forrige  Subject 

paa  Grund  af  Anakoluthien ;  Subjectet  outoi  er  skudt  foran  for  Re- 

lativet, saaledes  som  otuoc  saa  ofte  her  i  Andragenderne  følger 

efter  et  eller  flere  Ord,  der  tilhøre  den  af  cttoc  afhængige  Sætning; 

men  ouTot  her,  ligesom  xoutrotc  paa  samme  Maade  skudt  foran 

xafrort  i  Lin.  33— 34,  betegner  vel  rettest  Femmandsudvalget,  som 

i  Forveien  maa  antages  at  have  meddelt  Senatet  Detaillen  af  det 

af  de  Thisbæiske  Sendemænd  forebragte-,  ellers  maatte  man  jo 
(outoi  maa  vel  forstaaes  S&umxwc)  antage,  at  de  Thisbæiske 

Udsendinge  selv  vare  tilstede  i  Senatet,  hvad  vel  neppe  stemmer 

med  de  brugelige  Former  og  desuden  her  ligefrem  modsiges  af 

Senatsconsultets  Slutning  (L.  56 — 60),  hvor  Thisbæerne  (ligesaavel 
som  Coroneerne)  omtales  som  Fraværende).  Madvig  har  uden 

Tvivl  selv  vanskeliggjort  sig  Stedet  ved  at  gaa  ud  fra  en  uhjemlet 

Mommsen  siger  strax  i  Anm.  3  nedenunder  Texten  L  1.  p.  281:  verba  non 

assequor,  neque  assecuti  ea  sunt,  quos  de  hoc  documento  (?)  consului,  amici 
Hercherus  et  Kircboffius.  Yidetur  autem  boc  significari,  iis  qui  a  Tbisbæis  in 
exsilium  pulsi  in  castra  llomana  transfugissent,  solis  (?)  ius  esse  babitandi  in 
arce. 
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Opfatning  af  auTojj-oXoL  —  sxet  cpuyaSec  ovtss  og  ved  ganske  at 
sætte  ibioi  ud  af  Betragtning,  eller  finde  dette  uden  Mening  og 

derfor  skride  til  at  forandre  det  —  vel  netop  paa  Grund  af  den 

uklare  Opfatning  af  Ordet  ocuTopic&ot. 

Foucart  1.  1.  p.  40  havde  vistnok  ganske  vilkaarligt  og  uden 

egentlig  Mening  (Foucarts  Forklaring  bliver  af  Madvig  slet  ikke 

omtalt)  forklaret  noi  auTOfxoXot  oi  Zbioi"  saaledes :  „Man  maa",  siger 
Foucart,  „i  det  romerske  Parti  i  Theben  distinguere  to  Kategorier: 

det  ene  Parti  ere  de,  som  ere  forblevne  i  Byen,  ventende  paa  Lei- 

lighed  til  at  skaffe  den  romerske  Alliance  Overhaand;  disse  ere 

de,  som  sende  Deputationen,  og  som  Texten  gjentagende  (2  Gange) 

betegner  ved:  de,  som  forbleve  i  Venskab  med  os  (onnvsc  ev  Tfjt 

vfi  i^jjieTspa  £V£tj.£'.vav).  Det  andet  Parti  har  compromitteret 

sig  mere.  De  har  forladt  Byen  Thisbe,  hvor  det  macedoniske  Parti 

herskede,  og  ere  dragne  til  den  romerske  Leir  for  at  tjene  Ro- 

merne med  Vaaben  i  Hænderne".  Det  er  i  høi  Grad  besynder- 
ligt,  at  Foucart  ikke  selv  har  indseet  Urimeligheden  af  dette.  Hvor- 

ledes det  romerske  Parti,  som  nu  er  i  Besiddelse  af  Byen  og  sen- 

der Gesandtskabet  til  Rom,  oprindeligt  er  bleven  dannet  og  op- 

staaet,  kan. vistnok  ei  tydeligt  vides;  at  disse  romersksindede  have 

kunnet  forblive  uforstyrrede  i  Byen,  mens  den  var  i  det  mace- 

doniske Partis  Vold,  og  der  kunnet  afvente  deres  Tid,  synes  lidet 

rimeligt.  De  har  vel  efter  al  Sandsynlighed  været  udjagede  og 

enten  vanket  om  og  spredt  sig  til  de  mange  romersk-venlige  Byer, 
eller  strax  sluttet  sig  til  den  romerske  Hær.  Men  at  de,  som  uden 

videre  have  forladt  Thisbæ  og  ere  dragne  til  den  romerske  Leir 

for  at  tjene  Romerne  med  Vaaben  i  Hænderne,  skulde  have  „com- 

promitteret  sig"  i  Romerske  Øine  mere  end  de  første,  hvis  Sin- 

delag  jo  ialfald  ikke  kunde  kjendes  deraf,  at  de  —  efter  Foucart  — 
ere  forblevne  i  Byen,  altsaa  sammen  med  de  macedonisksindede, 

som  dengang  havde  Overhaand,  er  jo  aabenbart  urimeligt,  da  hine 

jo  tvertimod  havde  indlagt  sig  directe  Fortjeneste  af  Romerne;1 
for  saadanne  kunde  ingen  Forbønner  vel  behøves. 

1  Foucart  støtter  sin  besynderlige  Forklaring  ved  et  Forsøg  paa  en  eiendommelig 
Opfatning  af  Ordet  at)TOaoXoi>  som  ei  kan  siges  at  være  meget  tydelig :  le  mot 
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Madvigs  Forklaring  gjør  Sagen  neppe  meget  tydeligere.  Madvig 

siger  „Det"  (o:  dette  Punkt)  „angaar  Overløbere,  der  opkolde  sig  i 

Thisbe,  landsforviste  fra  deres  eget  Hjem".  Hvad  vil  „ Overløbere"  her 
sige  ?  Det  er  vel  vanskeligt  nok  at  skjønne.  Men  det  er  dog  vistnok 

ialfald  indlysende,  at  naar  Madvig  forstod  dette  om  Ikke-This- 

bæere,  saa  maatte  ol  ftkoi  nødvendigt  stødeham.  Han  retter 

derfor  dette  til:  of  it&ioi,  der  skal  betegne  dem,  der  ikke  for  en 

kort  Tid  have  forladt  deres  Hjem,  men  ere  forviste  derfra  for  be- 

standigt  ved  otsKpuyta  (o:  evig  Landflygtighed),  og  Ordet  forklares 

af  Madvig  nedenfor  ved:  „de  varigt  andetstedsfra  Landflygtige". 
Men  for  ei  at  dvæle  ved,  at  en  saadan  Sprogbrug  af  dfåios  („sted- 

sevarende")  ikke  er  oplyst  ved  Tilfældet  af  asicpuyca,  saa  er  jo 
grammatisk  bestemt  at  indvende,  at  rigtig  Construction  forbyder 

at  forbinde  or.  ou&iot,  med  det  følgende  cpuyocSsc  (som  jo  ei  heller  staar 
absolut  brugtsom  Substantiv,menerPrædicat  til  sxsiovtsc),  men  for- 

drer Henførelse  til  det  foregaaende,  substantivt  brugte,  oC  auTO[j.oXoi, 

som  rigtignokda  ingenMeninggiver(„destedse  varendeOverløbere"). 
Desuden,  at  de  for  b  e  stan  d  i  gt  fra  andre  Stæder  udviste,  hvis  den 

Opfatning  var  mulig,  skulde  have  tåget  sin  Tilflugt  til  en  liden,  ved 

Krigen  herjet  By,  som  Thisbæ  —  som  Opholdssted  —  hvis  Stilling  endnu 
var  svævende,  er  vistnok  ogsaa  lidet  rimeligt.  Men  Sagen  er  jo 

den,  at  netop  Ordet  oi  l'6io!.,  som  paa  Stenen  tydeligt  læses  og  i 

OCJTC^oXoi  a  d'ordinaire  un  sens  défavorable ;  il  s'applique  aux  transfugea  et 
aux  esclaves  fugitifs.  Mais  cette  acception  fåcheuse  ne  dérive  pas  nécessaire- 

ment  des  elemens,  qui  composent  le  mot:  aUT0'c — [J.oXeiv;  l'un  indiquant  la 

spontanéité,  1'autre  un  simple  mouvement.  Le  mot  ai)TO[J.oXo£  Peut  done  de- 

signer#celui  qui,  de  son  plein  gre  (? !),  est  passee  d'un  camp  dans  1'autre,  sans  aucune 
idée  de  blåme  ....  oi  JfolQl  „les  amis,  les  partisans".  JPexplique  done:  „tous 

ceux  de  leurs  partisans  qui,  de  leur  pleiu  gré,  ont  passés  dans  le  camp  des  Ro- 

mains".  Men  hvorfra?  auTOaoXoc  er  dog  i  ethvert  Fald  En,  der  gaar  over  fra 
eet  Parti  til  et  andet.  Det  Sted  (uden  Citat),  som  Foucart  anfører  af  Diod. 

Sic.,  hvor  det  hedder,  at  paa  Grund  afRoms(?)  „ovcrvættes  Mildhed  baade  Kon- 

ger og  Byer  og  Folkeslag  „frivilligt  gik  over  til,  underkastode  sig  (aJTOiXOXTjjav) 

Romersk  Herredømme"  (;j  :  fra  ti  dligere  at  have  været  uafhængige),  kan 
dog  intet  bevise  her,  hvor  en  aabenbar  Krigstilstand  finder  Sted. 
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sig  ingen  Vanskeligbed  frembyder,  udelukker  Tanken  om  frem- 

mede Landflygtige,  eller  Landsforviste.  „Deres  egne  Om- 

løbere"  (for  ol  ibioi,  Adjectivet,  kunde  have  staaet  partitivt  Genitiv 

her:  o:  „Overløberne  af  deres  egne  Landsmænd"),  „som  ere  der 

som  Flygtninge"  (saa  lyder  jo  Texten),  er  vel  naturligt  at  forstaae 
om  de  mace d oni sk-sindede  Thisbæere,  som  i  deres  Partiiver 

endog  havde  grebet  Vaaben  for  Macedonerne  og  tjent  i  den  raa- 

cedoniske  Hær,  —  ialfald  vare  optraadte  som  aabne  Fiender  af 

Romerne  — ,  men  senere  havde  angret  dette  og  efter  skiftet  Me- 

ning havde  vovet  at  begive  sig  tilbage  til  sin  Hjemstavn,  —  der  nu, 

indtaget  af  Romerne,  var  i  deres  romersk-sindede  Landsmænds 

Vold  —  men  som  dog  der  naturligt  endnu  ingen  Rettigheder 

havde,  men  alene  befandt  sig  der  som  Flygtninge,  der  dog  efter 

deres  forandrede  Sindelag  fandt  Sympathier  hos  deres  Landsmænd, 

det  nu  herskende  Romerparti.  At  sxst  paa  første  Sted  generelt 

betegner  Byen  Thisbæ,  maa  vistnok  indrømmes  Madvig;  men  lige- 

saa  bestemt  maa  det  vel  og  paastaaes,  at  sxsi  paa  det  andet  Sted 

specielt  betyder  „Borgen".  „Det  altfor  besynderlige"1,  som  Madvig 

finder  i  „at  gjøre  Byens  Borg  til  varig  Bolig  for  Fremmede" 
(i  hvis  Sted  han  forklarer,  at  „man  ønsker  Tilladelse  til  at  benytte 

de  nærings-  og  arbeidsløse  F  rem  med  e  til  Gjenopførelse  af  Fæst- 

ningsmuren  og  til  deres  Bosættelse  i  Byen,  hvilken  aabenbart be- 

tegnes ved  det  første  exet"  i  Linie  28,  cf.  ovenfor)  bortfalder  alt- 
saa,  naar  man  erkjender,  at  der  her  netop  ikke  handles  om  Frem- 

mede, men  om  angrende  Thisbæere,  som  rimeligvis  havde  mistet 

sit  forrige  Hus  og  Hjem  (ved  Confiskation  paa  romersk  Befaling) 

fordi  de  vare  directe  gaaede  over  i  macedonisk  Leir.  Madvig  er- 

klærer dog  selv  at&tai  for  usikkert  (og  tilføier  et  Spørgsmaalstegn 

ved  dette  Ord  nedenfor,  hvor  han  giver  den  samlede  Text  efter 

sin  Læsning  og  Suppleren);  og  han  bemærker  tillige,  at  xafroTi 

svscpaviaav  henviser  til  den  speciellere  Forklaring  af  Forholdet 

„Meningcn",  siger  Madvig  p.  15",  er  dog  neppe,  at  de  skulle  boe  paa  Borgen; 
thi  det  vilde  dog  være  altfor  besynderligt,  at  gjøre  Byens  Borg  til  varig  Bolig 
for  Fremmede". 

20  a 
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og  Planen,  som  de  thisbæiske  Sendinge  sandsynligt  havde  givet 

Femmands-Udvalget  (cf.  min  Bemærkning  ovenfor  om  outoi  foran 

xaftoT!.).  I  Lin.  30  staar  touto  tsix/g-woiv  i  Beslutningen,  medens 
ovenfor  i  Andragendet  staar  nqv  axpav  reixkai  sftj;  det  maa  for- 

staaes  som  elliptisk  for:  to  uto  to  tsI/oc  Tsix,tff»jtv. 

Mommsen  har  ei  indladt  sig  paa  nogen  speciellere  Forklaring. 

Men  hans  korte  Ytring:  v.  27—31  agitur  de  moenibus.  Oppidi 
moenia  senatus  iubet  demi  (nei!  at  de  ikke  maa  gjenopbygges); 

arcem  tradit  (o:  senatus)  Thisbæis  iis,  qui  ad  Romanos  transfu- 

gissent  (maa  dog  vel  sige:  fra  Perseus's  Hær),  ut  soli  (derom  staar 
intet  udtrykkeligt)  ibi  habitarent  eamque  moenibus  circumdarent 

(„den  tidligere  Mur",  bemærker  Madvig,  „var  altsaa  ødelagt")  stem- 

mer ialfald  med  den  oven  givne  Opfatning  af  oi  auTopioXoi  ol  l'5ioi. 
Han  tilføier  alene:  de  summa  re  constat,  quamquam  verba  impe- 

dita  sunt  propter  hiatum  v.  27  (skal  være  Slutningen  af  L.  27  og 

Begyndelsen  af  28)  non  satis  certa  ratione  explendum  (han  me- 
ner Lacunen,  som  han  oprindeligt  har  ladet  staa,  men  dog  siden 

efter  Luders's  Revision —  cf.  ovenfor  —  udfylder:  oicoc  oi,  som  alt 
før  Madvig,  med  Forklaring  af  Anakoluthie,  som  denne. 

Foucart  1.  1.  p.  41  beretter,  at  der  ovenfor  Landsbyen  Kakosi, 

(paa  hvis  Tomt  r\  ttoXlc  fordum  laa)  mellem  denne  og  Dombréna 

er  en  Høide,  paa  hvilken  der  endnu  tindes  betydelige  Levninger 

af  helleniske  Mure  af  huggen  Steen,  tilpassede  uden  Cement  og  med 

Taarne.  Dette  var,  siger  Foucart,  xj  axpa  nokig,  hvor  Senatet  tii- 

lod  de  Landflygtige,  „sine  Tilhængere"  (partisans)  at  bosætte  sig 
og  opføre  Mure.  Af  denne  Begjering  her  maa  man  slutte,  fortsætter 

Foucart,  enten  at  iforveien  selve  axpo'7coXic  ikke  var  befæstet,  hvad 
dog  er  lidet  sandsynligt;  eller  snarere,  at  Romerne  efter  deres  Sæd- 

vane (cf.  Paus.  II,  1,  2)  havde  begyndt  paa  at  rasere  Befæstnin- 

gerne.  I  ethvert  Fald  skrive  Kakosfs  „helleniske"  Mure,  hvis 
Ruiner  ere  betydelige  og  i  en  temmelig  god  Stand,  sig  fra  Aaret  170. 

Det  er  en  nøiagtig  Tidsbestemmelse  og  derved  selv  af  Interesse 
for  Studiet  af  den  militære  Architektur  hos  Grækerne.  Mommsens 

Modbemærkninger  mod  denne  Meddelelse  af  Foucart  ere  lidet  hel- 

dige.   „Foucart",  siger  Mommsen,  „slutter  af  dette  Document,  at 
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disse  Mure  ere  byggede  efter  dette  Senatsconsults  Affattelse,  maa- 
ske  med  Uret.  Thi  at  Borgen  paa  den  Tid  har  manglet  Mure, 

sluttes  neppe  med  Ret  deraf,  at  Senatet  nu  tillader,  at  den  befæ- 
stes,  da  dette  ligesaavel  (item?)  kan  betegne,  at  Senatet  tillader, 

at  den  vedbliver  at  være  befæstet",  en  Forklaring  saa  besynder- 
lig, at  enhver  Kritik  af  den  bliver  overflødig. 

Lin.  31  med  — 35  pr.  fin.  lyder  efter  Foucarts  Læsning  og  Sup- 
pleren  saaledes: 

£2f  ffoctfTwc  rcept  cov  oi  ocvt(oi)  1 1.  32  Xoyouc  eTCOiv/aavTO  ̂ puaiov, 
o  auvrjvsyxav 

efe  ffT^avov,  [o'|l.  33  ttg)]c  siV  to  KarceTuXiov  axs^avov  xara- 

axsuaaoaiv,  toutoic,  xa-d"[o]| 

svs9avtaav,  oicoc  auTois  aTuoSofrrt,  o(tc(o)c  toutov  tov  o*ts- 
9avov  efe 

35  (t)o  KoctcstoXiov  xaraaxsuaaoaiv,  outoc  ocTCoSouvai  s&ofsv. 

1  dette  Afsnit  volder  hverken  Text  eller  Indhold  nogen  virke- 
lig Vanskelighed.  Talen  er  om  en  Sum  Guid,  sammenskudt  foråt 

anskaffe  en  Gttldkrands  til  Nedlæggen  paa  Capitol,  som  var  dem 

frataget,  og  som  de  anholde  om  maa  blive  givet  dem  tilbage  til 

denne  Anvendelse.  Udtrykket  har  en  charakteristisk  minutiøs  Fuld- 

stændighed  og  Udførlighed  i  selve  Andragendet,  medens  Reso- 

lutionen  er  yderst  kortfattet.  Udfyldningen  af  de  ubetydelige  La- 

cuner  er  af  de  senere  Bearbeidere  erkjendt  for  rigtig  og  nødvendig. 

I  Begyndelsen  af  Linie  33  læses  dog  foran  2  endnu  paa  Papiraf- 
trykket  O. 

Den  Sum  i  Guid  føpucrtov  er  —  forskjelligt  fraxpuVoc  —  almin- 

deligt  brugt  om  myntede  Penge,  som  i  saadant  Tilfælde  opsmel- 
tedes)  har  maaske  været  sammenskudt  i  det  nævnte  Øiemed  alt 

før  Byens  Indtagelse  (uden  Sværdslag)  af  de  romersk-sindede  og 

var  vel,  som  alt  andet  Gods,  inddraget  ved  Deditionen  (saa  Momm- 

sen  1.  1.  p.  295).  Madvig  bemærker  1.  1.  p.  16:  „Hvem  havde  tå- 

get dette  Guid  og  skulde  give  det  tilbage?  Uden  Tvivl  er  her 

allerede  en  Anke  mod  C.  Lucretius,  hvis  Navn  dog  skaanes".  Un- 
der Forudsætning  af  Rigtigheden  af  Mommsens  historiske  Kritik 

ved  de  to  Steder  hos  Livius  og  af  at  der  altsaa  i  Liv.  42,  63,  12 

20  a* 
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er  Tale  om  Thisbæ's,  ikke  The  bens,  Indtagelse,  saa  var  der  cl  en- 
gang et  romersk-sindet  Parti  i  selve  Byen.  Livius  siger  1.  1. :  „Inde 

(d  :  fra  Haliartus's  Erobring)  Thebas  (o:  Thisbas)  ductus  exercitus: 
quibus  sine  certamine  receptis,  urbem  tradidit  exsulibus  (vel  de 

Fleste)  et  qui  Romanorum  partis  erant:  adversæ  factionis  hominum 

fautorumque  regis  ac  Macedonum  (que  er  her  exepegetisk  eller  ex- 
plicativt)  familias  sub  corona  vendidit  (Madvig,  som  dog  endnu 

forstaaer  dette  omTheben,  bemærker  (om  familias)  p.  10—11  „vist 

ikke  blot  deres  Slavetyende").  Dette  Romerparti  i  selve  Byen,  som 
vel  ogsaa  havde  hindret  enhver  Modstand  fra  Byens  Side  („sine 

certamine  receptis)  havde  vel  alt  før  Indtagelsen  forberedt  denne 

Gave.  En  saadan  Gave  af  en  Guldkrands  til  Jupiter  Capitolinus 

fra  forbundne  Folk  var,  som  Foucart  bemærker  1.  1.  p.  42,  en  af 

de  ældste  Skikke  hos  Romerne,  og  Livius  har  talrige  Exempler 

derpaa.  Saaledes  nævnes  alt  i  a.  u.  259  (495  f.  Chr.)  hos  Liv.  2, 

22  en  saadan  Gave  fra  Latinerne;  i  Aar  449  f.  Chr.  en  lignende 

fra  Latiner  og  Herniker  hos  Liv.  3,  57;  i  341  f.  Chr.  fra  Cartha- 

genienserne  hos  Liv.  7,  38;  og  dette  blev  efterhaanden  en  For- 
pligtelse  for  dem,  som  ønskede  Roms  Venskab  og  Bevaagenhed. 

En  Guldkrands  (paa  80  %)  kommer  i  dette  samme  Aar  (170  f.  Chr.) 

fra  Lampsacus,  og  ligesaa  en  mindre  (paa  50  S£)  fra  Alabanda 

ifølge  Liv.  43,  6.  Resolutionen  gaaer  ud  paa,  at  Guidet  skulde  gi- 
ves dem  tilbage  paa  den  angivne  Betingelse  (til  det  nævnte 

Øiemed):  ouxoc  aTtoScGvai  s'8ofsv.  Vanskelighed  med  Hensyn  til 

Sproget  har  egentlig  blot  to-jtoic  (som  Luders  bekræfter  læses  paa 
Stenen)  i  L.  31  voldt,  hvilket  baade  Madvig  (og  Kirchhoff  hos 

Mommsen  1.  1.  p.  281)  mene  bør  rettes  til  touto.  Jeg  har  alt  i  An- 

ledning af  ouxot.  i  L.  29  bemærket,  at  dette  tou 'to vq  rettest  henføres 
til  Relativsætningen  xafroTt  svscpaWav,  saaledes  at  paa  begge  Ste- 

der dette  stærke  Demonstrativ  er  sat  foran  Relativadverbiet,  (saa- 

ledes som  gjentaget  otcwc  er  sat  efter  et  eller  flere  Ord,  der  høre 

til  den  relative  Bisætning),  og  at  det  maa  forstaaes  (Ssumxwc)  om 

det  i  Senatet  tilstedeværende  Femmands-Udvalg,  hvem  Gesandterne 

have  meddelt  sin  detaillerede  Forklaring.  Der  bør  altsaa  inter- 

pungeres  i  Lin.  33  :  xaTao-xsuaoootv,  tou'toi£  xafroTt  évsqxxvioav,  x.  t.  X- 
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Lin.  35  Slutn.  —  40  med.  og  Lin  40  med. —  45  indeholde  to 

samme nhængen de  Andragender,  uden  den  sædvanlige  mellem- 

kommende  Indledning  ved  det  andet  Afsnit.  Det  hele  Sted  lyder 

efter  Foucarts  Læsning  og  Suppleren  saaledes: 
'QckS  35 

T(0C  JCSpt  MV  o{  QLUTOt  Xo'fOU^  i"KOVt\GOV9XO  avfrptøTTOUC  OlTtV^  'JTC8V  [av]  

[tQa  ~olz  Snq{JLO«r6)iC  "payaaj!.  volg  iqjjisTepois  xnl  toi£  £auT<3v  sføtv, 
[o7:]g)C  ødtoi  xarf/ (ovxai,  Trspi  tootou  toO  JcpaYpLOCTOc  xa^coc  av  K[otv  — ] 

[tg)]i  Mawiwi  'jTpaTTiYG)'.  ex  Tura  Shtyfcoa&w  EpaypiaTwv  xot!,  tyj^  &tag  tu'  — 

SaxVjt  c-jtwt  «osfr  i&ogev.  0:'t'.v£;  efe  SXko.^  izz\t',c  a —  40 
(-r^Afroo-av  xa>  svyj  ispo$«a  xirjp  (uytxa  tov)  a[xp<ix]TflOV  TCapsYsvovTO,0  7«i>s 

[[x]ti  eé;  Ta£iv  xaTa-cpsvwvra'.,  icepe  tovtou  tov  zpay^aToc icpoc  AoXov 

[  OJjtlalov  vTraTcv  ypaimaTa  øweotrre&ai  sScJsv,  c-oc  rspl  tojtov 

vc(v)v  iGpeas£i)i  xadvJ^  av  avTtoi  ex  twv  St^octuov  7rpay{j.a'x(ov  xa!. 
[tJtqc  E5tac  TCtarsttC  q>at)6rv)?ai,  l$o£ev.  45. 

Det  første  Andragende  (fra  Lin.  35  Slutn.  —  40  med,)  gaaer  ud 

paa,  at  de  Thisbæere,  som  ere  nendtligtsindede  mod  Romerne  og 

de  romersk-sindede  Thisbæere  (rimeligt  Partihøvdingerne  for  den 

macedonisk-sindede  plebs)  maa  fastholdes.  ..xaTsyuvTa'.",  i  sig 
lidt  utydeligt,  er  af  Foucart  1.  1.  p.  44  med  Bifald  af  Madvig  1.  1. 

p.  17  forstaaet  „tilbageholdes  i  Rom";  „hvorhen  de",  tilføier Mad- 

vig, „sandsynligvis  vare  sendte  tvangsvis  af  Lucretius".  Denne  For- 
klaring er  støttet  ved,  at  Polybius  gjentagende  (frg.  af  lib.  XXXIII 

cap.  1,  3  og  2,  1  og  frg.  lib.  31,  8,  8  ed.  Tauchn.)  bruger  Udtrykket : 

ci  xaTsycij.svci  om  de  til  Italienoverførte  og  der  fastholdte  Achæere 

og  derhos  ogsaa  ved  (saa  Foucart,  bifaldt  fremdeles  af  Madvig  p.  17), 

at  Sagen  overdroges  til  Q.  Mænius's  Afgjørelse,  (som,  om  end 
prætor  urbanus  (cf.  ovenfor  og  Mommsen  1.  1.  287  og  295  og  der 

Anm.  1  med  Foucart  1.  1.  p.  44)  dog  paa  denne  Tid  har  overtaget 

prætor  peregrinus\s  vices,  da  denne  selv  ei  var  tilstede,  som  ellers 

(cf.  Foucart)  havde  at  vaage  over  de  Fremmede,  som  romerske 

Magistrater  eller  Generaler  sendte  til  Rom  for  at  svare  paa  An- 

klager) og  ikke  til  nogen  romersk  Magistrat  eller  Feltherre  i  Græ- 

kenland  (Thessalien  og  Boeotien),  hvad  Tilfældet  vel  vilde  have 

været,  hvis  disse  Thisbæere  ikke  havde  været  i  Rom  nu,  men 
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havde  opholdt  sig  i  Grækenland.  (Foucart  p.  44 — 45  anfører  til 

Bevis  for,  at  Prætor  peregrinus  havde  at  tage  vare  paa  saadanne 

anklagede  Fremmede,  et  Brev  fra  Proconsulen  Q.  Fabius  Maximus 

til  Magistraterne  i  Dymæ  i  corpus  inscrr.  græcc.  1543  lin.  23— 28). 

Sprogligt  er  at  bemærke  i  dette  Afsnit:  avfrpwTcous  (lige  efter 

Xdyouc  sTuoivjjavTo)  med  følgende:  otcwc  outoi  xonréxwvTai,  hvad  vel 

nærmest  kan  betragtes  som  den  Art  af  Attraction,  hvorved  Sub- 

jectet  i  den  afhængige  Declarativsætning  og  Spørgesætningen, 

ogsaa  ved  Udtryk  for  Villie,  drages  hen  som  Object  forHovedver- 

bet  (cf.  Madv.  gr.  Synt.  §  191  med  Anm.  2;  hvor  dog  Villiesæt- 

ningen  ei  nævnes  cf.  Thue.  3,  51  touc  ts  DeXoTuovvTfjafevs  (sc.  s^ouXe-co 
o  Nixias  af  det  foregaaende)  otcwc  \w  tcokovtoci  IxtcXouc  owtoOsv  x. 

t.  X.  cf.  J.  T.  A.  Kriiger  „die  Attraction  in  der  lat.  Spr.  mit  be- 

standiger  Riicks.  auf  d.  Gr.  p.  162 — 167");  her  er  dog  isaafald  paa 
Grund  af  den  lange  mellemkommende  Relativsætning  (oFuvsc)  i 

Sætn.  otuwc  x.  t.  X.  Subjectet  gjentaget  med  outoi  (refereret  til 

ofrtvsc).  Mommsen  synes  at  betragte  det  som  en  Anakoluthie,  naar 

han  p.  282  i  Anm.  2  nedenunder  den  græske  Text  siger:  a'vO"po7uoi>£ 

.  .  .  .  07roc  outoi  xaTsx.wvToi  cum  „detur",  debuit  dari:  ocv^poTrouc 

.  .  .  .  xaTsx^^ai,  hvad  dog  i  ethvert  Fald  ei  er  correct,  da  Xoyoue 

izoizZafton  med  Inf.  kun  indleder  et  Factum  („bringe  paa  Tale, 

ytre  sig  om,  at  noget  skeer,  er  skeet"  cf.  S.  C.  de  Asclepiade), 
medens  dette  Udtryk  her  i  dette  Senatsdecret  stadigt  bruges  om 

„at  stille  et  Andragende"  og  i  d  enn  e  Betydning  stadigt  construeres 
med  otuos.  Det  burde  derfor  af  Mommsen  have  været  udfyldt: 

avfrpwTCouc  ....  xafrsxTeouc  sivai,  ikke:  xaTs)(so\h*i,  da  det  sidste 
maatte  forstaaes  som  et  Factum. 

Paa  Stenen  staar  dernæst  efter  Foucart  i  Slutningen  af  Lin. 

36  og  Begyndelsen  af  Lin.  37:  YIIEN . .  II .  .  AT0I2  x.  t.  X.  - 

EI2IN,  af  Foucart  udfyldt:  uirsvavTwc.  Luders's  Revision  bestyrker 
forsaavidt  Foucarts  Læsning  af  Stenen,  som  hos  ham  ogsaa  det  an- 

gjeldende Ord  ender  paa  A  (Luders:  EN/I //AT  012"),  medens  han 
dog  blot  angiver  en  Lacune  af  3  Bogstaver,  istedetfor  at  Foucart 

antyder  en  Lacune  af  4.  Efter  Liiders's  Revision  kunde  man  tænke 
paa  en,  vistnok  ellers  ei  forekommende,  Adverbialform  urcevavTa,  som 
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dog  har  Støtte  i  simplex  svavxa  (i  LXX  og  N.  T.  svæva),  medens 

ellers  blot  tf*svara't»s  og  Adjectivets  Singular,  og  Plur.  neut.  bru- 
ges  som  Adverbier.  Madvig  siger:  „i  Lin.  36  og  37  har  aabenbart 

staaet  uicsvovtioi"  (OI  for  A),  hvad  vel  nu  Luders's  Kevision  (og 
mit  Papiraftryk  her  tydeligt)  gjendriver;  Mommsen  mener  blot  (p. 

282  Anm.  1  nedenfor),  „at  det  maaske  er  bedre  at  rette  uTcsvavrtot 

(d:  adversarii)",  efterat  han  i  Forveien  har  forsøgt  at  støtte  Ad- 

'  verbialudtrykket:  urcevæm'a  efvoa  —  „si  verum  est"  —  som  udgaaet 
fra  et  latinsk  Udtryk:  adversum  esse,  som  han  mener  er  tilstræk- 

keligt  forsvaret  ved  lignende  Udtryk :  adversum  ire,-  adversus  arma 

ferre  (Nepos  Ages.  4,  der  adversus  ab  sol  ut  brugt);  en  lignende 

adverbial  Brug  af  U7csvava'a  (eller  uTcsvcwra)  lader  sig  nok  neppe 
paavise;  ttoslv  er  en  hyppig  vulgær  Form  paa  Indskrifter. 

I  det  nu,  i  umiddelbar  Sammenhæng  hermed  uden  gjentagen 

ny  Indledning,  følgende  Afsnit  (fra  Lin.  40  med,  —  45)  er  der  Tale 
om  Thisbæerne,  som  ere  dragne  bort  til  andre  Byer  (i  Grækenland 

vel  uden  al  Tvivl)  og  som  ikke  have  indfundet  sig  i  Henhold  til 

Prætorens  Kundgjørelse  (Opfordring).1 
I  Andragendet  om  disse  staar  der  paa  Stenen:  ottwc  (L.  41  Slut.) 

.HEISTAEINKATAnOPEYQXTAI2,  hvor  Foucart  i  Begyndelsen 
af  L.  42  supplerer:  .H  til  og  forstaar  det  p.  46:  „at  de  ikke 

skulde  kunne  vende  tilbage  og  gjenindtage  sin  Rang  i  Byen"  (Bor- 

gerskabet);  sfe  xaftv  fmder  han  vistnok  med  Ret  utydeligt;3  han 
mener,  vdgu;  her  er  en  bogstavelig  Oversættelse  af  det  latinske 

ordo,  saa  at  de  græske  Ord  synes  at  svare  til  det  latinske  Udtryk : 

1  xaTaTCOOSUSCxTa',  betyder:  „vende  tilbage"  især  fra  Forvisning;  det  samme  er 

xaTspxstffrai  cf-  Lin-  49  xaTsXfrcxji. 

2  I  mit  Papiraftryk  kan  i  Lin.  41  fra  tcoO£  to  indtil  det  j?  som  begynder  j^oa- 

TTjYO'3,  intet  læses,  og  der  synes  ei  at  være  Plads  til  saamange  (ialt  10  udfyldte) 

Bogstaver;  X7jpuyjJ.a  er  vel  udfyldt  af  Foucaii;  som  det  mest  passende  Ord, 
uimodsagt  af  de  følgende;  men  Muligheden  er  dog  nok  for,  at  der  kunde  have 

staaet  et  andet  Ord,  som  betegner  Prætorens  Edict,  t.  Ex.  Soyiia. 

3  Taifiv  læses,  efter  mit  Papiraftryk  at  dømme,  beiler  ikke  just  meget  tydeligt 
paa  Stenen. 



320 

ne  in  ordinem  regrediantur.  Madvig  har  neppe  (p.  17)  gjengivet 

Foucarts  Mening  aldeles  rigtigt,  naar  han  siger:  ,,Efter  Foucarts 

Supplement  (otcwc  \).r\  x.  v,  a.)  gaaer  Andragendet  ud  paa,  at  de 

ikke  skulde  vende  hjem"  (ikke  udhævet  af  M.);  .,hanfinder  selv 
dette  uklart,  især  i  Forbindelse  med  det  tilføiede  efø  tstfiv,  og  op- 

stiller  en  aldeles  uantagelig  Forklaring".  Nei  blot  dette:  sfexdJpit 
finder  Foucart  uklart,  medens  han  saaledes  1.  L  p.  46  motiverer 

Andragendets  Mening  i  det  hele:  „Ikke  alle  Chefer  for  det  de- 

mokratiske" (d:  macedonisk-sindede)  „Parti  havde  afventet  Præto- 

ren  Lucretius's  Indtog  i  Thisbæ"  (Foucart  har  før  p.  45  forklaret 
de  i  det  foregaaende  Afsnit  omtalte  Thisbæere  som  en  Deel  af 

Cheferne  for  dette  Parti,  der  vare  blevne  transporterede  til  Rom 

enten  som  Gidsler  eller  for  at  gjøre  Regnskab  for  sin  Opførsel; 

hvilket,  forklarer  Foucart,  var  den  Maade,  som  Senatet  anvendte 

saavel  før  (cf.  Polyb  frg.  28,  4,  6)  som  efter  Perseus's  Nederlag 
(cf.  Liv.  45,  31)  for  at  sikre  sig  sine  Modstandere).  „Flere  af  disse 

vare  flygtede  til  andre  Byer  og  havde  ikke  indstillet  sig  efter  Præ- 

torens  (d:  Lucrets's,  den  eneste  i  dette  Monument  nævnte,  d en- 
gang endnu  Prætor)  Opfordring.  Disse  Modstandere  af  det  nu 

herskende  oligarchiske  (o :  romersk-sindede)  Parti  i  Thisbæ  vare 

vistnok  ikke  at  frygte  for  Øieblikket,  de  vare  jo  Flygtninge. 

Men  Krigen  med  Perseus  var  endnu  langtfra  endt;  et  Held  for 

Macedoner-Kongen  kunde  fremkalde  Forandring  i  Folkets  Stem- 

ninger. For  at  forekomme  denne  Fare  og  sikre  deres  Parti  ved 

ikke  at  lade  Demokratiet  faa  nogen  Anfører,  andrage  de  paa:  o-o; 

jnr)  e£g  -caifiv  xaTaTope-jovTai  (forklaret  af  Foucart  —  cf.  ovenfor  — 
„at  de  ei  skulde  kunne  komme  tilbage  og  gjenindtage  sin  Rang  i 

Borgerskabet  (,,Staden")).  Dette  synes  dog  alt  ganske  rimeligt,  og 

er  vel  ikke,  som  Madvig  siger  p.  17,  .,en  aldeles  uantagelig  For- 

klaring". Madvigs  philologiske  Kritik  er  her  rettet  mod  det  af 
Foucart  supplerede  [;jl]tq  i  Begyndelsen  af  Lin.  42,  og  Madvig  vil, 

at  ikke  eet,  men  to  Bogstaver  her  skulle  være  udfaldne,  og 

giver  selv:  RS]*)  med  Forklaring:  „at  de  nu  (omsider)  skulle 

vende  hjem  til  Indordning  (ogPlads  i  det  reviderede  Borgerskab)". 
Dette  tør  dog  nok  snarere  være  en  uantagelig  Forklaring  og  en 
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uantagelig  Rettelse.  Om  y)8tq  virkeligt  efter  Sprogbrugen  kan  be- 

tyde „ omsider",  kan  herved  være  ligegyldigt.  Men  selve  et  saa- 

dant  positivt  Andragende,  om  at  angjeldende  Personer  nu  om- 
sider skulde  kunne  vende  tilbage,  kunde  jo  vel  egentlig  da  alene 

have  nogen  Mening,  naar  det  havde  været  antydet,  at  Romerne 

#  (Prætoren)  havde  modsat  sig  deres  Tilbagekomst,  som  disse  Per- 
soner selv  havde  ønsket.  Men  netop  det  modsatte  er  jo  Tilfældet: 

de  ere  jo  af  Prætoren  opfordrede  til  at  komme  tilbage,  men  have 

ikke  indfundet  sig.  Hvorledes  og  af  hvem  skulde  vel  nu  misfor- 

nøiede  Flygtninge,  som  have  spredt  sig  til  forskjellige  (her  unævnte, 

men  ialfald  græske)  Byer,  og  som  ikke  ere  vendte  tilbage  efter 

Citation.  tvinges  til  at  vende  tilbage?  Dertil  var  der  dog  ingen 

Mulighed.  Og  til  hvad  Nytte  skulde  deres  Tilbagekomst  være  for 

de  øvrige  Thisbæere?  Nei!  det  er  vel  netop,  fordi  de  efter  for- 

agtet  Tilbud  ora  Tilbagekomst  vise  sig  som  „Uforsonlige"  („Intransi- 

gentes"),  at  de  nu  ønskes  fjernede  fra  Borgerskabet,  udelukkede 
fra  Borgerrullen  (eller  deres  Rang  i  denne,  hvis  tol^  er  rigtigt 

og  kan  betyde  dette);  xcx-aTropsuovTai  udtrykker  ialfald  det  væsent- 
lige  af  Meningen.  Sagen  henvises  forøvrigt  til  Consulen  i  Macedo- 

nien,  A.  Hostilius  Mancinus's  Afgjørelse. 
Mommsen  har  her  i  sin  Forklaring  været  lidet  heldig  og  lidet 

opmærksom  paa  den  af  Foucart  givne  Opfatning  af  Forholdene. 

Han  sammenblander  først  de  to  forskjellige  Af  delinger  af  This- 

bæere, som  i  disse  to  Afsnit  ere  betegnede.  Han  forklarer  saale- 

des,  ganske  vist  falsk,  at  den  Pr æ tor,  som  ved  sit  Edict  byder 

de  i  sidste  Afsnit  betegnede  at  indfinde  sig  („de,  som  ere  dragne 

bort  til  andre  —  naturligt  græske  —  Byer"  (udenfor  Thisbæ))  og- 
saa  skal  være  Quintus  Mænius,  pr.  urb.,  og  kan  ikke  forståa,  hvor- 

ledes Foucart  har  kunnet  henføre  dette  til  C.  Lucretius.  Men  da 

Foucart  jo  forklarer  de  i  dette  Afsnit  omtalte  Thisbæere  om  dem, 

som  have  frivilligt  draget  bort  til  andre  Byer  og  ikke  have  ind- 

fundet sig  uagtet  „Prætorens"  Opfordring,  der  vel  nødvendigt  maa 
være  udgaaet  strax  efter  Byens  Indtagelse,  saa  kan  jo  det  Edict, 

Kundgjørelse  eller  Opfordring,  som  er  udstedt,  alene  være  udgaaet 

fra  den  i  Boeotien  dengang  commanderende  Feltherre;  og  den  i 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  21 
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Rora  værende  eneste  Prætors  Eclict  kunde  jo  ei  gjelde  udenfor  Ka- 

lien. Han  har  saaledes  ogsaa  i  det  følgende  aldeles  falsk  opfattet 

Foucarts  Forklaring,  som  om  der  blot  var  Tale  om  een  Afdeling 

af  macedonisk-sindede  Thisbæere,  o:  dem,  som  vare  overførte  til 
Italien.  Han  fortsætter  nemlig  saaledes :  recte  autem  Foucartus  (?) 

ex  verbis  senatusconsulti  collegit,  plerosque  (??  nei  nogle)  eorum,  * 
de  quibus  agatur,  eo  tempore  Romæ  aut  certe  in  Italia  egisse, 

scilicet  adductos  eo,  postquam  C.  Lucretius  oppido  potitus  est 

(blot  de  dog,  som  denne  havde  kunnet  faa  fat  i).  Hos  igitur  præ- 

tor  urbanus  pro  re  aut  domum  dimittet  aut  in  urbe  Roma  oppi- 

disve  Italiæ  detinebit,  quoad  ei  successoribusve  ejus  e  re  pub- 

lica  esse  videbitur.  Qui  eorum  ex  Italia  domum  rediissent  (?  ?), 

vel  omnino  in  Italiam  non  venissent,  eorum  nequidquam  citatorum 

no  min  a  senatus  iubet  eum  prætorem  (efter  Mommsen:  Mænium) 

edere  consuli  eo  tempore  Macedoniam  obtinenti  (der  staar  dog 

blot  icspt  touto-j  toO  7rpay^aTO£  Ypa|j.}xaTa  olkogtvj.w.  ~zc:  —  uTuarov 
„at  der  skulde  skrives  til  ham,  Sagen  henstilles  til  ham  og  hans 

Conduite'")  ut  in  eos  animadvertat  (saa  fortolker  Mommsen  Fou- 

carts Læsning  og  Udfyldning:  icepi  tgutov  vo[u]v  -zzzt/y*.  ,,verbis 

Latine  magis  quam  Græce  accipiendis;  hvilket  Sted  dog  efter  Liiders's 
Revision  maa  læses  anderledes,  sml.  nedenfor)  et  maxime  curet, 

ne  locum  quem  antea  in  patria  obtinuerunt  recipiant  (derom  tales 

dog  blot  i  de  Thisbæiske  Gesandters  Andragende,  og  Senatet  af- 

gjør  intet  selv  i  saa  Henseende).  Efter  Luders's  Revision  staaer 
her  paa  Stenen  Lin.  43—44  temmelig  afvigende  i  Skrifttræk  fra 
hvad  Foucart  har  meddelt  (:  IJEPI  TOYTW  .  Lin.  43.  Lin.  44. 

NO  .  N  nPOSEXHI)  saaledes:  nEPI  TOYTOYTHI///|///OIAinPO^- 

EXHI1  med  tilføiet  Bemærkning,  at  det  ei  lader  sig  bestemme, 

hvor  mange  Bogstaver  her,  da  Margen  af  Stenen  er  afbrudt,  ere 

'  Hvad  Luders  har  læst  paa  Stenen,  stadfæstes  ganske  af  mit  her  tydelige  Papir- 
aftryk;  til  det  af  Luders  supplerede  auTOJ  C^l  blot  ved  Trykfeil  staaer  aUTOu) 

er  der  dog  nok  i  intet  Tilfælde  Plads,  men  høist  til  to  manglende  Bogstaver; 

°£  TJi  svvc.a  er  jo  fuldt  tilstrækkeligt  for  Meningen  og  ligesaa  tydeligt  som 

xfi  a'JTO*j  evvo''a. 
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gaaede  tabte.  Liiders  supplerer  det  læste  saaledes  (Mommsen: 

Idem  (Liiders)  locum  recte  sic  interpretatus  (?)  est) :  o  tcwc  izspi 

To^xoy  vt\  a[uTO'j  svv]oi'a  itpoas^T),  uden  at  dog  Mommsen  ved  denne 

ikke  ubetydelige  Afvigelse  i  Texten,  som  ved  Liiders's  Revision  og 
Suppleren  fremkommer,  finder  sig  foranlediget  til  nogen  Afændring 

i  sin  givne  Fortolkning:  in  eos  animadvertat  (o:  straffe  dem),  skjønt 

der  nu  staaer:  tctjtou  (maa  vel  forstaaes  som  neutr.  o:  toutou  tbt! 

Tcpay^aToc),  og  skjønt  Udtrykket  nu  ialfald  ikke  er  parallelt  med 

det  latinske  animadvertere.  Om  Liiders's  Suppleren  her  i  det  en- 
kelte er  ganske  rigtig,  kan  vistnok  betvivles  (cf.  Anm.);  men  ial- 

fald har  Constructionen  af  det  absolut  satte:  Tcppcré^av  rcspi  neppe 

nogen  paavislig  Analogi  i  græsk  (icpoaéx&w  jcpoyfjiairi  tm  :  „være 

opmærksom  paa,  agte  paa';)  og  intet  directe  tilsvarende  i  latinsk 
Sprogbrug.  Denne  Passus  er  dog  forresten  i  det  Hele  mindre  væ- 

sentlig,  da  det  maa  have  været  en  Phrase  af  generel  Mening; 

otcgx;  (rcepi  toutou  x.  t.  a.)  er  her  det  samme  Udtryk,  som  forhen 

for  en  Beslutning,  men  her  Udtryk  for  den  i  Brevet  meddelte  Be- 

faling og  hænger  af  ypa^aira  aKoazzikoLi  („tilskrive  ham,  at  han 

skal)'',  afFoucart  mindre  nøiagtigt  gjengivet:  ann  qu'il  (for  at  han 

skal).  Her  staaer  £'So£sv  i  Lin.  45  (Linien  er  her  ei  skrevet  fuldt 
ud,  men  standser  i  Midten,  uden  at  der  er  Spor  til  udfaldne  Bog- 

staver,  ligesom  heller  intet  her  viser  sig  at  mangle  i  Mening)  al- 

deles pleonastisk  gjentaget  af  ypa^axa  arcocjTslXai  1'Soifsv  ovenfor, 
en  Pleonasme,  der  vel  er  foranlediget  ved  den  lange  Mellemsætning, 

og  ved  at  t5o§sv  ellers  staaer  afsluttende. 

Lin.  46—49  ligesom  det  følgende  dermed  sammenhængende 

Afsnit  (Lin.  50—52)  angaaer  Klage  fra  eller  i  Anledning  af  pri- 
vate Personer.  Første  Afsnits  Text  lyder  efter  Foucarts  Læsning 

og  Suppleren  saadan: 

'OaauTos  Tuspi  wv  o"  auxoi  Xoyou£  srcoiirfaavTO  7r[spi] 
[to]v  5(.xwv  EsvoicitKSoc  [xai]  Mvaafåoc,  oicw;  sx  XaXxfåoc  acpsxhoai 

xai  Aajj.oxp''Ta  Atovuatou  sx  07$(3v  aura,  æ§pt  toutwv  tov  7cpay[[JLa] 

tov  a9sivat  s§o£sv,  xolI  otuoc  sfe  {j.^  xaxrsXxToaiv  s'5ofsv. 
Klagen  angaaer  3  forurettede  Qvinder,  som  nævnes:  Xenopithis 

og  Mnasis,  der  holdes  fængslede  i  Chalkis  og  Damocrita  (Dionysius's 

21* 
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Hustru)  ligesaa  i  Theben.  Udtrykkene  ere  her  holdte  noget 

diplomatisk,  og  det  specielle  ved  Anken  er  saaledes  ubekjendt; 

men  den  gaaer  vel  tydeligt  nok  ud  over  C.  Lucretius,  hvis  skam- 
melige Adfærd  i  Grækenland  overhoved  og  navnlig  mod  Chalkis, 

som  dog  var  en  venskabelig  By,  er  skildret  af  Livius  summarisk, 

cf.  Liv.  43,  4,  5  og  specielt  om  Chalkis  Lin.  43,  7,  8  flg.  og  43,  8, 

5  n.  og  hans  Domfældelse  til  en  Mulct  af  1,000,000  H  S.  43,  8,  9,  10). 

„Hvad  Polyb  og  Livius  have  forklaret  om  Lucretius",  siger  Momm- 

sen  p.  296,  „er  tabt".  Hans  Behandling  af  „Thisbæ"  er  dog  gene- 

relt omtalt  hos  Liv.  42,  63,  12,  hvor  „Thebas"  efter  Mommsens 

egen  Erkj endelse  jo  skal  være  „Thisbas";  men  paa  en  saadan  De- 
tail, som  denne  her,  er  Livius  naturligt  ikke  gaaet  ind. 

Ved  Foucarts  Udfyldning  i  L.  46  Slutn.  og  47  in.  H[spi]  [t<5]- 

NAIKON  (uimodsagt  af  Liiders)  tager  Madvig  p.  17—18  vel  forsaavidt 
med  Grund  Anstød,  som  jo  her  endnu  ikke  er  Tale  om  Processer, 

men  blot  om  disse  Qvinders  Løsladelse;  men  Madvigs  Ind  v  en- 

dinger: „Enhver  maa  stødes  ved  Udtrykket"  Xenopithis  og  Mna- 

sis's  Processer",  „som  om  disse  skulle  løslades,  og  som  om  her 

overhovedet  var  Tale  om  Privatprocesser  (Sixou)",  synes  for  den 
førstes  Vedkommende  noget  spidsfindig  og,  man  skulde  troe,  neppe 

alvorlig  ment,  da  nogen  virkelig  Utydelighed  her  ei  let  kan  tæn- 

kes;  neppe  heller  begrundet  er  Madvigs  Urgeren  af  hUai  som,,  Pri- 

vatprocesser" (som  her  da  skulde  nødvendigt  forstaaes).  Thi  for 

det  første  staaer  86oj  —  efter  Lexicas  Udvisende,  cf.  og  Boysen, 

„Haandbog  i  Græske  Antiquiteter"  1841.  p.  109,)  C&wt]  forekommer 

som  et  almindeligt  Navn  paa  alle  Klager")  —  som  det  generelle 
Begreb  (ligesom  afata)  oftere  ogsaa  for  YpacpYj,  °g  derhos  var  der 

ved  Realinjurier  i  græsk  Rettergang  Adgang  saavel  til  Privat- 

klage  (hUt]  aix''ac),  som  til  cri  min  el  Klage  (ypacpTj  Ggpswc)  smlgn. 
Boysen  1.  1.  om  attisk  Retsvæsen  §  13  (p.  108  i  IsteUdg.).  Mad- 

vig antager  dog  med  ikke  liden  Sandsynlighed  A  feilagtigt  for  A 

og  udfylder  saaledes:    7i[sp£][yu]voa>o)v  x.  t.  \.1 

1  Madvigs  Conjeotur  yuvaiXWV  (for  Foucarts  xwv  5lX(dv)  stadfæstes  nu  ved  mit 
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Anstød  giver  her  ogsaa  det  i  Lin.  48  efter  sx  Ø-rjgwv  staaende 
aura  baade  som  en  i  Indskriften  enestaaende  appellativ  dorisk 

Ordform  og,  forsaavidt  Ordet  er  brugt  i  Nominativ  som  simpelt 

tredie  Persons  Pronomen  mod  al  bekjendt  Sprogbrug  (cf.  Buttm. 

Ausf.  gr.  Spr.  1  p.  289  §  72  A.  2;  medens  som  Nom.  pl.  acpsls  ofte 

forekommer  i  Constr.  Nom.  c.  Inf.).  Madvig  formoder,  dog  tviv- 

lende  (fremsat  med  Spørgsmaal),  at  her  har  staaet  et  sakai,1  „lidt 

haardt  sammenfattende  om  alle  3",  hvilket  ataat  dog  her  vilde 
staae  temmelig  overflødigt;  Mommsen  (p.  282  A.  3)  forkaster 

sin  egen  Formodning  auuaV  (da  henført  til  den  følgende  Beslut- 

ning), fordi  det  ikke  vilde  passe  foran  Formelen  iBegyndelsen  af 

Beslutningen:  7rsp£ toutov,  da  Senatsconsultet  bør  begynde  fra  denne 

sædvansmæssige  Formel.  Mommsen  tilføier,  „at  Herchers  Forslag 

xaxa  TauTa  fortrinligt  passer  til  Meningen".  Men  dette  vilde  na- 
turligt  være  for  dristig  Rettelse  af  Stenens  Skrifttræk.  Derimod 

vilde  det  ialfald  være  en  simplere  Rettelse  at  antage  aum  feilag- 

tigt  skrevet  for  ootoc  eller  auxwc,  hvilket  hos  Homer  ogDigterne 

ofte  forekommer  i  samme  Brug  og  Betydning  som  den  attiske  Pro- 

sas wcauTwc  =  „ligeledes,  ligesaa,  paa  samme  Maade".  Senatet 
beslutter,  at  disse  Qvinder  skulle  løslades,  dog  med  Tilføiende,  at 

de  ei  maa  komme  tilbage  til  Thisbæ.2  Hvorfor  dette  sidste  til- 
føies,  lader  sig  neppe  med  nogen  Sikkerhed  gjette.  Madvig  mener 

(p.  17  i  Parenthes),  „at  dette  sidste  uden  Tvivl  er  en  skaanende 

Indrømmelse  til  Lucretius,  idet  Personerne  betegnes  som  ikke  sa- 

gesløse  og  som  de,  til  hvis  Fjernelse,  om  end  ikke  fortsatte  Fast- 

holdelse, der  har  været  Grund".  Maaske  Foucarts  sidste  Alternativ 
(1.  1.  p.  48  nederst  og  p.  49  øverst),  tør  være  ligesaa  rimeligt,  at 

det  skede,  fordi  Senatet  vilde  undgaa,  at  deres  Klager  over  Præ- 

Papiraftryk,  som  temmelig  ty  del  i  gt  har:  TYN.  IKON;  det  ene  Bogstav 
A  er  ganske  udslettet,  men  de  andre  nok  sikre. 

1  AYTA  læses  paa  mit  Papiraftryk,  men  det  følgende  er  der  ganske  ntydeligt, 
og  det  kan  deraf  ei  sees,  om  ikke  maaske  det  følgende  Bogstav  har  været  et  I. 

2  Sprogligt  at  bemærke  i  Lin.  49  er  den  forskjellige  Construction  først  med  Inf., 
saa  med  otuoC  og  Conjunctiv,  ved  det  her  dog  to  Gange  satte  sSo^SV. 
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torens  Forurettelser  og  Skildringer  af  deres  Lidelser  skulde  stemme 

Indvaanerne  ugunstigt  mod  det  romerske  Herredømme. 

I  Fortsættelsen  Lin.  50  —  52  om  de  samme  Qvinders  Anliggende 

er  Texten  ved  vigtige  Punkter  mangelagtig  og  i  høi  Grad  tvivlsom. 

Den  er  temmelig  afvigende  suppler  et  af  Foucart  og  rettet  af 

Mommsen,  har  undergaaet  en  betydeligere  Rettelse  af  Madvig,  og 

endelig  giver  Liiders's  Revision  et  stærkt  afvigende  Resultat  fra 
Foucarts  oprin delige  Læsning  og  Supplering.  Texten  lyder  efter 

Foucarts  første  Læsning  og  Suppleren  saadan: 

'Ojauxoc  ou  Taurac  Tot£  yuvalxac  i)^(ewc)  Sixav  s['!vai]  50 
[rcpo]c  tov  ffTpaTTjYov  svsyxetv  iitl  afwxv,  izspi  toutou  toO  7rpay[[J-a] 

[to]c  [7rp]oT£pov  IvavTi  Facou  Aoxp£T''ou  fSouXsjffafffrai  s6o[^£v]. 
Ved  Tespt  oj  finder  Foucart  (1.  1.  p.  49  A.  1)  Constructionen 

med  Inf.  (det  af  ham  selv  supplerede  sivai)  særegen  og  formoder, 

at  denne  Infinitiv  er  styret  af  de  ellers  sædvanlige  Ord:  Xoyous 

sTtocTfcavTc,  som  her  enten  skulle  være  underforstaaede  eller  ude- 

ladte  af  Stenhuggerne.  Men  efter  Xøyoas  Acouqawtø  staaer  her 

ellers,  hvor  det  betegner  et  Andragende,  som  oven  bemærket, 

stadigt  otccoc  med  Conjunctiv.  Mommsen  supplerer  (p.  282  A  4), 

som  udeladte  efter  rcspl  o-j,  ialfalcl  rigtigere  o£  ootoi  Xcfyovs  hnvcf 

ciavTo  otuwc  og  supplerer  siden  IfjJ^i]  i  Slutningen  af  Lin.  50,  iste- 
detfor  Foucarts  spvoc.],  men  tillægger  urigtigt  Foucart  dette  fulde 

Supplement,  ogsaa  ottoc.  som  jo  dog  ei  passede  til  dennes  sfooa, 

men  berigtiger  dette  paa  en  Vis  strax  nedenfor  A.  6.  Med  Hensyn 

til  Foucarts  Læsning  og  Suppleren  i  Slutningen  af  Lin.  50:  YBP- 

[swc]AIKANE[ivai]  —  Foucart  siger  dog  selv  p.  49  at  have  læst: 

YBPI  og  at  af  hUåv  blot  anden  Stavelse  er  læselig  —  indvender 

Mommsen,  at  Skav  afviger  fra  den  almindelige  Form  (som  en  Do- 

risme)  og  neppe  er  rigtig,  medens  han  antager,  at  Hercher  rigtigt 

har  restitueret:  afrfov  —  hvad  dog  vel  stærkt  afviger  fra,  hvad 

Foucart  troer  at  have  læst  —  og  for  fcZvai  (af  Foucart  fortolket 

l£#vai)  giver  Mommsen  s[£fj],  det  øvrige  give  begge  i  dette  Afsnit 

eens  (rcpoc;  tov  o-TpaTTjvov  sveyxstv  x.  t.  X.,  om  Slutningen  fra  Tcepi 

to'j'tou  er  der  ingen  Tvivl  med  Hensyn  til  Texten),  men  de  forklare 
Tipoc  tov  aTpaTTjyov  forskjelligt,  Foucart:  „mod  Prætoren  Lucretius", 
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Momrasen  derimod  (p.  296  A.  1)  med  Forkastelse  afFoucarts  For- 

klaring: „for  Prætoren  (ad,  apud)",  som  Mommsen  p.  296  forstaaer: 
prætor  peregrinus,  med  tilføiet  Bemærkning,  at  efter  de  romerske 

Domstoles  Ordning  kunde  en  romersk  Borger  af  en  Peregrin  alene 
tiltales  for  dennes  Domstol. 

Endnu  mere  afvigende  fra  Foucarts  givne  Text  er  Madvigs 

alene  paa  Conjectur  støttede  og  vel  i  det  hele  —  naar  Hensyn  tå- 

ges til  Overleveringsmaaden  —  altfor  dristige  Textconstitution. 

Madvig  siger  ogsaa  (1.  1.  p.  18),  at  her  efter  rcspi  oi  maa  under- 
forstaaes:  oi  auroi  Xoyous  srcc/rjjavTc  („paa  dette  ene  Sted  med 

Forandring  af  Hepi  mv  til  r.tpl  ou,  hvormed  maa  antydes  et  ganske 

specielt  Punct,  hvis  der  ikke  snarere  paa  Stenen  har  staaet  rcepi 

tou  (med  følgende  Acc.  c.  Inf.)".1  I  det  sidste  Tilfælde  maatte 
det  da  vel  være  Madvigs  Mening,  at  intet  er  at  underforstaae. 

Madvig  beholder  dog  siden  i  sin  corrigerede  Text:  izspl  ou  og  un- 

derforstaaer  altsaa  oi  ouivol  Xcfyotfs  sicowjgavro —  en  vistnok  ha  ard 
Ellipse  (da  et  Infinitiv  hos  Madvig  skal  hænge  deraf,  eller  rettere 

staae  som  Epexegese  til  ou)  hos  Madvig,  ligesom  hos  Mommsen, 

der  endnu  forstaaer  qkqs  til,  idet  han  lader  Conjunctiv  (si-fl)  følge. 

„Jeg",  siger  Madvig,  „forbigaaer  ganske  det  doriske  5ucav  og  op- 

liolder  mig  ikke  ved  den  uhørte  Talemaade:  q>spaiv  56cyjv  (G'#ps&>s) 
Tcpoc  ttva  i  Betydningen  af  at  anlægge  Proces  mod  En,  især  naar 

der  ved  ~poc  staaer  et  Øvrighedsnavn,  der  nødvendig  maatte  føre 

til  Betydningen4,  at  anbringe  en  Klage  hos,  for  En  ,,(saaledes  om 

7cpo>  beføiet  ogsaa  Mommsen;  med  Hensyn  til  det  uhørte  i 

Talemaaden  cpspstv  Sixtjv  er  dog  at  erindre,  at  ved  det  synonyme 

aéctav,  som  Mommsen  substituerer  for  Foucarts  Sixav,  hvor  blot  den 

anden  Stavelse  virkelig  er  læst,  siges  —  ifølge  Lexica:  atTtav  iizi- 

9£psLv,  sTcaystv  Tivt,  saa  at,  hvor  D ati  vrelationen  ei  sættes,  qrép&v 

«føtav  (5lxt|v)  vel  efter  Analogi  lader  sig  forsvare).  „Ligesaalidt" 
fortsætter  Madvig,  „skal  jeg  dvæle  ved  den  forsøgte  Forklaring  af 

ild  a£''av  i  Lin.  51,  som  skal  betyde,  at  Klagen  gaaer  ud  paa  en 
Mulkt  (hvilket  afta  ikke  betyder)  eller  Værdien  (hvoraf?)  ogErstat- 

1  HEPIOY  læses  tydeligt  ogsaa  paa  mit  Papiraftryk. 
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ning,  en  uhørt  Brug  af  iict  ti  i  Retssproget"  (?).  Men  agca  vr\<; 
pXaftyc  forekommer  dog  hos  Plato  legg.  8,  p.  845  E  („Vurdering, 

Beløb  af  den  anrettede  Skade"),  og  di-ta  maa  dog  nok  her  kunne 

betegne  „litis  æstimatio",  eller  den  Pengesum,  som  bestemtes  i 

Dommerens  condemnatio  —  der  jo  ved  en  Privatklage  gik  ud  paa 

en  Erstatning  i  Penge,  selv  om  Klagen  ei  gik  ud  paa  Pengetab  — 

enten  pecunia  certa,  naar  Summen  alt  nævntes  i  Søgsmaalet  (in- 

tentioj,  eller  incerta,  som  bestemtes  ved  æstimatio  cf.  Rein  „Das 

Privatrecht  und  der  Civilproces  der  Romer",  Lpz.  1858,  p.  915  og  924. 
Her  er  vel  desuden  Tale  om  det,  oprindeligt  intern  a  ti  on  ale,  In- 

stitut,  den  re  cup  er  at  o  riske  Proces,  som  i  det  hele  vistnok  mindre 

nøiagtigt  er  kjendt;  smlgn.  om  recuperatores  Rein  1.  1.  p.  873  flg. 

og  Rein  „das  Kriminalrecht  der  Romer",  Lpz.  1844  p.  609  flg.  ogp. 
370  (Geil.  XXI.,  13  extr. :  injuriis  æstimandis  recuperatores  se  da- 

turos  prætores  edixerunt,  hvor  der  i  Forveien  er  sagt,  at  XII  tabb. 

for  injuria  blot  havde  bestemt  en  Straf  af  25  asses).  Med  Hen- 

syn til  sTct  ti  da  betegner  jo  iizl  med  Acc.  Formaalet  for  Handlin- 

gen (concret):  „for  at  faa,  erholde  noget"  (ået  med  Dativ  alm., 

det  mere  abstracte  Formaal:  „for  at  bevirke  noget"). 
Madvig  fortsætter:  ..det  afgjørende  er  dels,  at  der  her  ikke  kan 

tænkes  paa  et  Andragende  om  Tilladelse  til  at  anlægge  en  Proces,  da 

en  romersk  Øvrighed  (og  Feltherre)  umuligt  for  Misbrug  af  Embeds- 

myndighed  kunde  anklages  i  Form  af  en  privat  Proces,  og  en  offentlig 

Anklage  i  denne  Tid  (længe  før  Oprettelsen  af  quæstio  de  repetun- 

dis)  maatte  skee  for  Folket  af  en  romersk  Øvrighed,  medens  An- 

dragender om  administrativ  Hjælp  mod  Haardhed  og  om  nogen 

Opreisning  kunde  rettes  til  og  imødekommes  af  Senatet  (som  ved 

Abderiterne  og  Coronæerne  i  dette  Aar,  Liv.  XLIII,  4),  dels,  hvad 

der  er  uomtvisteligt,  at  Ordene  ikke  kunne  betegne  et  Andragende 

om  Noget,  der  skal  tillades  og  skee  —  thi  dette  betegnes  ufra- 

vigelig  ved  otcoc*  (hvilket  Bftoé  Mommsen,  som  ovenanført,  an- 

tager  udfaldet  tilligemed  de  andre,  ogsaa  af  Madvig  underfor- 
staaede  indledende  Ord,  idet  han  for  Foucarts  e(?vai)  supplerer 

éffi;  begge  statuerede  Ellipser  ere  dog  vel  omtrent  lige  dristige),— 
„men  alene  en  Angivelse  af  og  Klage  over  Noget,  der  er  eller  skal 
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være  skeet  (hvorom  Senatet  forbeholder  sig  nærmere  Undersøgelse  og 

Overlæg)".  Madvig  concluderer:  „den  første  Del  af  denne  Angivelse 

og  Klage  er  ganske  sikker:  Éspt  ou  (eller  snarere -spl  tov"  o:  Madvig 
føler  her  Vanskeligheden  ved  at  lade  Infinitiven  hænge  af  en  Phrase, 

som  slet  ikke  staaer  der,  eller  let  efter  almen  Sprogbrug  kan  un- 

derforstaaes)  rauxa^  tocc  yvvatxac  ujJpiXafrai).  Den  anden  er  usik- 

krere,  men  der  er  dog' neppe  Tvivl  om,  at  der  klages  over  Prætorens 
Handling  eller  Ikke-Handling,  saa  at  tcv  crcpanjYov  er  Subject  til 

^vsyxeiv,  og  at  der  er  en  Feillæsning  i  iid  af'av.  Jeg  troer,  at 
der  har  staaet  „(o:  istedetfor  Foucarts  Læsning  paa  Stenen  og  Sup- 

pleren :  upp[s<dc]  56cav  spvoti]  [~pc[^  tov  crpaTypv  svsyxsiv  énj 

a£uxv) :  gUØp^ffitai)  x.aJ,  s(vyspcor)  tcv  arpaTTfjyov  lvs*yxslv  axat^tav  x.  t.  X. 

Der  klages  over,  at  de  3  Qvinder  ere  blevne  skjændede  og  van- 
ærede, og  at  Prætoren  har  seet  gjennem  Fingre  med  (Soldaternes) 

Tøilesløshed  og  Brud  paa  Disciplinen  og  tåget  den  let.  For  xpo'- 

tsoov  (der  maa  betyde  „førend  nogen  Beslutning  tåges";  kunde 

man  vente  ucrrepov". 

Denne  Conjectur  er  udentvivl  meget  ingeniøs.  Men  mod  Ud- 
trykkets  fulde  Pugtighed  tør  dog  nok  indvendes,  først  at  ved  det 

af  Madvig  i  den  corrigerede  Text  dog  beholdte  icspt  cv,  der  skal 

hænge  af  det  underforstaaede  Xoyouf  éicewfiVavro,  skal  Infinitiverne 

være  Apposition  eller  Epexegese  til  cv,  sandsynligvis  uden  nogen 

Parallel  i  græsk  Sprogbrug,  og  derhos,  at  ocTa^av  vel  uden  Tillæg 

af  tgjv  c7TcaT'.wT(ov  eller  i  det  mindste  af  Artikelen  (ttjv)  staaer  altfor 

nøgent.  Aorist  Inf.  —  efter  v^c-frai  —  svsyxstv,  her  i  pr  æt  er  i  tisk 
Betydning,  kan  —  naar  cv  (eller  tcv)  ikke  forstaaes  det  Factum, 

men  „ den  Forklaring,  Paastand,  Anke"  —  maaske  stemme  med  den 
af  Madvig  i  Græsk  Syntax  §  172  a  („  Aorist  i  Inf.  har  Betydning  af 

Præteritum,  ligesom  i  Indicativ,  naar  den  styres  af  et  Ytrings-  og 

Meningsverbum  eller  en  dermed  eensbetydende  Talemaade")  omtalte 

Sprogbrug,  skjønt  dog  Forandring  i  Tempus  fra  ufSpføfou,  er  paafal- 

dende,  men  hverken  har  det  af  Madvig  beholdte  rcpoxspov  her,  hvor 

ingen  Beslutning  er  antydet  (blot  et  Factum  angivet),  nogen 

tydelig  Mening,  og  ucrcepov,  som  Madvig  antager  man  kunde  vente 

istedet  (vilde  da  sige  „senerehen"),  vilde  vel  staa  ganske  overflø- 21  a 
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digt.  sva vri  er  her  xoivfj,  hellenistisk  (i  LXX  og  N.  T.)  =  coram 

for  det  ældre  Sprogs  åvavxa. 

Med  Hensyn  til  de  reelle  Indvendinger,  som  Madvig  (1.  1. 

p.  18)  reiser  mod  Foucarts  Text  Soajv  ivsyxstv  x.  r.  X.,  „at  der  her 

ikke  kan  tænkes  paa  Tilladelse  til  at  anlægge  en  Proces,  da  en 

romersk  Øvrighed  (og  Feltherre)  umulig  for  Misbrug  af  Embeds- 

myndighed  kunde  anklages  i  Form  af  privat  Proces  o.  s.  v.",  skal 
jeg  tillade  mig  at  gjøre  opmærksom  paa  Mommsens  Forklaring  (1. 

1.  p.  296—297)  af  5i'xy]  (eller  efter  Mommsens  Text:  afrta)  uføeoc 
om  den  ældste  private  injuriarum  actio  („den  offentlige  ind- 

førtes  først  ved  lege  Co  r  nei  i  a'1),  som  kunde  reises  ogsaa  mod 
en  Magistrat,  i  ethvert  Fald  efter  nedlagt  Magistratur  (som  jo 

her  var  Lucrets's  Tilfælde).  Mommsen  citerer  herfor  Ulpian  i 
Digg.  47,  10,  32:  „nec  magistratibus  licet  aliquid  injuriose  facere: 

si  quid  igitur  per  injuriam  fecerit  magistratus  (vel  quasi  privatus 

vel  fiducia  magistratus)  injuriarum  potest  conveniri.  Sed  utrum 

posito  magistratu  an  vero  et  quamdiu  est  in  magistratu?  Sed  ve- 

rius  est,  si  is  magistratus  est,  qui  sine  fraude  in  jus  vocari  non 

potest,  exspectandum  esse,  quoad  magistratu  abeat".  Den  private 
injuriarum  actio,  bemærker  Mommsen  videre,  var  dobbelt,  den  ene 

legitima,  som  havde  tilfølge  Straf  enten  af  talio  eller  af  pecunia  certa 

(da  indeholdt  alt  i  Søgsmaalet,  intentio  cf.  supra),  den  anden,  ind- 

ført  ved  Skik  og  Brug  og  optaget  i  Prætorens  Edict  (cf.  Pauli.  sent. 

rec.  5,  4,  7)  æstimatoria;  cf.  Gaj.  3,  224:  „sed  nunc  alio  jure 

utimur  (o:  forskjellig  fra  den  i  §  223  nævnte  12  Tavlers);  permit- 

titur  enim  nobis  a  prætore  ipsis  injuriam  æstimare  et  judex  vel 

tanti  condemnat,  quanti  nos  æstimaverimus  vel  minoris,  prout  illi 

visum  fuerit  (og  der  tilføies,  at  ved  en  atrox  injuria  pleier  Prætoren 

selv  æstimare  (og  give  Summen  i  Søgsmaalsformlen),  og  Domme- 

ren gaaer  da  sjelden  under  Prætors  æstimatio  (smlgn.  ogsaa  herom 

Pauli.  sent.  rec.  5,  4  de  injuriis).1 

Digg.  XLVII.  10  in.  defineres  det  generelle  Ord  injuria:  „specialiter  autem  injuria 

dicitur  contumelia"  og  videre  ibid.  2.  siges  „omnis  injuria  aut  in  corpus  inferri, 

aut  ad  dignitatem  aut  ad  infamiam  (i.  e.  cum  pudicitia  adtemptatur)  pertinere"  ; 
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Senatet  udskyder  ialfalcl  Afgjørelsen  af  Sagen  (?),  indtil  C. 

Lucretius  selv  kan  høres  og  Sagen  i  hans  Nærvær  kan  drøf- 
tes. Naar  Madvig  her  (p.  18)  ubestemt  tilføier  i  Parenthes : 

„han  var  altsaa  endnu  ikke  i  Rom,  eller  kunde  dog  for  Øie- 

blikket  ikke  indstille  sig",  saa  er  herved  at  minde  om  det  af 

Madvig  upaaagtede  Sted-  hos  Liv.  43 ,  4 ,  6  :  Lucretium  tri- 

buni  plebis  absentem  concionibus  assiduis  lacerabant,  quum  rei- 
publicæ  caussa  abesse  excusaretur:  sed  turn  adeo  vicina  etiam 

inexplorata  erant,  ut  is  eo  tempore  in  agro  suo  Antiati  esset, 

aquamque  ex  manubiis  Antium  ex  flumine  Loracinæ  duceret  &c. 

Han  var  nu  (i  October  a.  u.  584,  170  a.  Chr.)  forlængst  vendt  til- 

bage;  hans  imperium  var  alt  udløbet  i  Marts  a.  u.  584  (cf.  Momm- 

sen  1.1.  p.  297),  og  hans  Efterfølger,  Hortensius,  maatte  da  alt 

forlængst  have  overtaget  Flaaden  (smlgn.  Klagen  over  denne  fra 

Abderiternes  Side  Liv.  43,  4,  8). 

Spørgsmaalet  om  denne  Passus  er  imidlertid  senere  indtraadt 

i  et  ganske  nyt  Stadium.  En  væsentlig  afændret  Form  nemlig 

af  Texten  i  dette  Afsnit  giver  Luders's  Revision  af  Stenen  her  til 
Resultat  (cf.  Eph.  epigr.  Vol.  II,  1.  p.  103).  Istedetfor  atFoucart 

paa  Stenen  havde  læst  i  Slutningen  af  Lin.  50  og  Begyndelsen  af 

Lin.  51  :    YB  PI  KAN  E  . . .  2,  af  ham  udfyldt:  tføOac]  8':*av 
(han  siger  selv  p.  49  udtrykkelig,  at  blot  de  tre  sidste  Bogstaver  af 

det  sidste  ere  læselige)  s[2vat]  r,[po^]  x.  x.  X.,  har  Luders,  med  Bevid- 

nelse  af  at  Læsningen  er  aldeles  tydelig,  der  fundet:  YAPIA22Y- 

NAPE^V/A  hvor  Mommsen  nu  blot  supplerer  xst,  saa  at  Texten 

lyder:  toaauxwc  izzpi  ou  rautas  rac:  yuvatxas  ih?(oL$  ffuvapsaxst  7tpoc 

tov  jTpaTTjyov  évsyxsiv  éid  afuxv.  At  Udfyldningen  juvapsafxst]  her 

(i  Slutningen  afLinien)  er  nødvendig  og  rigtig,  tør  nok  ansees  for 

infra  ibid.  tit.  10.  36  er  der  ved  injuriaruni  actio  Tale  om  satisdatio  judicatum 

sol  v  i  og  ibid.  37,  1  bedder  det:  etiam  ex  lege  Cornelia  injuriarum  actio  civi- 
liter  (o:  privat  bos  Prætor)  moveri  potest,  condemnatione  æstiraatione  judi- 
cis  facienda. 

1  Paa  mit  Papiraftryk  er  desværre  Læsningen  fra  Linie  41  til  53  (Resten  igjen  er 
særdeles  tydelig)  temmelig  utydelig,  dog  læses  endnu  YAPIA2  2YNAPE  ty" 

deligt  nok. 

21  a* 
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evident.  Men  ogsaa  denne  nye  Text  frembyder  dog  ikke  ringe 

Vanskelighed.  Hvad  Udtrykket  overhoved  angaaer,  da  er  vel  og 

her  at  fastholde,  at  dette  fremdeles  er  forsigtigt  og  diplomatisk 

affattet,  fordi  det  gjaldt  en  høitstaaende  Embedsmands  Forseelse, 

som,  saavidt  muligt,  skulde  skaanes.  Men  i  sin  Forklaring  af  Ste- 

dets nye  Text,  som  hos  Mommsen  med  Hensyn  til  det  saglige 

ikke  væsentlig  afviger  fra  hans  Forklaring  af  Foucarts  tidligere  Text, 

har  Mommsen  neppe  været  heldig,  navnlig  ikke  i  at  udrede  Con- 

structionen.  Mommsen  (Eph.  epigr.  Voll.  II,  1.  103— 104)  gjengiver 
Stedet  paa  Latin  saaledes:  „item  quibus  de  rebus  has  mulieres 

sitellam  (—  as)  placet  ad  prætorem  ferre  in  æstimationem,  de  ea 

re  antea  coram  C.  Lucretio  deliberandum  esse  censuerunt".  Hvad 

det  saglige  her  angaaer,  forklarer  han,  at  Udtrykket:  sitellam 

vel  urnam  ferre  ad  prætorem  vistnok,  saavidt  han  veed,  er 

uden  andet  Exempel,  men  at  dets  Betydning  ikke  destomindre  er 

klar,  nemlig:  „at  forlange  recuperatores  af  Prætoren".  „Thi",  siger 
han,  „skjønt,  hvor  Talen  blot  er  om  een  Dommer  (judicem  ferre 

alicui),  Lodtrækning  maaske  ikke  tinder  Sted,  saasom  enten  Sag- 

søgeren  tilbyder  den  Anklagede  en  saadan,  eller  Øvrighedspersonen 

selv  giver  de  stridende  Parter  denne,  saa  anviser  dog  sors  og  urna 

Recuperatores"  (han  paaberaaber  Plin.  Paneg.  c.  36,  4  „sors  et 

urna  iudicem  adsignat",  cf.  Plin.  Pan.  ed.  C.  G.  Schwartz,  p.  143, 
som  citerer  S.  Pomponius  (de  origine  iuris)  Digg.  1,2,32,  der  siger, 

at  Nerva  (efter  Schwartz:  Nerva  Tr aj  anus)  tilføiede  en  Prætor, 

qui  inter  fiscum  (af  Schwartz  forklaret:  procuratores  et  ministros 

fiscales)  et  privates  jus  diceret,  hvilket  synes  at  være  en  Gjenta- 

gelse af  hvad  Nero  (Sen.  Nero  c.  17)  alt  bestemte  med  Hensyn  til 

Inddrivelser  af  det  til  ærarium  skyldige  (ærarium  stod  under  præ- 

fecti  dengang) :  ut  rerum  actu  ab  ærario  caussæ  ad  forum  ac  re- 

cuperatores transferrentur,  altsaa  betragtes  som  Privatprocesser 

om  Mit  og  Dit,  som  afgjordes  ved  recuperatores).  Formen  for  den 

recuperatoriske  Proces  er  vistnok,  som  ovenfor  efter  Rein  bemær- 

ket,  lidet  bekjendt.1    I  Betragtning  tør  maaske  komme  et  Sted  hos 

1  Liv.  43,  2  omtaler  ved  en  Repetundesag  5  recuperatores  af  Senatet;  tidligere  (26, 
48,  18)  omtales  blot  3  ved  et  ganske  sær  eg  et  Stridsspørgsmaal. 
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Cic.  de  Cluent.  c.  34  „neminem  voluerunt  majores  nostri  non 

modo  de  existimatione  cujuspiam  sed  ne  pecuniaria  quidem  de  re 

minima  esse  judicem,  nisi  qui  inter  adversarios  con veniss e t). 

Mommsen  mener,  at  Intet  er  til  Hinder  for,  at  de  Qvinder,  hvorom 

Talen  er,  har  forlangt  (tåget:  sumpserunt)  recuperatores  mod  C.  Lu- 
cretius  (recuperatores  sum  ere  cum  aliquo,  recuperatores  rejicere 

siges).  At  recuperatores  valgtes  ved  Lodkastning,  viser  tydeligt 

nok  Stedet  af  Plin.  Paneg.,  skjønt  Formerne  derved  ei  kjendes. 

Ordet  'jhpioL  (urna,  situla  v.  sitella),  egentlig  „et  Vandkrus,  en  Urne", 
forekommer  i  Betydningen  „Stemmeurne"  nok  alene  hos  Xen.  HelL 
1,  7,  9  ved  denbekjendte  Sag  mod  de  Feltherrer,  som  anklagedes 

for  ei  at  have  opfisket  de  Skibbrudne  og  Døde  i  Slaget  ved  Argi- 

nussæ;  der  er  dog  blot  Tale  om  to  Stemmeurner  (ikke  til  Lod- 
trækning)  i  Ekklesien,  een  til  Domfældelse,  een  til  Frikjendelse. 

Det  latinske  Ord  for  en  „Lodtrækningsurne"  er  hos  Plautus1  al- 
mindeligt  sitella  (som  ogsaa  forekommer  hos  Liv.  41,  18,  8  og  25, 

3,  16  (det  sidste  et  dunkelt  og  omtvistet  Sted)  og  hos  Cicero  frg. 

Cornel.  Mommsen  antyder  tilsidst,  at  haar  recuperatores  forlangtes 

af  den  ene  Part,  Lodtrækningsurnen  til  Valg  af  recuperatores  kan 

være  medbragt  af  Parten  selv  til  Retten.  (Begyndelsen  af  denne 

Ytring  hos  Mommsen  har  været  mig  ganske  uforstaaelig:  „Lucretio 

(?)  autem  satis  explicatur,  si  ab  eo  ipso,  qui  recuperatores  postu- 

labat,  urna  ad  eos  sortiendos  in  jus  afferenda  erat;  id  quod  cur 

ita  non  fuerit  non  video". 

Om  maaske  Mommsen  her  sandsynligt  kan  antages  at  have 

opfattet  det  saglige  rigtigt,  saa  har  han  dog  neppe  været  heldig  i 

at  forklare  Constructionen  og  Udtrykket  ret.  Hvorledes  auvapsuxst. 

er  at  forstaae,  og  til  hvem  det  er  at  henføre  —  han  oversætter 

alene:  placet  —  forklarer  han  ikke  og  izzpl  ©u  gjengives,  utvivlsomt 

falsk:  de  quibus  rebus,  henført  til:  sitellam  ferre  ad  prætorem,  alt- 

saa  at  forstaae  om  selve  disse  Qvindes  lidte  Forurettelser.  auv- 

apsaxst  —  Ordet  bruges  baade  personligt  og  upersonligt  —  staar 

1  cf.  Pl.  Cist.  II,  4,  17  (sitellam  cum  ,aqua  et  sortes,  Urnen  fyldtes  halvt  med 
Vand  cf.  ibid.  Ii,  6,  33),  ibid.  2,  5,  34  conjiciam  sortes  in  sitellam  et  sortiar. 
ibid,  2,  6,  8  situla.    Der  siges  bos  Liv.  adferre  sitellam,  bos  Cic.  deferre  sitellam, 
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her  upersonligt  (saa  vistnok  ogsaa  Moramsens  placet)  og  maa  vel 

utvivlsomt  i  det  overhoved  forbeholdne  og  blot  antydende  Udtryk 

henføres  til  den  forberedende  Femmands-Comitée,  i  Hen- 

hold til  hvis  Indstilling  Senatet  afgiver  sin  Beslutning,  ogxep'. 

er  her  at  forklare  i  Analogi  med  den  uregelmæssige  Construc- 

tion  (Attraction  ved  Relativet),  som  Madvigs  græske  Syntax  §  103 

A.  2  paaviser,  at  Relativets  Neutrum,  som  skulde  staa  i  Nomina- 

tiv, kan  ved  Attraction  (ved  udeladt  Demonstrativ)  forandres  til 

Genitiv  og  Dativ.  Bekjendte  ere  Udtryk  som  hos  Hdt.  1,  68  ouSsv 

xo)  éÉSotss  tov  k]v  Tcsp c  2ap$i£.  Uepl  cj  auvapstfxsi  vil  altsaa  sige: 

mpl  toutou,  o  duvapløxei:  „i  Anledning  af  det,  som  man  (o:  Fem- 

mændene)  ere  enige  om,  at  disse  Qvinder  skulle  hos  Prætoren  (pe- 

regrinus)  forlange  Opreisning"  (vel  ved  recuperatores).  Ttpcnrepov 
har  nu  saaledes  ialfald  sin  fulde  Betydning  o:  førend  der  ved  den 

Sag  foretages  videre.  Begrebet  af  Tusp?  ou  gjentages  da  siden  ge- 

nerelt ved  Tusp?  toutou  tou  Trpaytiairoc.  Vanskelighed  her  levnes 

altsaa  vel  alene  ved  det  ellers  uhørte  u&ptac  éveyxsiv  og  dettes 

egentlige  Mening.  Mommsen  bemærker  (eph.  epigr.  Vol.  I.  p. 

297),  „at Lovene  vel  ikke  fordrede,  at  Senatet  skulde  tillade  An- 
læg  af  en  saadan  Sag,  men  efter  de  romerske  Forhold  paa  den 

Tid  vilde  en  Peregrin,  hvis  ikke  et  saadant  S.  C.  gik  forud,  snarere 

til  egen  Fordærv  end  til  den  Anklagedes  have  kaldet  en  Anklaget 

af  Senatorstand  for  Retten".  At  der  ikke  virkelig  er  bleven  reist 

nogen  privat  Sag  mod  C.  Lucretius,  maa  vel  sluttes  deraf,  at  Se- 

natet for  al  C.  Lucretius's  Vold  og  Undertrykkelse  og  Udsuelse 
i  Grækenland  lader  Tribunerne  rette  en  Anklage  mod  ham  for 

comitia  tributa,  hvor  han  af  alle  35  Tribus  eenstemmig  domfældes 

(til  en  Mulct  af  1,000,000  Asses)  cf.  Liv.  43,  8,  9.  10. 

Det  følgende  Afsnit,  Lin.  53—56  init.,  angaaer  ogsaa  en  pri- 
vat Sag,  og  Textens  Ordlyd  med  de  faa  for  det  meste  evidente 

Supplementer  frembyder  ingen  egentlige  Vanskeligheder.  Foucarts 

Text  med  Supplementer  lyder  saa: 

[  Off]auTcd£  KBpl  ov  ol  auTot  ©ia£sic  svscpavuav  izs.pl  a£cou  xai  s[W] 

[ou]  auxot^  xoivovLav  Tupoc  Tvalov  llavftoaivov  ysyovsvai,  rcepfi  tou] 
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tou  tou   7cpay{j.aTO^,   sav   xptra^  Xageiv  (JouXwvTa'-,    toutoi^  xpiTas 

[8]o[0]  55 
[v]  ai  ISofsv. 

Foucarts  Supplementer:  e[k'ou]  efter  ctitou  og  [SJcpvJai1  ere 
tiltraadte  af  Mommsen  og  Madvig;  de  to  øvrige  ere  selvindlysende. 

Der  handles  om  en  Strid  opstaaet  mellem  Thisbæerne  og  en  Gnæus 

Pandosinus  o:  Gnæus  fra  Pandosia,  der  baade  af  Mommsen  og  Mad- 

vig er  forklaret  om  en  Italiker  fra  Pandosia  i  Bruttium  i  Nedre- 

italien  (ikke  fra  Pandosia  i  Epirus);  Foucart  vil  have  det  forstaaet 

om  en  Frigiven  af  Communen  Pandosia.  Personen  er  af  Madvig 

anseet  for  en  italisk  negotiator,  saadan  en,  som  efter  Sallust  vare 

saa  hyppige  i  de  africanske  Byer ;  Mommsen  antager  ham  derimod 

for  en  arator,  smlgn.  nedenfor.  Madvig  mener,  Striden  er  opstaaet 

i  Anledning  af  en  indgaaet  Contract  om  Korn  og  Olie,  „hvad  en- 
ten han  nu  skulde  skaffe  Thisbæerne  Korn  og  Olie  til  Leverance 

til  Romerne,  eller  han  havde  afkjøbt  dem  Producter  (hvorpaa  xci- 

v(ov'a,  „Handelsfællesskab"  kan  tyde);  Senatet  tilbyder,  for  at  skaffe 
en  competent  Domstol  til  Trættens  Afgjørelse,  at  give  Dommere, 

som  naturligvis  en  italisk  socius  maatte  underkaste  sig". 

Mere  bestemt  forstaaer  Mommsen  1.  1.  p.  297  fl.  xoivoma  i  Be- 

tydningen „societas"  (specielt  om  H andelsfællesskab  o:  Handel 

fi n des  xoivwvia neppe  brugt)  og  antager  særligt,  at  dette  „societas", 
Compagniskab,  Participantskab,  var  omtrent  af  den  Art,  som  Ulpian 

beskriver  i  Digg.  17,  2,  52,  2:  si  in  eoéunda  societate  art  em  ope- 

ramve  pollicitus  est  alter,  veluti  cum  pecus  in  commune  pascen- 

dum  aut  agrum  politori2  damus  in  commune  quærendis  fru- 

'  [&]o[uv]ai  (cf-  judicem  dare,  Rein  „Privatr.  u.  Civilproces  der  Romer",  p.  867). 
'  Her  i  Digg.  betegnes,  hvad  paa  norsk  kaldes  „Loddebrug",  hvorved  den  Ene 

lægger  sin  Kyndighed  og  Arbeide  til,  den  Anden  yder  Jord  og  Redskab,  og  begge 
dele  Provenuet,  ligt  eller  uligt.  Politor  betegner  egentlig:  en  Jordforbedrer, 
Bearbeider  cf.  Cato  r.  r.  5,  4,  hvor  en  mercenarius  politor  nævnes,  men  c. 

136  betegner  politionem  dare  indgaae  en  Contract  om  Loddebrug  (af  Ager,  Vin- 
gaard,  Oliehave  etc.)  eller  give  sin  Eiendom  i  Forpagtning  mod  en  bestemt.  An- 

del i  Udbyttet,  og  den,  som  overtager  en  saadan  Forpagtning,  kaldes  ibid.  poli- 
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gibus.  Mommsen  mener  nu,  at  den  Thisbæiske  Commune  kan  have 

indgaaet  en  sa  ad  an  Contract  med  en  Italiker,  at  den  overdrog  ham 

Communens  forskjellige  Grundstykker  at  dyrke  paa  det  Vilkaar, 

at  en  vis  Del  af  Kornet  og  Olien  skulde  tilfalde  Communen,  og  at 

Gnæus  saaledes  synes  at  have  henhørt  til  de  italiske  aratores,  som 

færdedes  i  Provindserne;  skjønt  disse  vistnok  ofte  tilkjøbte  sig 

Jorderne,  er  der  intet  til  Hinder  for,  at  de  kunne  have  indgaaet 

paa  en  saadan  Leie  eller  saadant  Compagniskab  og  dyrket  frem- 

med Jord.  Mommsen  paastaaer  dog  ikke,  at  saa  er  tilgaaet, 

men  mener  blot,  at  det  kan  have  gaaet  saa  til. 

Slutningen  fra  Lin.  56  —  Lin.  60  har  ingen  egentlig  Lacune 

(alene  i  Slutningen  af  Lin.  56  giver  Foucart  falsk  rcspi  to  iste- 

detfor  Tcspt  tou,  hvor  u  i  Liniens  Ende  skulde  være  bortfaldet1, 
og  Texten  lyder  forøvrigt  hos  ham  saadan : 

f£2aauT&>£  rcept  wv  dl  ocutoi  Xoyou^  sTCcnqffavTo  røpt  to[u] 

Ypa^aTa  Souvai  ØLffjSeuatv  zic,  AtrwXiav  xal  <p6)X''5a,  icepl  tou  tou 

tou  TtpaypiaTOC  Øicpsuatv  xolI  Koptovsuaiv  efe  AiT(oX''av  y,ai  $u[x-f) 

Sa  xa?  sotv  irou  -sfe  aXXas  7:o'Xs(.£  fouXovTa',,  ypau-^aTa  <pt.Xav  — 
-frpoTta  8ouvai  s§o§sv.  60 

Senatet  erklærer  paa  de  thisbæiske  Gesandters  Andragende  om 

Anbefalingsbreve  for  sig  til  Ætolien  og  Phokis,  at  der  skal  gives 

baade  dem  og  Koroneerne  saadanne  „literæ  benignæ"  baade  til 
Ætolien  og  Phokis  og,  om  de  muligt  ønske  det,  ogsaa  til  andre 
Stater. 

At  der  i  selve  Andragendet  bruges  Ordet  tøiajisugriv,  istedetfor 

tor,  og  i  næste  cap.  gjentagende  partiarius  (se.  colonus)  o :  Loddebruger  (svensk : 

„Hålftenbrukare")  cf.  Gaj.  Digg.  19,  2,  25,  6.  Den  dobbelte  Bortforpagtningsmaade 
for  en  bestemt  Betaling  eller  for  Andeel  i  Provenuet  betegnes  hos  Flin.  Epp. 
9,37,13  locare  nu  mm  o  (Forpagteren :  numis  eolit)  og  locare  part  ib  us.  Alt  paa 

Solons  Tid  er  der  Tale  om  „Loddebrug"  (cf.  siu''jj.opTO£  yi)  Poll.  Onom.  7, 
151). 

Faa  mit  Papiraftryk  ataaer  ganske  tydeligt  TOY;  blot  Kl  i  Slutningen  af  Lin. 

58  mangler  der. 
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at  man  kunde  vente  auxou,  beroer  maaske  derpaa,  at  Beslutningen 

gaaer  videre  end  Andragendet  og  tillige  omfatter  Koroneerne,  og 

saaledes  Beslutningen  om  disse  ogsaa  vel  alt  her  tåges  Hensyn  til 
i  Tanken. 

Thisbæerne  kunde  jo  mest  hensigtsmæssigt  vende  tilbage  til- 

søs,  saaledes,  at  de  anløb  Naupactus  (dengang  ætolisk)  og  senere 

landede  ved  Anticyra  i  Phokis  (sa a  Mommsen  1  1.  p.  298).  Fou- 

cart  paastaaer  (p.  57),  her  vel  ganske  uhjemlet  og  umotiveret,  at 

„deres  Hensigt  var  at  vende  tilbage  Veien"  —  lang,  besværlig, 
maaske  farlig  —  „tillands,  dragende  tvers  igjennem  Ætolien  og 

Phokis,  i  hvilke  Egne  det  romerske  Parti  havde  Overhaand,  idet 

de  ønskede  at  forsikre  sig  de  derværende  Oligarchers  Venskab" 

(hvorfor?).  „Koroneerne",  som  ellers  ikke  ere  nævnte  i  Senats- 
consultet,  maa  være koroneiske  Gesandter,  enten  de,  som  ef ter 

Koroneas  Indtagelse  (indtraf  rimeligt  i  Høsten  eller  Forvinteren 

171  a.  Chr.)  havde  talt  Communens  Sag  i  Senatet;  eller,  mener 

Mommsen,  muligt  et  privat  Gesandtskab  fra  Koronea,  som  —  efterat 

deres  egne  Affærer  for  en  Stund  siden  alt  vare  ordnede  -  havde 
fulgt  med  Thisbæerne  for  at  tale  disse  deres  Naboers  Sag.  I  første 

Tilfælde  maatte  disse  Koroneere  have  opholdt  sig  en  god  Stund 

i  Rom  —  henved  1  Aar,  hvis  Texten  er  rigtig  Liv.  43,  4,  11  — ; 

det  hedder  nemlig  der  (under  Aaret  u.  c.  584  =  170  a.  Chr.): 

decreverunt  eadem  de  Abderitis  (som  vare  mishandlede  af  den  da- 

værende Prætor  og  Flaadeadmiral  Hortensius),  quæ  de  Coronæis 

decreverunt  p  ri  ore  anno  (o:  171  f.  Chr.),  eademque  pro  concione 

edicere  Q.  Mænium  prætorem  jusserunt.  Skjønt  det  vel  er  sandsynligt, 

at  Consulen  Licinius  Crassus  har  indtaget  Koronea  ikke  meget 

l^ænge  efter  Thisbæ  (Mommsen  er  her  i  Anm.  nedenunder  p.  298, 

som  overhoved  om  den  relative  Tid  for  Thisbæ's  og  Koroneas  Ind- 
tagelse, vaklende:  „quamquam  probabile  est  fere  eodem  tempore, 

scilicet  autumno  a.  583,  consulem  Licinium  Coronæam  expugnasse 

et  prætorem  Lucretium  Thisbas  recepisse",  medens  han  p.  291 
lader  Koronæa  indtages  endog  før  end  Thisbæ,  deri  directe 

Mods ig else  mod  hans  egen  Kritik  til  Liv.  42,  63, 12  sammenholdt 

med  Liv.  42,  67,  12),  men  ialfald  først  i  Senhøsten  eller  For- 
Videnak.-Selsk.Forh.  1875.  22 
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vinteren  Aar  171  (cf.  Liv.  42,  67,  12  og  det*  oven  bemærkede),  saa 
kunde  det  maaske  alligevel  ei  være  saa  paafaldende,  at  Koroneer- 

nes  Sag  —  da  disse  havde  været  hjemsøgte  med  alle  Slags  Gru- 
somheder,  ligesom  Abderiterne  i  det  følgende  Aar,  saa  at  Sagen 

havde  vakt  ikke  blot  Grækernes,  men  ogsaa  Senatets  høieste  Uvil- 

iie  —  er  bleven  behandlet  i  Senatet  længe  førend  Thisbæerne,  der 

formodentlig  paa  Grund  af  ringere  Modstand  eller  maaske  umid- 

delbar Overgivelse  havde  fundet  en  mildere,  ialfald  mindre  grusom 

Behandling  af  sin  Seirherre.  Men  paa  den  anden  Side  maa  det 

dog  erkjendes  at  være  en  ikke  ganske  umotiveret  Paastand  af  Fou- 

cart  p.  58:  „at  i  Livius's  Ytring  43,  4,  11,  som  oven  er  eiteret, 
p  ri  ore  anno  (o:  endnu  samme  Aar,  Byen  var  indtaget)  enten  er 

en  aabenbar  Feiltagelse  af  Forfatteren,  eller  en  Feil  af  Copisten" 
(hvilken?).  Thi  maa  det  erkjendes,  at  Koroneas  Indtagelse  først 

indtraf  senhøstes  eller  i  Forvinteren  Aar  171,  saa  synes  jo  vistnok 

Klage  igjennem  Gesandtskab  fra  Koroneernes  Side  og  Afgjørelse 

af  Sagen  i  Senatet  neppe  at  kunne  have  fundet  Sted  endnu  i 

samme  Aar.  Foucarts  videre  Paastand,  at  begge  Gesandtskaber, 

fra  Koronea  og  fra  Thisbæ,  ankom  til  Rom  paa  samme  Tid,  nem- 

lig i  September  Maaned  170  (Foucart  p.  59),  og  at  Deputatio- 
nen  fra  Koronea  har  været  modtaget  i  Senatet  ganske  kort  Tid 

førend  Deputationen  fra  Thisbæ,  maaske  i  Mellemrummet  meil  em 

de  to  Senatsforsamlinger,  som  beskjeftigede  sig  med  Thisbæ's  Af- 
færer, ere  dog  nok  uden  anden  Hjemmel,  end  at  der  endnu  ved 

Afgjørelsen  af  Thisbæ's  Sag  var  to  Gesandtskaber,  det  ene  fra 
Thisbæ,  det  andet  fra  Koronea,  tilstede  i  Rom;  om  det  sidste  var 

det  samme,  som  oprindelig  var  afsendt  med  Klager  over  Koroneas 

Behandling  og  Andragende  om  Opreisning,  eller,  som  Mommsen 

alternativt  mener,  et  senere  til  Støtte  for  Nabobyen  Thisbæ's  Andra- 
gende, lader  sig  vel  ei  bestemt  nogensinde  afgjøre.  Foucart,  som 

udelukkende  forklarer  Gesandtskabet  fra  Koronea  som  det  fra  først 

af  afsendte  i  Anledning  af  Byens  Skjebne,  finder  i  Livius's  Sted 

(43,  4,  11)  og  Udtryk  „priore  anno"  en  aabenbar  Vildfarelse  af 
Livius,  eller  en  Afskriverfeil.  Det  første  er  nu  lidet  sandsynligt, 

og  den  anden  Foucarts  Forklaring  om  en  Afskriverfeil  har  den 
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Mangel,  at  han  ikke  angiver,  hvori  denne  Afskriverfeil  da  skal  be- 
staae.  Men  en  saadan  Afskriverfeil  kan  alene  tænkes  at  være  den, 

at  Afskriveren  har  sat  „priore  anno"  istedetfor:  primore  (skrevet: 

priore?)  anno  o:  „i  Begyndelsen  af  Aaret,  i  Aarets  første  Deel". 
Selve  Ordet  forekommer  vistnok  ikke  ellers  hos  Livius  i  denne 

Sprogbrug,  identisk  med  primore  (anteriore)  parte  (alicujus  rei) 

cf.  primores  digitos  duos  og  strax  efter  eum  primorem  Cato  r. 

r.  40,  3;  hos  Geil.  10,  19:  in  primore  pueritia;  Luer.  6,  1191 

nasi  primoris,  Geil.  1, 18  in  primore  libro  Geil.  7,12  primo- 

res manus,  Tac.  H.  3,  21  extr.  primori  in  acie,  og  hyppigt  ord- 

sprogligt:  primoribus  labris);  men  netop  den  Omstændighed 

kan  have  givet  Anledning  til  Afskriverens  Feiltagelse  ved  det 

ham  ubekjendte  Udtryk.1  Forresten  er  det  vel  neppe  tvivlsomt. 
at  det  netop  er  dette  Sted  hos  Livius  (43,  4,  11  priore  anno),  der 

saaledes  læst  sætter  Afgjørelsen  af  Koroneas  Sag  alt  i  det  fore- 

gaaende  Aar,  som,  —  skjønt  han  ei  der  nævner  det  —  dog  har  in- 
flueret  Mommsen  ved  hans  vaklende  Paastande  om  Koroneas 

Indtagelse,  først,  mod  hans  egen  kritiske  Udvikling  og  mod  Livius's 
Beretning,  at  denne  By  blev  indtaget  før  Thisbæ  (Mommsen  1.  1. 

p.  291,  cf.  Xiv.  42,  63,  12  med  42,  67,  12),  senere  dog  blot:  fere 

eodem  tempore.  Det  er  af  Livius  tilstrækkeligt  sikkert,  at  Koronea 

er  indtaget  senere  end  Thisbæ.  Men  at  Periochen  af  Livius's  43de 
Bog  omtaler  flere  græske  Byers  Erobring  og  grusomme  Plyn- 

dring af  Licinius  som  Proconsul  (o:  i  Aaret  170,  og  deriblandt 

da  vel  Koronea),  mener  Mommsen  vel  med  Ret,  beroer  paa  skjø- 

desløs Fremstilling,  der  staaer  i  Strid  med  og  maa  sættes  tilside 

for,  hvad  der  maa  sluttes  af  selve  Livius's  Fremstilling  i  det  lev- 
nede og  hele  Begivenhedernes  Rækkefølge,  nemlig,  at  Crassus 

ikke  længe  har  commanderet  Hæren  som  Proconsul  o:  før  den 

nye  Consul  Aulus  Hostilius  Mancinus's  Ankomst. 
Hvad  der,  hvis  disse,  her  alene  omtalte,  Koroneere  hørte  til 

eademque  er  ogsaa  besynderligt,  kan  maaske  antyde,  at  Mænius  ogsaa  havde 
bekjendtgjort  S.  C.  om  Koroneerne,  i  hvilket  Fald  ogsaa  priore  maa  være 

falsk.    Det  skulde  dog  da  egentlig  hedt:  eaque  —  eundem  Q.  Mænium  &c. 

22* 
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det  oprindelige  Gesandtskab  fra  Byen  Koronea,  kan  have  opholdt 

dem  saalænge  i  Rom,  lader  sig  naturligt  ikke  sige. 

Selve  Senatsbeslutningen  om  Ånbefalingsbreve  for  Gesandterne 

oplyser  Foucart  passende  (p.  57)  ved  Sammenligning  med  en  lig- 
nende Slutning  af  et  Senatsconsult  om  Jøderne  i  Joseph.  Antiq. 

Jud.  13,  9,  2.  Disse  begjære  og  faae  indvilget:  „at  man  giver 

dem  Breve  til  Kongerne  og  de  frie  Folk  for  at  sikre  dem  Tilbage- 

reisen  til  deres  Fædreneland  (otcuc  ts  auxolc  izgoc:  ts  [JajiXeic  xai 

5irjjj.0DC  sXsufrspou^  ypoc[j.[xaTa  Swciv  sic:  acjcpaXeiav  rijc  ei^oixov  srcavoSou). 

Det  af  mig  i  Indledningen  omtalte  Papiraftryk  af  denne  Sten- 

indskrift,  som  Hr.  Cand.  mag.  L.  B.  Stenersen  gjennem  sitBekjendt- 

skab  i  Athen  har  havt  den  Godhed  at  skaffe  mig,  er  tåget  af 

den  tydske  Philolog  Dr.  ph.  Lolling,  som  med  sædvanlig  tydsk 

Velvillie,  hvor  der  er  Spørgsmaal  om  et  videnskabeligt  Formaal, 

ufortrødent  og  tjenstvilligt  har  paataget  sig  denne  vistnok  ikke 

ubetydelige  Umage  (Dr.  0.  Liiders  var  ei  længere  i  Athen). 

Jeg  har  ovenfor  udhævet,  hvad  der  paa  dette  Aftryk  afviger  fra 

Foucarts  meddelte  Stenindskrift  (som  dog  intet  Facsimile  er,  skjønt 

Bogstavernes  forskjellige  Størrelse  og  større  eller  mindre  indbyrdes 

Afstand  vistnok  er  antydet),  og  hvad  der  stadfæster  Resultatet 

af  Dr.  Liiders's  Revision.  Den  større  Utydelighed,  som  paa  dette 

Papiraftryk  tinder  Sted  overhoved  fra  Lin.  42  — 53,  skriver  sig  sand- 

synligt  derfra,  at  Stenen  her  har  været  stærkere  slidt,  saa  at  Spo- 
rene af  de  indhuggede  Bogstaver  ere  blevne  svagere  (mindre  dybe), 

vel  ogsaa  fra  at  Tidens  Tand  har  gnavet  stærkere  og  maaske  til- 

fældige  Stød  eller  ublid  Behandling  af  Overfladen  har  efterladt 

Furer  og  Ridser,  som  af  og  til  kunne  forvilde  ved  at  antage  en 

tilfældig  Lighed  med  Skrifttræk.  I  Betragtning  herved  tør  vel 

ogsaa  det  komme,  at  det  vistnok  overhoved  tynde,  ulimede  Papir, 

som  befugtet  er  anvendt  til  Aftrykket,  har  en  lidet  jevn  Overflade 

og  af  og'  til  er  knudret  (nupret),  maaskee  og  paa  enkelte  Steder 
har  været  mindre  vel  fugtet.    Der  er  forøvrigt  givet  mig  Udsigt  til 
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endnu  en  Gang  at  faae  revideret  de  tvivlsomme  Steder  ved  Hr. 

Dr.  Lollings  Bistand.  Hvis  en  saadan  fornyet  Eevision  opnaaes  og 

giver  noget  Udbytte,  der  fortjener  særlig  Omtale,  skal  jeg,  hvis 

den  modtages,  forinden  Trykningen  heraf  er  afsluttet,  tillade  mig 
i  en  Efterskrift  at  meddele  Resultatet. 

E.  Skr.  Paa  fornyet  Henvendelse  fra  Cand.  mag.,  Universitets- 

stipendiat L.  B.  Stenersen  til  hans  atheniensiske  Correspondent,  Dr. 

ph.  Lolling,  har  denne  med  uforandret  ufortrøden  Velvillie  atter  paa 

Stenen  nøie  efterseet  Linie  41—42  og  Linie  50—51.  Denne  gjen- 
tagne partielle  Revision  giver  vistnok  intet  væsentlig  nyt  Resultat, 

men  stadfæster  dog  for  L.  50— 51,  hvor  den  største  Dissens  i  Læs- 

ningen er  tilstede,  i  det  hele  Dr.  Luders's  fra  Foucarts  væsentlig 
afvigende  Læsning.    Ved  det  enkelte  er  at  bemærke: 

Linie  41  in.  læser  Dr.  Lolling  fuldstændig:  HHAØOSA/y  (om 

hvis  Rigtighed  der  forøvrigt  ingen  Tvivl  er);  mellem  1JP02T0  og 

2TPATHro,  som  tydeligt  læses,  har  han  heller  ikke  fundet  noget 

læseligt  (uden  et  H  omtrent  i  Midten?). 

Lin.  42  in.  har  han  blot  fundet  Spor  af  eet  Bogstav  (.  I)  foran  H, 

og  ligesaa  læst  det  øvrige  navnlig  EI2TAEIN  ganske  som  Foucart. 

Lin.  51  læser  han  ganske  som  Lflders:  TYNAIKA2YAPIA2. 

Derimod  SYNAPE2,  som  Liiders  bevidner  er  aldeles  tydeligt  (cf. 

Eph.  epigr.  II,  1  p.  103  Anm.  nedentil),  er  af  Lolling  ikke  læst  saa 

tydeligt  (ES  svigter  for  ham). 

Lin.  51  har  han  læst  Skriveformen:  ENENKEIN  og  derefter 

EniASIAN.  Ogsaa  Papiraftrykket  viser  her  3  for  S,  som  jo  dog 

nødvendigt  maa  læses  eller  rettes;  begge  Bogstaver  kunne  paa  Grund 

af  Ligheden  (baade  for  Øie  og  Øre)  let  forvexles.  Denne  Linie  51 

begynder  med  2  uden  Spor  af  Bogstav  foran  (hos  Foucart:  [irpo]<y). 

Til  Slutning  bemærker  Dr.  Lolling  endnu,  at  paa  den  venstre 

Side  af  Stenen  omtrent  fra  Lin.  10  til  Lin.  26  ere  Bogstaverne 

temmelig  slidte,  medens  den  høire  Halvdel  af  Indskriften  forholds- 
mæssig  er  bedst  vedligeholdt. 



Enumerantur  muscorum  quorundam  rariorum  sedes 

in  Norvegia, 

quas  observavit 

N.  Wulfsberg. 

In  Flora  Norvegica  Gunnerus  præter  alias  herbas  70  muscorum 

enumerat  species  et  completo  opere  dicit  se  credere  herbam  quam 

non  ipse  viderit  in  Norvegia  vix  reperiri  posse.  Paullo  post  H. 

Strøm  disqvisitiones  de  muscis  in  paroecia  Eker  tradidit,  qvibus 

index  Gunneri  compluribus  numeris  auctus  est.  In  prooemio  acu- 

tissimus  explorator  declarat  se  non  dubitare,  qvin  „omnes  musci" 
in  regione  illa  perexigua  crescerent. 

Postea  multorum  oculi  ex  somno  ævorum  tandem  experrecti 

muscos  Norvegiæ  exploraverunt.  E  patriæ  filiis  Chr.  Smith,  Chr. 

Sommerfelt,  M.  N.  Blytt  amore  impigro  saltus  &  convalles  perqvi- 

siverunt.  Illustrissimi  advenæ  alpes  Dovrefjeld  singulis  qvibusqve 

annis  ad  herbas  colligendas  visitant. 

Qva  re  factum  est,  ut  C.  Hartman  in  libro  laudato  „Handbok 

i  Skandinaviens  Flora,  10onde  uppl."  numerum  muscorum  in  Nor- 

vegia crescentium  pluries  illum  Gunneri  superantem  referat.  Non- 
dum  autem  evacuatæ  sunt  latebræ  nee  multum  abest,  qvin  quisque 

explorator  novas  detegat  species. 

Hie  qvoqve  libellus  numerum  augebit.  Maxima  tamen  fuit  cura 

mea,  ut  sedes  naturales  arctius  limitarem.  Muscis  nempe  complu- 

ribus Norvegia  patria  tribuitur,  qvi  qvidem  in  paucis  locis  longius 

remotis  vigent. 

Nominibus  locorum  e  divisione  terræ  publica  utor  scilicet  pro- 

vinciarum  (Amt)  et  paroeciarum  (Præstegjæld). 
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Plantarum  nominae  synopsi  muscorum  Europæorum  qvam  edidit 

Schimper  sumo,  vel  si  aliunde  petita  adhibebo,  autorem  indicabo. 

Lærdal  in  mense  Octobri  1875. 

N.  Wulfsberg. 

Sphagna. 

Sphagnum  palustre  Lindberg. 

Ad  Lutvand  prope  Christianiam.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in 

par.  Fjælberg  &  Tysnes.    Nordre  Bergenhus  Amt:  Svaleim  in 

par.  Aardal.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

S.  papillosum  Lindberg. 

Søndre  Bergenhus  Amt.    Nordre  Bergenhus  Amt.  Søndre 

Throndhjems  Amt. 
S.  Austini  Sull  i  vant. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Einingevikin  par.  Tysnes.  Specimina 
a  me  collecta  sterilia  sunt. 

.  rigidum  Schimper. 

Akershus  Amt:  Nordmarken.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par. 

Ulvik  &  Kinservik.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

var.  uellulis  foliorum  caulinium  hyalinis  fibriferis.  Søndre  Ber- 

genhus Amt:  in  alpibus  intra  Graven  &  Ulvik. 
S.  molle  Sullivant. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Ulvik  in  pluribus  locis. 

forma  robustior  (S.  rigido  habitu  similis).  Haugesund. 
S.  molluscum  Bruch. 

Akershus  Amt:  Vardekollen  in  par.  Asker.  Haugesund.  Søndre 

Bergenhus  Amt:  in  par.  Fjælberg,  Ulvik,  Strandebarm,  Tysnes. 

Bergen.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Feragen  in  par.  Røros. 

S.  subsecundum  Nees  von  Esenbeck. 

Akershus  Amt:  Vardekollen  in  par.  Asker.  Søndre  Bergenhus 

Amt:  in  par.  Fjælberg,  Ulvik,  Tysnes,  Fitje.  Bergen 
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S.  sqvarrosum  Persoon. 

Ad  lacum  Lutvand  prope  Christianiam.    Søndre  Bergenhus 

Amt:  in  par.  Ulvik.  Bergen. 

S.  sqvarrosulum  Lesquereux  =  S.  sqvarrosum  P.  £  sqvarrosulum 
Sch.  Syn. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  insulaHalsnø  paroeciæ  Fjælberg. 

Folia  caulina  basi  late  marginata,  tertiam  partem  illius  lon- 

gitudinis  metientia,  qvam  in  S.  sqvarroso  habent.  Cellulæ  hya- 

linæ  eorum  mediæ  ad  apicem  itidem  minores  sunt.  Folia  ra- 

mulorum  media  magis  obtusata  circiter  vj-dentata.  In  speci- 
minibus  a  me  collectis  flores  juniores  videntur. 

Ceterum  ut  describit  Schimper  loco  citato.    A  formis  juni- 

oribus  S.  sqvarrosi  solenniter  distinctum. 

S.  Wulfianurn  Girgensohn. 

Hedemarkens  Amt:  Storfjeldsæteren  in  par.  Storelvedalen. 

S.  acutifolium  Ehrhart. 

Akershus  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Bergen.  Søndre 

Throndhjems  Amt. 

S.  rubellum  Wilson. 

Grefsenaasen  ad  Christianiam. 

S.  laricinum  Spruce. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Feragen  in  par.  Pvøros.  Non  nisi 
sterile  collectum. 

S.  recurvum  Palisot  —  Beauvois. 

Ad  Sognsvand  prope  Christianiam.  Haugesund. "  Søndre  Ber- 
genhus Amt:  in  par.  Fjælberg,  Ulvik,  Tysnes. 

S.  cuspidatum  Ehrhart. 

Akershus  Amt:  Vardekollen  in  par.  Asker. 

S.  fimbriatum  Wilson. 
Ad  Christianiam. 

S.  Girgensohnii  Russ o w. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik.    Nordre  Ber- 
genhus Amt:  Storutledalen  in  par,  Aardal. 
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Andreæaceæ. 

Andreæa  petrophila. 

Akershus  Amt.    Buskeruds  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

Bergen. 

A.  sparsifolia  Zett. 

Buskeruds  Amt:  ad  lacum  Vesleflaatvand  in  par.  Norderkov. 

Planta  a  me  lecta  abhorret  a  descriptione  autoris  foliis  coma- 
libus  non  secundis. 

A.  alpestris. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  alpibus  Nesheimhorgi  &  Daase- 
fjeld  par.  Ulvik.  Søndre  Throndhjems  Amt:  Kværnskaret  in  par. 
Røros. 

A.  obovata. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Vigelspiken  in  par.  Røros. 

A.  alpina. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne,  Ulvik, 

Tysnes.  Bergen.  Nordre  Bergenhus  Amt:  Styve  in  par.  Aurland. 

A.  rupestris. 

Christiania:  Ekeberg.    Akershus  Amt:  Kikut  in  par.  Aker, 

Vardekollen  in  par.  Asker.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Odde  in 

par.  Kinservik,  Opdal  in  par.  Tysnes. 

A.  Blyttii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Nesheimhorgi  in  par.  Ulvik. 
A.  nivalis. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Nesheimhorgi  in  par.  Ulvik. 

Bryacev. 

Fleuridium  alternifolium  Rabenh. 

Akershus  Amt:  Vindern  in  par.  Aker.    Sandviken  in  par. 

Asker.    Bergen:  Kalvedalen  (primus  invenit  H.  Greve). 
P.  subulatum  Rabenh. 

Bergen :  sub  monte  Sandviksfløien. 
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Gymnostomum  rupestre. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Røldal,  Ulvik,  Tysnes.  Søn- 

dre Throndhjems  Amt:  Skaarhammerdalen  in  par.  Røros. 

G.  curvirostrum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Strandebarm  &  Tysnes.  Søn- 

dre Throndhjems  Amt:  in  par.  Singsaas.  Throndhjem. 

Anoectangium  compactum. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Kinservik,  Ul- 

vik, Strandebarm,  Fuse.  Tysnes.  Bergen.  Søndre  Throndhjems 
Amt:  Røros. 

Weisia  fugax. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen. 
W.  denticulata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Maavatsstøl  in  par.  Ulvik. 

Dentium  articuli  inferiores  transverse  striati. 

W,  schisti. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Skaarhammerdalen  in  par.  Røros. 

A  descriptione  Hartmanii  differt  foliis  acuminatis.  Dentium 

peristomii  articuli  inferiores  longitudinaliter  striati,  superiores 

minute  papillosi. 

W.  crispula. 

Akershus  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Søndre  Thrond- 

hjems Amt. 

Cynodontium  vir  ens: 

Akershus  Amt:    Kikut  &  Liggeren  in  Nordmarken.  Søndre 

Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal  &  ad  Eide  in  par. 

Ulvik.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

P  compactum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal. 

C.  Wahlenbergii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Røldalsfjeld  in  par.  Røldal,  Daase- 

fjeld  &  Nesheimhorgi  in  par.  Ulvik.    In  monte  Ulrikken  ad 

Bergen. 

Dichodontium  pclJucidum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik  &  Tysnes. 
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Trematodon  ambiguus. 

Circa  Christianiam  in  pluribus  locis.  Buskeruds  Amt.  Haus 

Sachsen  prope  Kongsberg.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par. 

Ulvik  &  Tysnes. 

Bicranella  sqvarrosa. 

Christiania.    Hedemarkens  Amt:  Storfjeldsæter  in  par.  Stor- 

elvedal.    Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne, 

Ulvik,  Tysnes  (cum  fructubus  ad  Einingevik).  Bergen. 

B.  subulata. 

In  monte  Ulrikken  ad  Bergen. 

Dicranum  fulvellum. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Vigelspiken  in  par.  Køros. 

B.  hyperborceum. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Kværnskaret  &  Skaarhammerda- 

len  in  par.  Røros. 

B.  Starhii. 

Akershus  Amt:  Kikutskaarene  in  par.  Aker.  Søndre  Bergen- 

hus Amt:  in  par.  Etne  &  Ulvik.  Prope  Bergen  in  valle  Jordalen. 

B.  Blyttii. 

Akershus  Amt:  Nordmarken.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in 

par.  Kinservik,  Ulvik,  Tysnes.  Bergen. 
B.  arcticum. 

Buskeruds  Amt:  Jonsknuten  prope  Kongsberg.    Søndre  Ber- 

genhus Amt:  Stødlehætta  in  par.  Etne,  Daasefjeld  &  Nesheim- 

horgi  in  par.  Ulvik. 
D.  montanum. 

Freqvens. 

var.  flaccidum.  Surculi  elongati,  mollissimi,  laxe  cohærentes. 

Folia  longiora,  apice  fragilia. 

Akershus  Amt:  Hakkloens  Middagskolle  in  par.  Aker.  Søn- 
dre Bergenhus  Amt:  Tangeraas  in  par.  Strandebarm. 

B.  vir  ide. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Odde  in  par.  Kinservik. 
B.  dlbicans. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  in  par.  Røros  ad  Kværnskaret, 
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Storskarven  &  in  alpibus  intra  Langen  &  Køkjærnan.  Fructus 
in  his  locis  non  visus. 

D.  elongatum. 

In  regionibus  alpinis  &  subalpinis  satis  freqvens.  In  parte 

Norvegiæ  occidentali  sæpius  invenitur  forma  macra  sterilis 

primo  intuitu  recognitu  difficilior,  humilis,  læte  virens,  dense 

cæspitosa.  In  insula  Varaldsø,  par.  Strandebarm,  Søndre  Ber- 

genhus  Amt,  hæc  forma  copiosior  crescit  ad  rupes  ipsas  lito- 

reas,  spuma  salsa  freti  Hardangerfjord  conspersa. 
D.  fuscescens 

Ubiqve  freqvens. 

var.  cirrhatum.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

var.  flexicaule  Bryol.  Europ.    Damsgaard  ad  Bergen* 
D.  MuhlenbeckiL 

Buskeruds  Amt:  Jonsknuten  prope  Kongsberg.    Søndre  Ber- 

genhus  Amt:  Tysnes. 

D.  majus. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Godøsund  &  Einingevik  in  par.  Tys- 
nes. Bergen. 

Dicranodontium  longirostrc. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Bergen.  Sterile. 
JD.  aristatum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  monte  Hodlestadnuten  in  par. 

Etne  (a  me  prius  falso  Grindheimskollen  nominato),  Tangeraas 

in  par.  Strandebarm,  Tysnes.    Bergen.  —  Sterile. 

Campylopus. 

Seta  junior  ad  medium  recurvata,  parte  superiore  cum  theca 

ut  collum  eygneum  arcuata.  Calyptræ  basis  fimbriata.  Nervus 

crassus,  latissimus,  in  parte  superiore  totam  fere  paginam  effi- 
ciens.  Ad  latera,  folii  imi  cellulæ  aériferæ.  In  medio  nervo 

cellulæ  parietibus  longitudinalibus  incrassatis  in  sectione  trans- 

versa  stellulam  qvinqveradiatam  prosenchymate  leptoderma  cir- 
cumdatam  visui  præbent. 

Plantæ  pulvinatæ  vel  dense  cæspitosæ,  ad  rupes  irroratas, 

in  paludibus  vel  solo  turfaceo  crescentes. 
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1)  Folia  ad  basin  in  auriculas  éxcavatas  ex  cellulis  amplis 

aériferis  qvadratis  junioribus  hyalinis  ætate  ferrugineo  tinctis 

dilatata.  Supra  auriculas  series  cellularum  aliqvot  marginales 

hyalinæ  prosenchymaticæ. 

a)  Folia  comalia  in  pilum  longum  serratum  excurrentia. 

C.  atrovirens  Tela  foliorum  supraauricularis  e  cellulis  elongatis 

sinuosis  composita.  Apices  turionum  decidui.  —  Fructus  ig- 
notus. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt:  ubiqve  freqvens.  Ber- 

gen. Nordre  Bergenhus  Amt:  Lærdalsøren.  Styve  in  par.  Aurland. 

forma  virens.  Color  totius  plantæ  dilutior,  turionum  luteo  vi- 

ridis,  ala  foliorum  comalium  angustiore,  pilo  parcius  serrato. 

Inter  gramina  in  monte  Sandviksfløien  prope  Bergen. 

forma  gracilis.    Ad  partes  omnes  dimidio  minor,  ceterum  con- 
cinnus. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Tangeraas  in  par.  Strandebarm. 

NB.  Differentia,  qvara  C.  Hartman  inter  specimina  sua  hu- 

jus  speciei  Britannica  et  Pyrenaico-Norvegiea  memorat,  sine 
dubio  ad  diem  collectionis  referenda  est.  Æstate  enim  &  auc- 

tumno  planta  maximo  decore  induitur,  sin  autem  hyeme  vel 

ineunte  vere  colligas,  plantæ  comis  nudatæ  &  mutatis  cellula- 
rum contentis  tristiores  inveniuntur. 

b)  Folia  comalia  nulla  appendice  hyalina  prædita. 

C.  flexuosus.  Rete  supraauriculare  ex  cellularum  marginalium  aeri- 
ferarum  seriebus  ij  vel  iij,  inde  ad  nervum  rectangulariter 

areolatum,  in  parte  superiore  enormiter  rhomboideum.  Pars 

folii  superior  tertia  a  nervo  solo  formatus.  Apex  folii  semica- 
naliculatus  vel  brevissime  subuliformis,  parce  serratus. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Fjælberg,  Kvinhered,  Stran- 

debarm, Fuse,  Tysnes.    Bergen.  —  Fructus  sæpius  occurrunt. 
C.  micans.  nova  spedes.  Cellularum  marginalium  series  circiter  iv. 

Dimidium  folii  superius  a  nervo  formatum.  Apex  teres  ubiqve 
serratus. 

Pulvinaria  formans,  majora  pollices  tres  alta,  vel  cæspites 

late  prorepentes,  tela  rhizoidea  arcte  cohærentes.    Color  tu- 



350 

rionum  saturate  viridis,  senio  fuscescens.  Primo  vere  tota 

planta  aurato  -  fusca  nitore  roetalleo  micans  (unde  nomen). 

Surculorum  ramificatio,  si  ex  planta  adulta  colligere  liceat,  ex 

monopodio  sympodialis,  hie  illic  pseudo  -  dichotoma.  Folia 
secunda,  comalia  falcata.  Dimidium  folii  inferius  e  basi  obtusa 

auriculis  adaucta  lanceolatum,  superius  (revera  nervus  excur- 
rens)  subuliforme.  Fructus  juniores  tantum  visi,  ex  eodem 

perichætio  complures.  Seta  longior  qvam  in  C.  flexuoso,  pul- 
chrius  &  concinnius  arcuata. 

Ad  rupium  latera.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  insula  Halsnø 

par.  Fjælberg,  Tangeraas  &  Bru  in  par.  Strandebarm,  Eininge- 

vik  in  par.  Tysnes  (ubi  24/8  74  fructus  adhuc  calyptrigeros  legi). 
Bergen. 

C.  Schivarzii.  Cellularum  marginalium  series  vj  —  viij.  Cellulæ 

mesophylli  ceteræ  sine  chlorophylla  vel  utriculo  visibili  pri- 

mordiali,  fere  omnes  rectangulares.  Duæ  partes  folii  superio- 
res  a  nervo  formatæ.  Apex  folii  teres  ubique  serratus.  Apices 
turionum  decidui. 

Fructus  ignotus.  Ad  colorem  totius  plantæ,  directionem  & 

curvaturam  foliorum,  soliditatem  cæspitum  maxime  varians. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Strandebarm, 

Fuse,  Tysnes,  Fitje.  Bergen.  Nordre  Bergenhus  Amt:  in  par. 

Eivinvik  (1867). 

2)  Folia  sine  auriculis  basilaribus,  mesophyllo  ad  latera  nervi 

imi  ex  cellulis  aériferis  rectangularibus  vel  elongato-sexan- 

gularibus  composito.  Nervus  supra  basin  dilatatus. 

C.  fr  ag  His.  Folia  basi  lanceolata  apice  fragilissimo.  Surculi 

inferne  rhizoideis  purpureis  inter  se  cohærentes ,  superne 
liberi. 

Hougesund.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne,  Fjælberg 

(ubi  in  insula  Halsnø  etiam  fructus  progignit),  Kvinhered,  Stran- 
debarm, Fuse,  Tysnes,  Fitje.  Bergen. 

var.  densus  =  Campylopus  densus  Schimp.  Syn.?  Folia  basi 

obtusata,  apice  longiore  non  fragili.    Cæspites  fusci  parum  se- 
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riceo -nitentes,  ad  apices  usqve  innovationum  tomento  rufo 

compacte  intertexti.  —  Sterilis. 

Søndre  Bergenhus  Amt  :  Einingevik  &  Godøsund  in  par.  Tys- 

nes, Selbø  in  par.  Fitje.  Bergen. 

Formas  intermedias  transitum  in  C.  fragilem  typicum  adum- 

brantes  sæpius  vidi. 

NB.  Campylopus  alpinus  Schimper,  cujus  specimina  ab  autore 

nominata  ex  monte  Snowdon  Walisiæ  explorare  licuit,  C.  Schwar- 

zii  valde  affinis  videtur  sed  totum  mesophyllum  supraauriculare 

ex  cellulis  elongatis  subsinuosis  compositum  præbet  et  ita  quo- 

dammodo  C.  atrovirentem  imitatur  pilo  foliorum  terminali  neg- 

lecto.  Species  distincta  certe  habenda,  in  Norvegia  nondum 
inventa. 

Orthopus,  novum  genus. 

Seta  recta,  dimidium  pollicis  longa.  Calyptra  fimbriata  ce- 

teris  notis  generi  proximo  similis.    Fructus  maturus  non  visus. 

Plantæ  humiles  gregariæ  vel  laxe  cæspitosæ,  loca  aprica  sa- 
bulosa  præoptantes. 

0.  brevifolius  =  Campylopus  brevifolius  Schpr.  =  Campylopus 
subulatus  Lorentz  in  schedulis. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Skjælnes  in  insula  Varaldsøen  par. 

Strandebarm  (cum  fructu  juniore  12/9  74),  Teigen  ad  fretum 
Loksund  par.  Fuse. 

Ad  Bergen,  ubi  specimina,  qvæ  distribuit  Lorentz, anno  1868 

collecta  sunt,  postea  frustra  quæsitus  est. 

Fissidens  bryoides. 

Prope  Bergen  et  in  Søndre  Bergenhus  Amt  in  paroeciis  Tys- 
nes, Strandebarm,  Etne. 

F.  incurvus. 

Akershus  Amt,  freqvens. 
F.  osmundoides. 

Christiania,  Haugesund,  Bergen,  Søndre  Bergenhus  Amt. 

Seligeria  recurvata. 

Bergen.    Søndre  Bergenhus  Amt  in  par.  Tysnes. 
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S.  pusilla. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Store  Godøen  in  par.  Tysnes. 
S.  Doniana. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Teigen  ad  Loksund  in  par.  Fuse. 
Pottia  cavifolia. 

In  Hovedøen  prope  Christianiam  (F.  Kiær). 
P.  truncata. 

Circa  Christianiam  copiose;  Bergen  raro,  item  ad  Eide  in 

par.  Ulvik,  Søndre  Bergenhus  Amt. 

Anacalypta  lanceolata. 

In  Hovedøen  prope  Christianiam  (F.  Kiær). 

JDidymoclon  cylindricus. 

Bergen.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Tysnes,  Stran- 

debarm, Ulvik,  Kinservik,  Etne.  —  Ubiqve  sterilis. 
Distichium  inclinatum. 

Christiania.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik.  Thrond- 

hjem. 
Leptotrichum  homomallum. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen. 

L.  flexicaule. 
Christiania, 

p  longifolium  Zett. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Einingevik  in  par.  Tysnes.  Thrond- 

hjem.  —  Røros.  —  Non  nisi  sterile  visum. 
L.  glaucescens. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik  &  Røldal.  —  Røros. 
Trichostomum  rigidulum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Tysnes. 

Desmatodon  latifolius. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Røldal.  —  Røros. 
D.  cernuus^ 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Daasefjeld  in  par.  Ulvik.  —  Speci- 
mina  macra  parum  certa. 

Tortula  ungviculata.  [In  hoc  genere  eisdem  utor  nominibus  ac  Hart- 
manj.    Christiania.  Bergen. 
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T.  fdllax. 

Haugesund.  Bergen. 
T.  tortuosa. 

Ubiqve  freqvens.  Inparte  Norvegiæ  occid entall  fructus  rarius 

proveniunt,  neqve  in  Søndre  Bergenhus  Amt  visi  sunt  nisi  in  pa- 
roeciis  Tysnes  &  Ulvik. 

T.  fragilis. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal.  Røros. 
T.  mur  alis. 

Christiania  Bergen. 

T.  subulata. 

Christiania.    Bergen.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik. 

T.  Norvegica. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal. 

T.  papillosa. 

Christianssand.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne.  Bergen. 

T.  princeps. 

Søndre  Bergenhus  Amt,  in  par.  Strandebarm:  Hesten  paa 

Varaldsøen.    „Ad  rupes  dense  cæspitosa",  sterilis. 
Grimmia  maritima. 

Ubique  in  litoribus,  quæ  sequitur  ad  fundos  sinuum  ex.  g. 

ad  Odde,  Hardangerfjord.  Throndhjem. 
G.  anodon. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Vassætstøl  in  par.  Ulvik;  Kjønn- 

berget  in  Valdalen,  par.  Røldal.    Søndre  Throndhjems  Amt: 

Skaarhammerdal  prope  Røros. 

G.  pulvinata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Tysnes.  Bergen. 

G.  apiculata 

Nordre  Bergenhus  Amt:  Haabergnaasi  in  par.  Urland. 
G.  contorta. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Daasefjeld  in  par.  Ulvik  (c.  fl.  g). 

Buskeruds  Amt:  Jonsknuten  prope  Kongsberg  (sterilis).  Søn- 

dre Throndhjems  Amt:  Bukhammeren  in  par.  Aalen;  Storskar- 
ven &  Vigelspiken  in  par.  Røros. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875.  23 
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G.  torqvaia. 

Freqvens. 

G.  funalis.  =  G.  spiralis  Hooker. 

Søndre  Bergenhus  Amt:    Tysnessaata  in  par.  Tysnes  (st.). 

Bergen.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Kværnskaret  in  par.  Røros. 
G.  Miihlenbeckii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Tysnes  &  Ulvik. 
G.  Hartmani. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Sunde  in  par.  Kvinhered.  Bergen. 
G.  elatior. 

Christiania. 

G.  Donniana. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Stødlehætta  in  par.  Etne;  Kjønber- 

get  i  Valdalen,  par.  Røldal;  Vassætstøl  &  Eide  in  par.  Ulvik. 

Kronstad  prope  Bergen. 
G.  ovata. 

Akershus  Amt.   Buskeruds  Amt.    Stavanger  Amt.  Søndre 

Bergenhus  Amt.    Søndre  Throndhjems  Amt. 

G.  leucophæa. 

Throndhjem  (sterilis). 
G.  commutata. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Graven  in  par.  Ulvik. 

G.  élongata. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Kværnskaret  in  par.  Røros  (sterilis). 
G.  unicolor. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Vassætstøl  in  par.  Ulvik. 
G.  atrata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Kjønberget  i  Valdalen,  par.  Røldal. 
Pulcherrime  fructificans. 

Bacomitrium  patens. 

In  Norvegia  occidentali  e  vulgatissimis. 

it.  ellipticum. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt:  Einingevik  &  Godøsund  in 

par.  Tysnes.  Prope  Bergen  in  Damsgaardfjeld,  Isdalen,  Sandviken. 

B.  protensum. 
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Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Tysnes, 

Fuse,  Ulvik.  Bergen. 

R.  Sudeticum. 

Nordmarken  prope  Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in 

paroeciis  Etne.  Røldal,  Kinservik,  Ulvik,  Strandebarm.  Jor- 
dalen ad  Bergen. 

R.  heterostichum. 

Akershus  Amt.    Stavanger  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

var.  gracilescens  Sch.  Syn.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Selbø  in 

par.  Fitje.    Sandviksfløien  prope  Bergen. 

Hæc  varietas  in  R.  Sudeticum  nullo  certo  limite  transit,  nisi 

forte  ex  directione  dentium  peristomii.  Fundamentum  divisio- 

nis  ex  ramificatione  surculi  petitum  ad  figuram,  quam  soritem 

nominant  logici,  sæpius  respondet.  Notæ,  qvas  Zetterstedt 

in  monographia  ex  ratione  mensurarum  foliorum  et  cellularum 

designat,  mihi  nondum  apparent.  Habitatio  R.  Sudetici  præ- 

cipue  alpina  in  Norvegia  occidentali  ubi  plantæ  etiam  supra- 

alpinæ  ad  litora  maris  sæpe  proveniunt,  nil  vaiet. 

R.  microcarpum. 

Prope  Christianiam  e  vulgatissimis,  in  Norvegia  occidentali 

rarum.    A  me  ad  Bergen  visum  et  in  par.  Tysnes,  Søndre 

Bergenhus  Amt. 
R.  canescens. 

Ubiqve  freqvens. 

p  ericoides. 

Ut  species.    Rarius  fructus  progignit,  qui  a  me  solum  ad 

Bergen  lecti  sunt. 

Hedwigia  ciliata. 

Akershus  Amt.    Stavanger  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

P  viridis.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik.  Bergen. 

Hedwig idium  imberbe . 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Indre  Aalvikene  in  par.  Vikør,  co- 

piose  et  fructificans.    Ad  Sandviken,  Bergen,  specimina  parca 

sterilia  legi.    In  utroqve  loco  ad  rupes  crescit. 

Coscinodon  pulvinatus: 

23* 
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Søndre  Bergenhus  Amt:  par.  Ulvik,  prope  Vassætstøl  in  re- 

gione  subalpina  nee  non  juxta  viam  stratam  ad  Gravensvandet. 

Ftychomitrium  p o  lypliyllum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Kvinhered,  Strandebarm, 

Fuse,  Tysnes.  Bergen. 

Amphoridium  Lapponicum. 

Ubiqve  freqvens. 

A.  Mougeotii. 

Ut  species  præcedens,  pro  more  tamen  sterile.    Fructus  in 

Kværnskaret  par.  Røros,  Søndre  Throndhjems  Amt,  legi. 

Zygodon  viridissimus. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Etne,  Skonevik,  Kinser- 

vik,  Ulvik,  Vikør,  Strandebarm,  Fuse,  Tysnes,  Fane.  Bergen. 

Fructus  habeo  ex  Natland  prope  Bergen,  Eide  in  par.  Ulvik, 

Odde  in  par.  Kinservik,  Rullestad  in  par.  Skonevik. 

firupestris.  Søndre  Bergenhus  Amt :  Stødle  in  par.  Etne  nee  non 

ad  Skjelnes  in  insula  Varaldsøen  par.  Strandebarm. 
Ulota  Drummondii. 

Akershus  Amt.    Stavanger  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

Søndre  Throndhjems  Amt. 

TJ,  Ludwigii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Etne,  Strandebarm,  Ul- 
vik. Bergen. 

U.  Hutchinsiæ. 

Smaalenenes  Amt.    Akershus  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

Bergen. 

U.  curvifolia. 

Akershus  Amt:  prope  Maridalsvandet,  in  monte  Kikut,  ad 

Vesleflaatvandet  et  in  monte  Vardekollen  ditionis  Christianen- 

sis.  Hedemarkens  Amt:  Sommerbrækken  in  par.  Rendalen. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Fjælberg,  Tysnes,  Stran- 
debarm, Ulvik. 

U.  Bruchii. 

Ubiqve  freqvens. 

U.  crispa. 

Ubiqve  freqvens. 
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TJ.  crispula. 

•  Akershus  Amt.    Buskeruds  Amt,    Søndre  Bergenhus  Amt. 

Bergen.    Søndre  Throndhjems  Amt. 

Observa\    Species  hujus  generis  Norvegicæ  stomata  in  membrana 

thecæ  externa  nuda  præbent. 

Orthothrichum.    In  hoc  genere  nominibus  &  analysibus  utor,  qvæ 

a  Dr.  Venturi  in  dissertatione  „Ueber  Orthothrichum"  (Hed- 

wigia  1872—1873)  tradita  sunt. 
0.  Sturmii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Tysnes,  Ulvik,  Kinser- 

vik.    Bergen.    Habitatio  rupestris  &  arborea. 

Specimina  mea  a  descriptione  Venturii  discedunt  capsulis 

profunde  8-sulcatis.  Formæ  qvæ  descriptioni  Orthothrichi  Stur- 
mii Hornsch.  in  Hartman.    Skand.  Fl.  accurate  congruunt  non 

sunt  nisi  speciei  seqventis  exiguæ  varietates. 

0.  rupestre. 

Ubiqve  freqvens. 

0.  Ætnense  De  Not.  sec.  descript  Venturii. 

Akershus  Amt:  Ladegaardsøen  prope  Christianiam.  Søndre 

Bergenhus  Amt:  Kjønberget  in  Valdalen  par.  Røldal,  Odde 

in  par.  Kinservik. 

A  præcedente  ut  opinor  non  satis  distinctum.  Marginem 

nempe  revolutum  in  foliis  vidi  qvæ  apices  diplostromaticos  om- 

nino  ut  in  0.  rupestri  præbebant. 

Habitus  autem  totius  plantæ  peculiaris  inprimis  speciminum, 

qvæ  ad  Kjønberget  legi. 

0.  cupidatum. 

Christiania.    Hamar.  Bergen. 

0.  anomalum. 

Christiania.  Hamar. 

var.  saxatile.    Bergen.    Nordre  Bergenhus  Amt:  Blaaflaten  in 

par.  Lærdal. 

0.  dlpestre. 

Akershus  Amt:  ad  rupes  porphyraceas  prope  Burudvand  in 

par.  Asker.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 
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0.  stramineum. 

Christiania.    Christianssand.    Søndre  Bergenhus  Amt.  Ber- 

gen. Throndhjem. 

0.  patens. 

Nordre  Bergenhus  Amt:  Kroken  in  Lyster. 

0.  pumilum. 

Christianssand.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Ulvik 

&  Kinservik.    Bergen.  Throndhjem. 

0.  fallax  =  0.  Schimperi  Hammar  in  monogr. 

Akershus  Amt  (freqvens).  Hamar. 

0.  pulchellum. 

Bergen. 

0.  arcticum. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Kværnskaret  in  par.  Røros,  alti- 

tudine  s.  m.  c.  3000'. 
Ad  hane  speciem  specimina  qvæ  ex  itinere  Lorentzii  Norvegieo 

anno  1868  foeneratoribus  sub  falso  nomine  Orthothrichi  Blyttii 

distributa  sunt  pertinent  qvod  qvidem  jam  a,  1871  a  C.  Hartman 

in  lucem  proditum  est.  Dr.  Venturi  qvi  lingvæ  Svecicæ  igna- 

rus  judicium  e  collectione  plantarum  parum  ut  videtur  locu- 

pleti  exstruxit  dubitat  num  0.  Blyttii  propria  sit  species.  Si 

specimina  ab  A.  Blytt  in  Rånen  a.  1870  leeta  vidisset  non  du- 

bium  est  qvin  aliud  dixisset.  Orthothrichum  Sommerfelta  cu- 

jus  specimina  certa  non  vidi  potius  crediderim  varietatem  0. 

arctici  esse.  Orthothrichum  microblephare  in  herbario  amici  C. 

F.  0.  Nordstedt  (Lund)  a  V.  F.  Brothero  prope  pagum  Ponoj 

Lapponiæ  orientalis  Julii  1872  leetum  vidi,  qvam  qvoqve  varieta- 
tem 0.  arctici  æstimare  velim,  forma  thecæ  tamen  divergentem. 

0.  a/fine  a  typicum. 

Bergen.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik. 

P  pulvinatum  =  0.  fastigiatum  ault. 

Smaalenenes  Amt:  in  par.  Vaaler.    Christiania.  Akershus 

Amt.    Hamar.    Christianssand.    Søndre  Bergenhus  Arnt:  in 

par.  Ulvik.  Throndhjem. 

0.  speciosum. 

Ubiqve  freqvens. 
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0.  leiocarpum. 

Ubiqve  freqvens. 

0.  Lyellii. 

Ullevold  ad  Christianiam  (sterile).   Søndre  Bergenhus  Amt. 

Bergen. 

0.  diaphanum. 

Bergen  in  pluribus  locis. 

0.  obtusifolium. 
Christiania.  Hamar. 

0.  gymnostomum. 

Smaalenenes  Amt:  in  par.  Vaaler.  Christiania. 

Tetrodontium  Broivnii. 

Akershus  Amt:  Nordmarken  (forma  brachytheca,  phyllodiis 

paucioribus).    Søndre  Bergenhus  Amt:  Teigen  in  par.  Fuse; 

Einingevik  in  par.  Tysnes.  Bergen. 

T.  repandtim. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Stødlehætta  in  par.  Etne. 

Encalypta  spathulata  C.  Muller.    Lindberg  in  Not.  ur  Sellsk.  p. 

fl.  &  f.  Fennica  forhandlingar.    Ny  serie,  lOonde  håftet,  Hel- 

singfors 1871—1874. 
Søndre  Throndhjems  Amt:  Skaarhammerdalen  in  par.  Røros. 

Obs.  A  descriptione  Lindbergii  specimina  mea  divergunt 

foliorum  pilis  ad  basin  chlorophylliferis,  sola  cellula  apicem 

formante  hyalina,  cellularum  folii  limitibus  hyalinis,  nee  brun- 

neolis.  Stomata  colli  &  operculum  thecæ  non  vidi.  Flores 

masculi  in  eodem  ramo  ac  feminei,  antheridiis  &  paraphysibus 

paucis  instructi.  Orificium  thecæ  evacuatæ  repandum. 

E.  vulg  ar  is. 
Christiania. 

E.  rhabdocarpa. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Ulvik.    Søndre  Throndhjems  Amt: 

Røros. 

E.  eiliata. 

Christiania.  Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen.  Søndre  Thrond- 

hjems Amt. 
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E.  streptocarpa. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Tysnes,  Ulvik, 

Røldal.    Bergen.    Ubiqve  sterilis.    A  formis  E.  proceræ  steri- 

libus  discedit  foliorum  nervo  prorsus  excurrente,  subtus  gros- 
sius  verrucoso. 

Schistostega  osmundacea. 

Frogner  in  ditione  Christianiensi.    Søndre  Bergenhus  Amt: 

Odde  in  par.  Kinservik,  Eide  in  par.  Ulvik. 

Oedipodium  Griffithianum. 

Buskeruds  Amt:  Jonsknuten  prope  Kongsberg  (sterile).  Søn- 

dre Bergenhus  Arnt:  Stødlehætta  in  par.  Etne  (sterile);  Kjønn- 
berget  in  Valdalen  in  par.  Røldal;  Gravensfjeldet  &  Hofaas  in 

par.  Ulvik.    Jordalen  &  Sandviksfløien  prope  Bergen. 

Dissodon  splachnoides. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

Tayloria  serrata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Daasefjeld  in  par.  Ulvik.  Søndre 

Throndhjems  Amt:  Røros. 

Tetraplodon  angustatus. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Kinservik  &  Ulvik. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  in  par.  Røros,  Holtaalen,  Singsaas. 
T.  mnioides. 

Stavanger  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Søndre  Thrond- 

hjems Amt. 

Splachnum  sphæricum. 

Ubiqve  satis  freqvens. 

S.  vasculosum. 

Akershus  Amt.  Hedemarkens  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

Søndre  Throndhjems  Amt. 

S.  ampullaceum. 

Akershus  Amt.  Bergen. 

S.  luteum. 

Akershus  Amt:  Kirkeberget  ad  Sandungen  in  saltubus Nord- 
marken. 
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S.  rubrum. 

Kristians  Amt:  Mesnafløerne  prope  Lillehammer.  Leg.  Kinck. 

Physcomitrium  pyriforme. 
Christiania. 

Funaria  hygrometrica. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Godøsund  in  par.  Tys- 
nes.   Bergen.  Røros. 

F.  Ahnfeltii. 

Stavanger  Amt:  Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par. 

Tysnes  &  in  insula  Varaldsøen  par.  Strandebarm.  Bergen. 

Leptdbryum  filt  forme. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Hesten  in  insula  Varaldsøen,  par. 

Strandebarm.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 
Wcbera  acuminata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Røldal.    Specimina  sterilia,  macra. 

W.  elongata. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt.  Søndre  Throndhjems  Amt. 
W.  nutans. 

Akershus  Amt.    Stavanger  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

Bergen. 

£  strangulata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Tysnes. 
W.  cucullata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Nesheimhorgi  in  par.  Ulvik. 

W.  Ludvigii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Daasefjeld  in  par.  Ulvik.  Ulrikken 

prope  Bergen. 

j5  gr  adle . 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros 
W.  albicans. 

Akershus  Amt.    Buskeruds  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

Søndre  Throndhjems  Amt.    Hedemarkens  Amt. 

Fructus  paullo  rarius  occurrunt. 

Bryum  turbinatum. 

Akershus  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Søndre  Thrond- 

hjems Amt. 
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B.  Duvalii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik.    Søndre  Throndhjems 
Amt:  Røros. 

B.  pallens. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

B.  pseudotriqvetrum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt.  Throndhjem. 

B.  capillare. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt. 

B.  argentenm. 

Christiania.  Bergen. 

varieias  nervo  excurrente.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in 

par.  Ulvik. 

B.  cæspiticium. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik. 
B.  Muhlenbeckii. 

Akershus  Amt:  Vardekollen  in  par.  Asker  (forma  compacta, 

elatior).    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik  sat  copiose  & 

vulgatum. 

B.  alpinum. 

Christiania  (sterile).    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Stran- 
debarm &  Vikør. 

B.  pallescens. 

Christiania.  Søndre  Bergenhus  Amt:  Einingevik  in  par.  Tysnes. 

B.  bimum. 

Christiania. 

B.  inclinatum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  ad  lacum  Gravensvandet  in  par. 

Ulvik.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

B.  microsteghim. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Ulvik. 
B.  oeneum. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Kværnskaret  in  par.  Røros. 

Specimina  a  me  lecta  sterilia  sunt. 
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B.  roseum. 

Christiania.   Fructus  e  Norvegia  nusqvam  vidi. 

Anomobryum  julaceum. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  paroeciis  Etne,  Ul- 

vik, Strandebarm,  Fuse,  Tysnes.  Bergen.  Nordre  Bergenhus 

Amt:  Styve  &  Gudvangen  in  par.  Aurland.  Specimina  fructi- 
fera  habeo  ex  Bru  in  par.  Strandebarm  et  convalle  Jordalen  haud 

procul  a  Bergen. 
A.  concinnatam. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Kværnskaret  in  par.  Røros. 

Zieria  julacea. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne,  Kinser- 

vik,  Ulvik,  Strandebarm,  Fuse,  Tysnes.  Bergen.  Søndre  Thrond- 
hjems Amt:  in  paroeciis  Støren  &  Røros. 

Z.  demissa. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  ad  Muggruben  in  par.  Røros. 

Mnium  caspidatum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Kinservik  & 

Ulvik.  Bergen. 

M.  affine^ 

In  Akershus  Amt  sat  copiosum. 

M.  undulatum. 

In  Søndre  Bergenhus  Amt  vulgatum.    Ex  insula  Store  God- 

øen  in  par.  Tysnes  specimina  retuli  setis  defraudatis  instructa, 

ceterum  sterilis  planta  invenitur. 
M.  hornum. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne,  Kinser- 

vik, Ulvik,  Strandebarm,  Fuse,  Tysnes,  Fitje.  Bergen.  Søndre 

Throndhjems  Amt:  Støren. 
M.  serratnm. 

Akershus  Amt:  in  monte  Kikut,  Nordmarken.    Søndre  Ber- 

genhus Amt:  Stødlehætta  in  par.  Etne;  Røldal.  Bergen. 

M.  spinosum. 

Akershus  Amt:  Bergsfjeld  in  par.  Asker,  ubi  primus  legitFr. 

Kiær.  SøndreThrondhjemsAmt:  Kværnskaret  in  parRøros(sterile). 
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M.  stellare. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal.  Sterile. 
M.  cinclidioides. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik. 

M\  subglobosum. 

Christiania.  Haugesund. 

M.  hymenophylloides. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal.  Søndre 

Throndhjems  Amt:  Skaarhammerdalen  in  par.  Røros. 

Cinclidium  stygium. 

Akershus  Amt.    Hedemarkens  Amt:  Storfjeldsæteren  in  par. 

Storelvedal.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

Catoscopium  nigritiim. 

Christiania.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

Mecsia  uliginosa. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Røldal,  Ulvik.    Søndre  Throndhjems 
Amt:  Røros. 

Paladella  sqvarrosa. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

Aulacomnium  androgynum. 
Smaalenenes  Amt:   Vaaler.    Christiania.    Buskeruds  Amt: 

Ringerike  (A.  Blytt). 

Bartramia  ithyphylla. 

Christiania.  Søndre  Bergenhus  Amt.  Søndre  Throndhjems  Amt. 
B.  Normanni  Hartman. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  alpibus  intra  Ulvik  &  Eide. 

B.  crispa  Swartz. 

Ubiqve  freqvens. 

B.  pomiformis  Hedw.  =  B.  crispa  £  minorHn.. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Tysnes. 
B.  Halleriana. 

Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen.  Søndre  Throndhjems  Amt. 
Breutelia  arcuata. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne,  Fjælb erg, 
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Strandebarm  (Varaldsø  &  Tangeraas),  Fuse,  Tysnes,  Fitje.  Ber. 

gen.    Nordre  Bergenhus  Amt:  Styve  in  par.  Aurland.  Speci- 

mina  fructifera  ex  Einingevik  in  par.  Tysnes  habeo  nee  non  ex 

Eidsvaag  prope  Bergen  fructum  unicum. 

Timmia  Bavarica.  .  ' 
Søndre  Throndhjems  Amt:  Skaarhammerdalen  in  par.  Røros. 

T.  Norvegica. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal. 
T.  Anstriaca. 

Akershus  Amt:  Vardekollen  in  par.  Asker. 

Oligotriehum  Hercynicum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Røldal,  Kinservik,  Ulvik. 

Bergen.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

Pogonatum  nanr.m. 

Haugesund.  Bergen. 
P.  aloides. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen. 

P.  alpinum. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen.  Søndre  Thrond- 

hjems Amt. 

var,  septentrionale. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik. 

Polytrichum  sexangulare. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Daasefjeld  &  Nesheimhorgi  in  par. 

Ulvik.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Storskarven  in  par.  Røros. 

In  regione  salicum. 

P.  gracile. 

Akershus  Amt:    Drengsrud  in  par.  Asker.    Søndre  Thrond- 
hjems Amt:  Røros. 

P.  formosnm. 

Akershus  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Bergen.  Søndre 

Throndhjems  Amt. 

P.  piliferum. 

Ubiqve. 

varietets  alpestre:  forma  normali  minor,  apice  foliorum  bre- 
viter  appendiculato. 
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Caulis  siraplex  vel  semel  bisve  furcatim  ramosus,  pollices 

c.  ij.  metiens.  Folia  ad  apices  innovationum  versus  sensim 

majora,  appressa,  integerrima,  in  pilum  brevissimum  eminentia. 

Seta  unum  pollicem  longa,  apophysis  torqviformis,  capsula  rai- 
nuta  ceterurn  normalis. 

Habitat  supra  limitem  salicum  in  monte  Storskarven  paroe- 

ciæ  Røros,  Søndre  Throndhjems  Amt,  ubi  mense  Åugusti  1869 

legi. 

P.  strictum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne  &  Ulvik. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 

Diphyscium  foliosum. 

Christiania.    Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par. 

Etne,  Ulvik,  Strandebarm,  Fuse,  Tysnes,  Fitje.  Bergen. 
Biixbaumia  indusiata. 

Akershus  Amt:  Mærradalen  in  par.  Aker.    In  hoc  loco  pri- 

mus legit  A.  Blytt. 
Fontinalis  Dalecarlica. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  in  par.  Røros. 

Dichelyma  falcatum. 

Hedemarkens  Amt:  Storfjeldsæter  &  Helaksæter  in  par.  Stor- 
elvedalen. 

Neckera  pennata. 
Christiania. 

N.  pumila. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Norheim  in  par.  Etne,  Odde  in  par. 

Kinservik.  Thveteraas  ad  Bergen.  Ex  postremo  tantum  loco 
fructus  habeo. 

Specimina  hujus  speciei  a  me  in  Scania  Sueciæ  lecta  apicu- 
lum  foliorum  præbent  multo  longius  productum,  trichoideum, 

sæpius  spiraliter  ut  cauda  suina  tortum.  Plantæ  steriles,  qvas 

ad  „Hildanes,  Nordfjord"  legit,  mihiqve  sub  nomine  N.pumila 
var.  liberaliter  communicavit  Fr.  Kiær,  cum  meis  fructiferis 

bene  congruunt.  Steriles  qvas  legi  prope  Odde  illis  e  Scania 
similes  sunt. 
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N.  complanata. 

Ubiqve  freqvens.    Fructus  e  Norvegia  non  vidi. 
Homalia  trichomanoides. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik  &  Stran- 

debarm.   Bergen.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Holtaalen. 

Pterygophyllum  lucens. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Fjælberg,  Stran- 

debarm, Tysnes.  Bergen. 

Fructus  non  raro  inveniuntur,  juniores  sero  auctumno,  raa- 
turi  primo  vere. 

Myurella  jidacea. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik.  Søndre 

Throndhjems  Amt:  Støren  &  Røros. 

M.  apiculata. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Skaarhammerdalen  in  par.  Røros. 
Sterilis. 

Leshea  nervosa. 

Smaalenenes  Amt:  in  par.  Vaaler.    Søndre  Bergenhus  Amt: 

in  par.  Etne,  Kinservik,  Ulvik.    Bergen.    Søndre  Throndhjems 

Amt:  Kværnskaret  in  par.  Røros. 

Anomodon  Jongifolius. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik.  Sterilis. 
A.  attenuatus. 

Socio  præcedente  ad  Eide. 
Pseudoleskea  atrovirens. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Etne,  Røldal,  Kinservik,  Ul- 

vik. Søndre  Throndhjems  Amt:  Likj  —  Molingdalen  in  par. 
Røros. 

Sæpius  variat  foliis  plus  minus  papillosis,  foliorum  margine 

ad  basin  integerrimo.    Dignoscitur  ramificatione  surculorum, 

nervo  foliorum  ultra  medium  excurrente,  margine  reflexo,  in- 
terdum  incrassato. 

P.  catenulata. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Stødlehætta  in  par.  Etne.  Søndre 

Throndhjems  Amt:  Røros. 
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HeterocJadium  dimorphum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Røldalsfj eldet. 

H.  heter  opternm. 

Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Bergen.  Sterile. 

Uiajidium  tamariscinum . 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Fjælberg,  Stran- 

debarm (Varaldsøen),  Tysnes.    Bergen.    Fructus  non  habeo 

nisi  ex  insula  Halsnø  in  par.  Fjælberg. 
T.  delicatulum. 

Ubiqve  freqvens.    Fructus  habeo  ex  Grimelund,  par.  Aker, 

Akershus  Amt,  ubi  A.  Blytt  primus  legit,  et  ex  Strandebarms- 
dalen,  Søndre  Bergenhus  Amt. 

Ha  b  ro  don  No  ta  risii. 

Bergen.  Intra  Stadsporten  &  Fløifjeldet  ad  corticem  Ulmi 

montani  mense  Septembri  1875  vidi  ubi  verisimile  etiam  a  Lo- 

rentz (1868)  lectus  est.  Præterea  ad  corticem  Aceris  pseudo- 

platani  in  vicino  loco  „Forskjønnelsen"  (H.  Greve  1875)  et  in 
Nævegaarden  prope  Sandviken  (1874).  In  qvibus  locis  nondum 

fructus  vel  flores  invenire  potui. 

Fterigynandrum  fdiforme. 

Ubiqve  freqvens.    Fructus  ad  Eide  in  par.  Ulvik,  Søndre 

Bergenhus  Amt,  legi. 

Pterogonium  gracile. 

Haugesund.  Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen.  Nordre  Ber- 

genhus Amt:  Styve  &  Gudvangen  in  par.  Aurland;  Lærdalsøren. 

Specimina  fructifera  legi  ad  Sunde  in  par.  Kvinhered,  Berge 

&  Axnes  in  par.  Vikør. 
Lescuræa  striata. 

In  alpe  supra  Vassætstøl  in  par.  Ulvik,  Søndre  Bergenhus  Amt. 

In  mense  Septembri  anno  1874  fructifera  lecta,  fructus  tamen 

parci  &  sporis  jam  exonerati  erant. 

A  Lescuræa  saxicola  Milde,  cujus  habeo  specimina  fructifera 

in  Dovre  a  Berggren  lecta,  differt  inflorescentia  monoica,  foliis 

longe  acuminatis,  nervo  in  ipso  apice  evanido.  Lescuræam 

striatam  vidi  ab  eodem  Berggren  in  Tyrol  lectam,  qvæ  est 

planta  mea  gracilior,  ceterum  prorsus  similis. 
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Orthothecium  intricatum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Vassætstøl  in  par.  Ulvik,  Skjælnes 

in  insula  Varaldsøen  in  par.  Strandebarm,  Teigen  &  Einingevik 

ad  Loksund  et  in  pluribus  locis  paroeciæ  Tysnes. 

0.  rufescens. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Hodlestadnuten  in  par.  Etne,  Eide 

in  par.  Ulvik,  Varaldsø  in  Strandebarm^  Einingevik  &  Store 

Godøen  in  par.  Tysnes. 

Camptothecium  nitens. 

Akershus  Amt.  Hedemarkens  Amt.  Søndre  Throndhjems  Amt. 

Brachythecium  salébrosum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Tysnes. 

B.  glareosum. 

Søndre  Bergenhus  Amt :  Eide  in  par.  Ulvik.  Sterile  in  regione 

subalpina. 
B.  albicans. 

Christiania  (cum  fructu).    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par. 

Ulvik  &  Tysnes. 
B.  Starhii. 

Christiania. 

B.  glaciale. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Røldalsfjeldet,  Odde  in  par.  Kinser- 

vik,  Daasefjeld  in  par.  Ulvik.    In  proximo  loco  uberrime  fruc- 
tiferum. 

B.  rivulare. 

Christiania.  Buskeruds  Amt:  Stubdal  in  par.  Norderhov.  Søn- 

dre Bergenhus  Amt:  Einingevik  in  par.  Tysnes. 

Eurhyncliium  strigosum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:   Varaldsøen  in  par. 

Strandebarm  &  Einingevik  in  par.  Tysnes. 
E.  striatum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Kinservik  &  Tysnes.  Ber- 

gen. 
E.  piliferum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Tysnes. 
Vidensk.-Selak.  Forh.  1875.  24 



370 

E.  prcelongum. 

Christiania.  Søndre  Bergenhus  Amt:  Tysnes.  Søndre  Thrond- 

hjems  Amt:  Røros. 
E.  Stolcesii. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  multis  locis  in  par.  Tysnes,  ubi 

ex.  g.  ad  Godøsund  copiosos  præbet  fructus.  Bergen. 

Bhynchostegium  depressum. 

Akershus  Amt:  sub  monte  Solbergaasen  in  par.  Asker. 

Specimina  mea  majora  sunt,  præbent  ramificationem  pinna- 
tam,  folia  longius  acuminata,  distincte  serrata.    Forsan  species 

in  Europa  nondum  observata. 

Thamnium  alopecurum. 

Prope  Christianiam,  in  Søndre  Bergenhus  Amt  et  ad  Bergen 

sat  vulgatum. 

Plantas  fertiles  legi  in  Strandebarmsdalen  et  in  par.  Tysnes 

ad  Einingevik  &  Store  Godøen.    Serius  ab  H.  Greve  prope 

Bergen  fructus  inventi  sunt. 

Plagiothecium  nitidulum. 

Akershus  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Bergen.  Thrond- 

hjem.    Søndre  Throudhjems  Amt. 
P.  Muhlenbeckii. 

Akershus  Amt.   Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt.  Ber- 
gen.   Søndre  Throndhjems  Amt. 

P.  Silesiacum. 

Ad  Christianiam.    Søndre  Bergenhus  Amt:  Godøsund  in  par. 

Tysnes. 
P.  undulatum. 

Ubiqve  satis  vulgatum.    Fructus  non  rari. 

Amblystegium  Spnicei. 

Søndre  Bergenhus  Arnt:  Tysnes. 
A.  subtile. 

Akershus  Amt:  prope  Sognsvand  &  Tømter  in  Nordmarken 

in  par.  Aker,  Vøien  in  Berum  in  par.  Asker. 
A.  confcrvoides. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik. 
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A.  serpens. 

Smaalenenes  Amt:  Vaaler.  Akershus  Amt.  Christiania. 

Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen. 

A.  fluviatile. 

Akershus  Amt:  in  rivulo  ad  Leangen  in  par.  Asker. 

A.  filicinum  Lindberg. 

Ad  Christianiam.    Søndre  Bergenhus  Amt.   Nordre  Bergen- 

hus Amt.    Søndre  Throndhjems  Amt. 

Hypnum  Ralleri. 

Akershus  Amt.    Ad  rupes  calcareas  formationis  siluricæ. 

H.  Sommerfelta. 

Ad  Christianiam:  Slotsparken.    Akershus  Amt:  Ris  in  par. 

Aker,  Devik  in  par.  Asker. 

H.  chrysophyllum. 
Ad  Christianiam. 

H.  Sendtneri. 

Akershus  Amt:  Fornebo  in  par.  Asker. 
H.  intermedium. 

Christiania.    Haugesund.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par. 

Røldal  &  Ulvik.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Røros. 
H.  exannulatum. 

Akershus  Amt.    Søndre  Bergenhus  Amt.    Søndre  Thrond- 

hjems Amt. 
H.  fluitans. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  ad  Gravensvandet  in  par.  Ulvik. 
R.  commutatum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik,  Varaldsøen  in 

par.  Strandebarm,  Einingevik  in  par.  Tysnes. 
H.  sulcatum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Varaldsøen  in  par.  Strandebarm. 

Specimina  conferre  licuit,  qvæ  in  Helvetiæ  monte  Splugen 

legit  Dr.  F.  W.  Areschoug.  Discedunt  mea  colore  sordide- 

virenti,  quum  illa  fusca  sint,  et  ramificatione  pinnata  plus  re- 

gulari.    Microscopio  subjecta  prorsus  congruunt. 
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H.  rugosum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Eide  in  par.  Ulvik,  Hatlestranden 

in  par.  Kvinhered.  Søndre  Throndhjems  Amt:  Raadalen  in 

par.  Holtaalen.  —  Fructus  nusqvam  inveni. 
H.  incurvatum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Ulvik  &  Tysnes. 

H.  pallescens. 
Christiania. 

H.  hamulosum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Kinservik  &  Tysnes  ad  com- 

plura  loca. 
H.  callichroum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Røldalsfjeldet;  Teigen  ad  fretum 

Loksund  in  par.  Fuse,  Godøsund  in  par.  Tysnes.  In  valle  Jor- 
dalen prope  Bergen. 

Distingvitur  ab  H.  cupressiformi  notis  oculo  nudo  visis  nee 

non  cellulis  ad  angulos  baseos  inflato-dilatatis  pallidis,  para- 

phylliis  tenerrimis  perpaucis  nee  ut  in  H.  cupress.  fasciculos 

formantibus.    Margo  autem  sæpius  serrulatus  invenitur. 

H.  imponens. 

Ad  lacum  Lutvand  prope  Christianiam.    Søndre  Bergenhus 

Amt:  Nærnes  in  par.  Strandebarm. 

H.  Bambergeri. 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Muggruben  in  par.  Røros. 

R.  Heufleri.\ 

Søndre  Throndhjems  Amt:  Muggruben  in  par.  Røros. 
H.  molluscum. 

Christiania.    Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen. 

II  alpestre. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Daasefjeld  in  par.  Ulvik. 
II.  molle. 

Akershus  Amt:  Liggeren  in  Nordmarken.  Søndre  Bergen- 
hus Amt:  in  par.  Røldal  &  Kinservik. 

H.  arcticum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Nesheimhorgi  in  par.  Ulvik. 
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H.  ochraceum. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  in  par.  Røldal,  Ulvik,  Tysnes. 

H.  giganteum. 

Akershus  Amt:  in  par.  Aker  &  Asker. 
R.  sarmentosum. 

In  subalpinis  ubiqve  vulgatum. 

f$  fontinaloides  Berggren. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal. 

H.  purum. 

Søndre  Bergenhus  Amt.    Bergen.    Fructus  habeo  ex  par. 

Tysnes. 
H.  stramineum. 

Ad  loca  apta  sat  vulgatum. 

Omnia  specimina  Norvegica  a  me  visa  sterilia  sunt.  Habent 

cellulas  aliqvot  ad  apices  foliorum  dilatatas  hyalinas,  unde  sæ- 
pius  orta  sunt  rhizoidia  fusca.  Specimina  autem  fructifera, 

qvæ  in  herbario  0.  Nordstedt  prope  Ljunga  Smolandiæ  lecta 

vidi  eandem  præbent  notam,  qvæ  qvidem  a  C.  Hartman  ut  H. 

pseudostraminei  propria  refertur. 

H.  trifarium. 

Akershus  Amt:  Drengsrud  in  par.  Asker.  Fertile. 
H.  badium. 

Søndre  Bergenhus  Amt:  Valdalen  in  par.  Røldal.  Søndre 

Throndhjems  Amt:  Røros. 

Hylocomium  Oakesii. 

Circa  Christianiam  sæpius  cum  fructu.  Søndre  Bergenhus  Amt: 

in  par.  Ulvik.    Søndre  Throndhjems  Amt:  Raadalen  in  par. 
Holtaalen. 

H.  breviostre. 

Søndre  Bergenhus  Amt.  Bergen. 

H.  subpinnattim. 

Grefsenaasen  ad  Christianiam. 



Nikkel  som  Myntmaferial  i  Oldtiden. 

Af 

C.  A.  Holmboe. 

Den  engelske  Generalmajor  Cunningham,  en  M and,  som  har 

gjort  sig  meget  fortjent  af  den  indiske  Archæologie  i  Almindelig- 

hed  og  den  indobaktriske  og  indoskythiske  Numismatik  i  Særde- 
leshed,  har  i  de  sidste  Aargange  af  Numismatic  Chronicle  givet  en 

udførlig  Skildring  af  de  indobaktriske  Mynter  og  til  Slutning  en 

Udsigt  over  de  der  gjælclende  Myntsystemer.  Da  han  skulde  be- 

gynde  paa  denne  Udsigt,  savnede  han  et  Materiale,  nemlig  Kund- 
skab  om  Mynternes  Gehalt.  De  fundne  Mynter  vare  nemlig  i  mange 

forskjellige  Myntsamleres  Eie,  og  ingen  af  dem  havde  hidtil  villet 

opoffre  et  af  de  sjeldne  Stykker  for  at  faae  det  chemisk  under- 

søgt.  Cunningham,  som  ikke  paa  anden  Maade  kunde  naae  sit 

Maal,  maatte  nu  lade  en  af  sine  baktriske  formeentlige  Sølvmynter 

gaae  i  Smeltediglen;  og  en  af  hans  Venner,  Dr.  Walter  Flight 

(ved  British  Museum),  paatog  sig  at  analysere  en  Mynt  af  den 

baktriske  Konge  Euthydemos  (reg.  fra  220  til  190  f.  Chr.). 

Resultatet  var  meget  overraskende,  da  det  lagde  for  Dagen,  at 

Mynten  ikke  var  af  Sølv,  som  man  forhen  havde  troet,  men  af 

Kobber,  og  at  dens  Hvidhed  skyldtes  en  Tilsætning  af  Nikkel. 

Analysen  angav  omtrent  20  Procent  Nikkel,  77  Procent  Kobber  og 

nogle  Smaadele  af  Kobolt,  Jern,  Tin  og  Svovel.  Forholdet  mellem 

Metallerne  viste  sig  saaledes  at  være  noget  nær  det  samme  som  i 

de  saakaldte  Nikkelmynter,  der  i  de  senere  Aar  ere  prægede  i 

Nordamerika  og  et  Par  Stater  i  Europa.1    Opdagelsen  vakte  stor 

1  Af  Dr.  Flights  Beretning  i  Numismat.  Chronicle,  New  Series,  No.  VIII,  hidsættes 

Følgende:    Euthydemos's  Mynt  indeholdt: 
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Interesse,  da  man  forhen  stod  i  den  Formening,  at  Nikkel  først 

var  bleven  paaviist  som  Metal  af  Cronstedt  i  1751  (as  nickel  was 

first  shown  to  be  a  metal  by  Cronstedt  in  1751).  Opdagelsen  vakte 

ogsaa  Mistanke  om,  at  andre  baktriske  Kongers  formentlige  Sølv- 

mynter kunde  være  af  samme  Beskaffenhed.  Cunningham  lod  der- 

for fremdeles  analysere  en  hvid  Mynt  til  af  Euthydemos,  to  af  Aga- 

thokles  og  en  af  Pan  tale  on,  og  Resultatet  blev  det  samme: 

Intet  Sølv  fandtes  i  dem. 

Opdagelsen  kaster  ogsaa  Lys  over  et  Par  Steder  hos  romerske 

og  græske  Skribenter.  Det  heder  i  Qvintus  Curtius's  vita  Ålexan- 
dri  IX,  8,  at  Kongen  under  sit  Ophold  i  Indien  fra  Oxydracæ  og 

Matti  modtog  en  Gave  af  100  Talenter  hvidt  Jern  (ferri  candidi). 

Dette  kunde  ikke  være  Tin,  da  det  er  meget  blødere  end  Jern  og 

desuden  var  Grækerne  vel  bekjendt,  hvorimod  Nikkel  baade  er 

haardt  og  magnetisk,  hvorfor  det  lettelig  kunde  kaldes  hvidt  Jern. 

I  Anthologia  græca,  II,  129  (Jacobs)  læses  følgende  Vers  af 

Krinagoras,  Strabo's  Samtidige  (Iste  Aarh.  f.  Chr.): 

XaXxeov  apyupsw  [xs  TuavsixsXov,  'lv8ixov  spyov, 

"OX7nr)v  TqSiarou  Jstviov  tic,  eTapou, 

'H[j.ap  iizel  to'8s  asto  ysve^Xiov,  ute  ̂ ''[xovo^, 

UsjiTcec  yTf]0"o^svr]  cij v  9psvi  Kp(.vayo'p7]£. 

„Krinagoras  sender  med  muntert  Sind  mig,  en  Kobberflaske, 

Sølvet  gaaske  lig,  et  indisk  Arbeide,  til  dig,  hans  bedste  Ven,  du 

Simons  Søn,  til  din  Fødselsdag." 

Kobber    .  . .    .    .  77,585. 
Nikkel     .  . .    .    .  20,038. 
Kobolt     .  . .    .    .  0,544. 
Jern    .    .  . .    .    .  1,048. 
Tin  ... .    .    .  0,038. 
Sølv    .    .  . .    .    .     ringe  Spor. 
Svovel     .  . .    .    .  0,090. 

99,343. 

Tabet  af  |  Procent,  antager  han,  skriver  sig  fra,  at  nogen  Urenhed  fra  Over- 
pladen  kan  være  kommen  med  i  Diglen.  De  belgiske  saakaldte  Nikkelmynter 
skulle  efter  Planen  indebolde  75  Procent  Kobber  og  25  Procent  Nikkel. 
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Naar  her  nævnes  en  Kobberflaske,  ganske  lig  Sølv,  er  det  høist 

sandsynligt,  at  her  menes  Kobber,  som  ved  Tilsætning  af  Nikkel 
er  blevet  hvidt  som  Sølv. 

Man  har  ikke  fundet  Nikkel  i  andre  indiske  eller  baktriske 

Mynter  end  i  dem  af  de  tre  græsk-baktriske  Konger  Euthydemos, 
Agathokles  og  Pantaleon.  Afskaffelsen  af  dette  Slags  Mynt  tør  vel 

være  begrundet  i,  at  den  vanskelig  kunde  skjelnes  fra  Sølvmynt; 

man  brugte  nemlig  i  de  Dage  ikke  paa  Myntstykkerne  at  angive 

deres  Værdi.  Cunningham  mener  rigtignok,  at  Afskaffelsen  kunde 

være  motiveret  ved  Vanskelighed  i  at  skaffe  det  fornødne  Qvantum 

Metal  tilveie;  men  de  100  Talenter  (henved  7000  Pund  norsk 

Vægt),  hvilke  Alexander,  som  ovennævnt,  erholdt  i  hine  Egne,  sy- 
nes dog  at  vidne  om,  at  vedkommende  Gruber  ikke  gave  saa  ringe 

Udbytte. 1 

Cunninghams  Undersøgelser  førte  ham  ogsaa  til  at  opdage  For- 

holdet mellem  Værdierne  af  Guid  og  Sølv  i  Indien  (i  Begyndelsen 

af  det  3die  Aarh.  f.  Chr.  F.).    I  Grækenland  var  Forholdet  paa  den 

1  Chinesiske  Forfattere  berette,  at  man  ogsaa  har  støbt  Mynter  af  hvidt  Kob- 

ber, som  findes  i  Yu-nan's  Gruber.  Dette  anføres  af  den  lærde  Sinolog  og  Nu- 
mismatiker Chaudoir,  med  Tilføiende,  at  saadanne  Mynter  ikke  ere  komne  ham 

for  Øie.  Recueil  de  monnaies  de  la  Ckine,  du  Japon  Sfc.  par  le  Baron  L.  de 
Chaudoir.  St.  Petersbourg  1842.  fol.  pag.  19.  Det  Metal,  som  her  kaldes  hvidt 
Kobber,  er  maaskee  det  samme,  som  hos  Curtius  kaldes  hvidt  Jern,  i  saa 
Fald  Nikkel. 

Chinas  Mynter  ere  alle  af  Kobber,  medens  Guid  og  Sølv  betragtes  som  Vare, 
hvis  Pris  stiger  eller  falder  ligesom  andre  Handelsvarer.  Mynterne  ere  dog 
sjelden  af  reent  Kobber;  oftest  have  de  en  Tilsætning  af  Tin,  Bly,  Jern  m.  m. 
Og  ligesom  Europas  Fyrster  i  Middelalderen  jævnligen  forringede  Sølvmynternes 

Gehalt  og  ved  Indvexling  af  de  ældre  bedre  Mynter  skaffede  sig  en  ikke  ubety- 
delig Gevinst,  saaledes  har  man  ogsaa  i  China  Tid  efter  anden  forringet  Kobber- 

myntens  Værd  ved  at  forøge  ringere  Metallers  Vægt  i  Compositionen.  Chinesi- 
ske Forfattere  berette  saaledes,  at  i  Aaret  752  (efter  christelig  Beregning)  be- 

stode Mynterne  af  82  pCt.  Kobber,  15  pCt.  Tin,  3  pCt.  Bly,  og  i  985  af  64  K., 
26  Bly,  10  Tin.  Men  da  man  i  1023  lod  støbe  Mynter  af  30  K.,  60  Jern  og 
10  Bly,  vilde  Folket  ikke  modtage  dem.  Nu  tildags  bestaae  Mynterne  omtrent 
af  to  Trediedelc  Kobber  med  Tilsætning  af  Zink,  Bly  og  Tin. 
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Tid  som  8  til  1,  i  Persien  som  13  til  l1,  men  i  Indien  som  8  til  1,  hvil- 
ket C.  udfandt  paa  følgende  Maade.  En  indisk  Guldmynt  (Suvarna) 

gjaldt  25  Sølvmynter  (Kårsha).  Ved  chemisk  Analyse  af  Sølvmyn- 
terne  fandtes  Middelvægten  af  det  rene  Sølv  i  dem  at  være  44.8 

engelske  Gran,  medens  Middelvægten  af  Guldmynten  var  140  e. 

Gr.;  altsaa  25  X  44.8  =  i  120  Gr.  Sølv  =  140  Gran  Guid;  og 

1120:  140  =  8.  Men  den  ved  Grækerne  foranledigede  nærmere 

Forbindelse  mellem  Persien  og  Indien  foranledigede  snart  Sølvets 

Synken  til  Forholdet  10:  1. 

1  Just  det  samme  Forhold,  som  fandt  Sted  i  Norge  i  det  10de  Aarh.  e.  Chr.  F. 



Om  de  Mumier,  som  opbevares  i  Universitetets 

Ethnografiske  Samling. 

Af 

Ludvig  Kr.  Daa. 

Da  jeg  i  1862  overtog  dette  museum,  fik  jeg  overleveret  lev- 
ningerne  af  to  Ægyptiske  mumier. 

1.  Den  ene  bestod  dengang  kuns  af  en  hel  del  løst  og  uord- 

net liggende  brætter  af  ligkisten.  Men  da  disse  stumper  viste  ty- 

delige paamalede  hieroglyfer,  lod  jeg  dem  lægge  sammen,  dels  efter 

de  afbrækkede  stykkers  brudflader,  dels  vejledet  af  billederne.  Det 

viste  sig  da,  at  der  paa  ligkistens  fuldstændighed  fattedes  saa  lidet, 

at  jeg  kunde  faa  den  sammensat,  formedelst  innentil  paalimettræ- 
værk.  Herved  fremkom  en  nogenlunde  hel  ligkiste,  der  siden  har 

været  udstillet  i  museet.  Netop  dens  huller  eller  mangler  tillade 

beskueren  at  iagttage  træværkets  anordning  og  beskaffenhed.  Der 

var  ingen  levning  tilstede  af  det  lig,  som  engang  havde  været  ned- 

lagt i  denne  kasse.  Men  dens  hieroglyf-paaskrift  var  saavidt  be- 

varet,  at  Hr.  Lieblein  har  kunnet  læse  den,  ligesom  den  senere  an- 

førte mumies.  Hans  tolkning  af  begge  findes  optaget  i  Videnskabs- 
Selskabets  Skrifter  for  1865. 

2.  Derhos  fandtes  i  Samlingen  en  saagodtsom  hel  mumie-kasse. 

Jeg  fik  dog  underretning  om,  at  den  engang  af  Professorerne  Rathke 

og  C.  Holmboe  havde  været  aabnet.  Dertil  fandtes  ogsaa  spor  paa 

den  ydre  kasse,  der  viste  sig  at  have  været  kløvet  og  siden  sam- 

menføjet  med  to  staaltraad-baand  samt  tilklistret  med  en  papir- 
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strimmel  langs  aabningen  imellem  kistens  to  halvdele:  underparten 

og  laaget. 

Da  det  til  Ethnografisk  Museum  overladte  rum  ikke  frembød 

lejlighed  til  nogen  fuldstændigere  udstilling,  blev  denne  mumie  hen- 
staaende  saaledes  urørt  intil  i  sommer  1875,  da  samlingen  havde 

erholdt  et  tilsagn  om  udvidelse  med  tre  værelser.  Jeg  trode  nu 

ikke  at  burde  udsætte  længere  med  at  undersøge,  i  hvilken  tilstand 

det  innesluttede  lig  befandt  sig.  Mumiekassen  blev  derfor  aabnet 

i  nærvær  af  og  under  vejledning  af  den  anatomiske  Professor  Voss, 

Ægyptologen  Lieblein  samt  flere  studerende. 

Det  vil  formentlig  være  af  interesse  ved  trykken  at  opbevare 

en  beskrivelse  af  det  ved  denne  ransagning  befundne.  Den  kan 

da  sammenholdes  med  de  meget  fuldstændige  granskninger  af  lig- 
nende mumier,  der  allerede  have  været  offentliggjorte,  især  af  Franske 

og  Tyske  lærde.  En  yderst  fuldstændig  saadan  skildring  tindes  t. 

ex.  i  Sitzungsberichte  der  Mathematiscli  -  Natur ivissenschaftlichen 

Classe  der  Kaiserllchen  Akadcmie  der  Wissenschaften.  Wien.  9.  B. 

1852,  p.  427  fy.  Forfatteren  af  denne  afhandling,  Dr.  Czermak  i 

Prag,  meddeler  tillige  en  rig  literatur  af  tidligere  undersøgelser  af 

mumier  og  deres  balsamering. 

Da  vi  aabnede  vor  mumies  trækasse,  viste  det  sig  strax,  at  den 

bestod  af  en  nedre  kiste  og  et  øvre  laag,  hvilke  dog  ikke  vare 

forbundne  ved  nogen  art  hængsel  af  raetal.  Det  deri  liggende  lig 

viste,  som  allerede  bemærket,  de  tydeligste  tegn  paa  dets  tidligere 

undersøgelse.  Den  øverste  del  af  kroppen  var  allerede  blottet  for 

det  tøj,  som  havde  inhyllet  den,  og  som  nu  var  uordentlig  instuvet 

i  kisten.  Dog  var  en  stor  del  af  tøjet  endnu  paa  sin  plads  om- 

kring lemmerne,  hvor  det  viste  sig  oprindelig  at  have  været  lige- 
saa  omhyggelig  omviklet,  som  det  fremgaar  at  være  sket  med  den 

Czermakske  mumie.  Tøjet  var,  ifølge  Prof.  Chr.  Boecks  senere 

undersøgelse  med  mikroskop,  lærred  af  lin  eller  hamp,  men  ikke 

bomuld,  saaledes  som  det  ogsaa  er  befundet  af  de  fleste  tidligere 

naturkyndige.  Det  bestod  væsentlig  af  lange  strimler,  som  med 

stor  omhu  havde  været  viklede  om  hver  arm  og  fod  samt  særskilt 

om  kroppen.    Hertil  kom  smaa  tuller  af  tøj,  som  vare  inputtede  i 



380 

legemets  hulheder  eller  i  lemmernes  mellerarum  og  fordybninger, 
for  at  der  intetsteds  skulde  være  et  tomt  rum,  saa  det  hele  hylle 
udvendig  kunde  udgøre  en  jævn  uafbrudt  flade. 

Da  dette  tøj  afvikledes,  viste  sig  tildels  et  blottet  skeiet,  hvis 

ben  kun  lidet  vare  dækkede  af  levninger  af  hud  og  kød,  hvilke  i 

høj  grad  vare  sammenskrumpede  eller  forvandlede  til  støv.  Det 

var  en  opløsnings-tilstand  af  alle  blødere  dele,  som  meget  afviger 
fra  Czermaks  skildring  af  musklernes  og  hudens  genkænnelighed 

paa  det  af  ham  undersøgte  lig.  Hvorvidt  denne  støvdannelse  er 

en  følge  af  kistens  tidligere  aabning,  og  altsaa  intruffet  i  de  siste 

aar,  da  luften  siden  har  havt  adgang  til  legemet,  kan  naturligvis 

ikke  vides.  En  betydelig  del  af  vor.  mumie  var  dog  endnu  omgi- 

vet  af  en  hidtil  uforstyrret  harpixmasse,  der  bedækkede  visse  le- 
gemsdele lig  en  sammenhængende  blank  maske,  og  maa  altsaa 

uden  tvivl  i  frydende  tilstand  være  gydet  eller  støbt  over  vedkom- 
mende legemsdele.  Navnlig  var  ansigtet  ganske  skjult  afettemlig 

tykt  lag  harpix  eller  jordbeg  (asfalt).  Vi  lode  denne  glasagtig  haarde 

maske  med  et  skarpt  jærn  støde  fra  det  halve  ansigt.  Derved 

fremkom  ansigtets  ben  næsten  rent  blottede.  Ti  begmassen  havde 

uadskillelig  forbundet  sig  med  hud  og  kød,  der  fulgte  med  den. 

Dette  beg  eller  harpix  havde  endog  helt  igennem  trængt  in  i  de 

mindre  ben.  Navnlig  udgjorde  fingre  og  tæer  en  mørkfarvet,  gan- 
ske skør  substans.  Professor  Voss,  der  medtog  et  stykke  af  den 

ene  fod,  var  ikke  istand  til  at  faa  den  rent  skeletteret,  da  den 

hensmulrede  under  forsøget. 

Undersøgelsen  af  ligets  krop  viste,  at  dets  øjne  vare  udtagne 

og  deres  huller  fyldte  med  lærred,  ligesaa  munden. 

I  maven  viste  sig  et  stort  hul,  hvorigennem  saavel  brysthul- 
hedens  som  mavens  involde  samt  mellemgulvet  vare  udtagne.  Disse 

større  hulheder  vare  derpaa  fyldte  med  en  betydelig  mængde  tørt 

plantestof,  hvilket  ifølge  Professor  Chr.  Boecks  undersøgelse  ikke 

inneholder  saadanne  spor  af  natron,  at  man  kan  antage,  at  det  har 

været  hensigten  at  opbevare  liget  ved  hjælp  af  enten  dette  eller 

noget  annet  salt.    De  omhyggelige  granskninger,  han  har  havt  den 
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godhed  at  anstille  i  denne  sag,  meddeles  i  nedenstaaende  Note.1 
Ligets  negle  vare  vel  vedligeholdte,  men  der  viste  sig  hverken 

paa  disse  eller  paa  nogen  annen  legemsdel  spor  enten  til  denfor- 

1  Det  gulbrune  Pulver  bestaaende  af  grovere  og  finere  Partikler  bestaaer  bovedsa- 
gelig  af  Plantedele.  En  Deel  af  disse  vare  af  et  Naaletræ,  og  da  jeg  tænkte 

mig  Muligbeden  af,  at  samme  kunde  være  af  Cedertræe,  sammenlignede  jeg  Celle- 
formerne  i  samme  med  dem  i  Cedrus  Deodara,  bvoraf  jeg  fik  en  Qvist  af  Pro- 

fessor Scbubeler.  Overeensstemmelsen  var  betydelig,  saa  at  den  eneste  Forskjel, 

jeg  kunde  finde,  var,  at  i  Marvstraalerne  Cellerækkerne  i  Høiden  var  i  Mumie- 
spaanerne  indtil  24  i  Antal,  medens  de  i  Træet  af  C.  Deodara  ikke  naaede  til 

mere  end  20.  Men  denne  fundne  Forskjel  kan  være  ganske  tilfældig,  da  i  Marv- 
straalerne i  Mumiespaanerne  Cellerækkerne  fandtes  ogsaa  i  et  meget  ringere 

Antal.  Forøvrigt  er  at  bemærke,  at  Cellebygningen  i  de  forskjellige  Naale- 
træer  bar  saamegen  Overeensstemmelse,  at  det  vist  er  meget  vanskeligt  af  de 
histiologiske  Forbold  sikkert  at  adskille  Arterne. 

Foruden  de  forefundne  Træspaaner  fandtes  forskjellige  andre  Plantep artikler. 

Deriblandt  fandtes  et  Frø,  som  jeg  antog  at  være  et  Hvedekorn,  bvilket  Pro- 
fessor Scbubeler  bekræftede  at  være  Tilfælde.  Det  var  lidt  forskjelligt  fra  de 

almindelig  bos  os  dyrkede  Hve  de  varieteter,  da  det  var  noget  længere. 
Da  der  er  sagt,  at  Frø,  som  er  fundet  nedlagt  i  Mumieligkister,  bave  vist 

sig  at  kunne  spire,  satte  jeg  Hvedekornet  med  lidt  Vand  i  en  Flaske.  Det 

svulmede  op  uden  Tegn  til  Spireudvikling  og  opløstes  ganske,  idet  den  ydre 
Hinde  brast.  Den  indeboldte  Amylum  viste  sig  saa  uforandret,  at  den  viste  de 

sædvanlige  Polarisationspbænomener  —  Dannelsen  af  et  sort  Kryds.  Dobbelt- 
brydninger  viste  sig  dog  maaske  noget  svagere  end  i  Amylum  af  fuldkomment 
friske  Hvedekorn. 

I  Pulveret  fandtes  forskjellige  andre  Plantedele  —  uregelmæssige  Stykker,  der 
viste  indre  Cellebygning  af  forskjellig  Form.  Men  da  jeg  bar  for  lidt  Bekjendt- 
skab  til  Bygningen  af  Planternes  Celler  —  især  udenlandske  —  kan  jeg  intet 
afgjøre,  af  bvilke  Planter  de  undersøgte  Brudstykker  kunne  være. 

Ifølge  Deres  Yttring  om,  at  man  skal  bave  anvendt  Natron  ved  Ligenes  Op- 
bevaring,  forsøgte  jeg  at  finde,  om  der  i  Pulveret  skulde  findes  noget  mærkeligt  af 
saadant  Salt.  Jeg  forbrændte  en  Deel  af  Pulveret.  Da  Asken  ved  Glødningen  meget 
vanskelig  befriedes  fra  Kul,  tilsattes  Salpetersyre.  Den  kulfrie  Aske  tilsattes 
noget  mere  Salpetersyre  og  opvarmedes  til  Tørbed.  Ved  Tilsætning  af  Vand 
opløstes  en  Deel,  men  der  blev  tilbage  en  beel  Deel  Kiselsyre  og  lidt  Sand. 

Det  Opløste  var  for  ubetydeligt,  til  at  man  skulde  formene,  at  Pulveret  var  til- 
sat  Natron,  i  Hensigt  til  at  bevare  Cadaveret. 
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gylding,  der  har  været  iagttaget  paa  flere  Ægyptiske  mumier,  eller 

til  den  farvning  med  henna,  som  endnu  bruges  blandt  Østerlæn- 

dingerne. 

Det  saaledes  forefundne  lig  var,  ifølge  Prof.  Voss,  utvivlsomt 

en  kvinnes.  De  flere  manglende  og  stærkt  slidte  tænder  viste,  at 

hun  havde  opnaaet  en  høj  alder.  Dermed  stemmer  ogsaa  det  spar- 

somme, korte  og  graa-hvide  hoved-haar.  Kønnet  bestyrkes  fuld- 
kommen  ved  Liebleins  tidligere  læsning  afde  paa  kisten  anbragte 

hieroglyfer  saavelsom  af  det  i  træværket  udskaarne  ansigts  prydelser. 

Dr.  Czermak  regnede  de  to  af  ham  undersøgte  Ægyptiske  ligs 

hjærneskaller  til  de  langagtige  med  oprette  kæver  (dolikho-kefale 
orthognather).  Han  fandt  ikke  i  ørets  stilling  nogen  afvigelse  fra 

de  nu  levende  menneskers;  han  antog  fremdeles  de  to  Ægyptere 

forskellige  fra  Negerne. 

Til  ganske  de  samme  slutninger  kom  Professor  Voss  med  hen- 

syn til  dette  vort  museum  tilhørende  Ægyptiske  lig. 

Det  er  bekænt,  at  der  i  det  gamle  Ægypten  anvendtes  flere 

forskellige  balsamerings-sæt  af  større  eller  mindre  bekostelighed  og 
omhu.  Vor  mumies  balsamering  kan  ikke  have  været  af  de  rigeste. 

Heller  ikke  har  resultatet,  at  bevare  liget,  været  meget  heldigt. 

Man  kan  neppe  sige,  at  andre  legemsdele  ere  bevarede  end  skelettet. 

Ved  den  mikroskopiske  Undersøgelse  af  det  i  Vand  blødede  Pulver  fandtes 
nogle  smaa  Partikler,  der  havde  Udseende  af  indtørrede  Muskelfibre.  Saadan 
Tilblanding  kan  let  være  opstaaet  ved  Mumiens  Aabning. 

De  to  smaa  Strimler  Tøi,  som  jeg  modtog,  havde  Udseende  af  Lærred.  Fi- 
brene vare  noget  brune,  og  ved  Alkohol  —  90  %  —  olev  udtrukket  et  harpix- 

artet  Stof  i  ringe  Mængde.  Fibrene  vare  saa  morkne,  at  de  lode  sig  rive  til 

Pulver  mcllem  Fingrene,  men  viste  desuagtet  stærk  Dobbeltbrydning.  Jeg  an- 
tager  med  temmelig  Grad  af  Sikkerhed,  at  Traadene  ikke  indeholdt  Bomuldfibre, 

skjøndt  jeg  ikke  kan  afgjøre  det  aldeles  bestemt,  da  Traadene  ikke  bleve  bøie- 
lige  ved  Opblødning  i  Vand. 

Det  sortebrune  harpixartede  Stof,  hvoraf  jeg  fik  et  Stykke,  er  sandsynlig  As- 
phalt  ifølge  dets  Forhold  til  Alkohol,  Æther  og  Tcrpenthinolie. 

Af  de  to  Stykker  Træ  af  Mumiekister  var  det  ene  tydelig  af  et  Naaletræ 
med  brede  Aarringe.    Det  andet  Træ  var  af  en  mig  ei  bekjendt  Bygning. 

Christ.  Boeck. 
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De  bløde  inre  dele,  som  ved  balsameringen  bleve  udtagne,  bleve  rig- 

tignok  ikke  bortkastede.  Ogsaa  disse  forvaredes  i  graven,  men  i 

særskilte  kar.  Vort  museum  eier  et  par  saadanne  saakaldte  kano- 
piske  vaser.    Det  er  smukke  urner  af  en  hvid  marmorart. 

For  saavidt  en  stor  del  af  liget  har  været  overgydet  med  har- 

pix,  har  vel  dette  hindret,  at  den  underliggende  muskel-substans 

er  bleven  til  støv,  men  den  har  ogsaa  ganske  tilintetgjort  formen, 

navnligen  ansigtets  lineamenter. 

Vi  kunde  ikke  noget  sted  paa  eller  hos  liget  opdage,  at  en  pa- 

pyrusrulle havde  været  nedlagt  med  den  døde. 

Efter  denne  undersøgelse  af  den  Ægyptiske  mumie  er  den  ble- 

ven nedlagt  i  en  glaskasse.  Den  kan  saaledes  ikke  blot  tåges  i 

øjesyn  af  besøgende,  men  der  er  ogsaa  anledning  til  at  foretage 

yderligere  mikroskopiske  eller  kemiske  undersøgelser,  hvortil  no- 

gen  maatte  føle  opfordring. 

3.  Foruden  disse  Ægyptiske  ligkister  har  den  Ethnogratiske 

Samling  i  1870  fra  Dr.  Francisco  da  Silva  Castro  i  Brasilien  erholdt 

en  formentlig  sarkofag  fra  de  der  boende  Indianere.  Det  kan  ikke 

anses  for  uvedkommende  at  belyse  den  nærmere  i  denne  forbindelse, 

da  det  ikke. har  manglet  paa  forfattere,  som  have  søgt,  vistnok  fan- 

tastiske og  overfladiske,  ligheder  imellem  forn-Ægypterne  og  Ame- 
rikas urbeboere. 

Den  heromhandlede  gave  bestod  af  en  del  menneskeben,  som 

angaves  at  have  været  innesluttede  i  den  medfølgende  sønderbrudte 

lerurne,  hvilket  alt  skulde  være  fundet  ved  gravning  paa  en  ø  ved 

Amazonflodens  udløb  i  havet.  Disse  forskellige  potteskaar  ere  nu 
sammenlimede  efter  sine  brudflader.  Derved  er  fremkommet  et 

ganske  mærkeligt  om  end  yderst  raat  kvinligt  billede  i  rødagtig 

uglasseret  ler.  Hovedet  udgør  et  særskilt  stykke,  i  hvilket  vare 

anbragte  huller,  formedelst  hvilke  det  kan  bindes  til  den  større 

nederdel.  Denne  bestaar  af  en  cylinder,  hvorpaa  ere  anbragte  me- 

get tynne  arme  i  en  saa  unaturlig  stilling,  at  de  ligesaa  meget  ligne 
hankerne  af  et  kar.  Fødderne  have  faat  en  endnu  ufuldkomnere 

dannelse,  saa  at  de  næsten  maa  anses  for  rudimentære.  Deres 
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fremstilling  er  kun  symbolisk.   Det  hele  billedes  størrelse  er  ogsaa 

langt  under  voxne  menneskers,  nemlig:   (Se  Planche  III). 

Den  hele  figur  har  en  højde  af   .    .  0.63m. 

rundt  hovedet  et  omfang  af  .    .    .    .  0.75m. 

og  rundt  albuerne  et  omfang  af   .   .    1.1 7m. 

Figurens  form  stemmer  derimod  overens  med  de  rejsendes  be- 

retninger om  flere  syd-Amerikanske  folkestammers  begravelsesmaade. 

Denne  var  dog  ganske  forskellig  fra  Ægypternes,  om  endskønt  den 

visselig  hverken  røbede  mindre  omhu  for  den  dødes  hæderlige  be- 

varing, eller  vidnede  om  en  mindre  dyb  tanke  paa  menneskets  gen- 

fødelse  efter  jordelivets  endelighed.  I  Nildalen  henlagdes  eller  op- 
stilledes  ligene  udstrakte  efter  længden  saaledes  som  mennesket 

havde  vandret  i  levende  liv.  Syd-Amerikanerne  derimod  bøjede 

sine  døde  sammen  til  den  æg-form,  som  fosteret  havde  intaget  i 
sin  moders  liv  før  fødselen. 

Om  end  en  saaledes  sammenpresset  krop  kunde  faa  plads  i  en 

temlig  liden  lerurne,  er  det  dog  ikke  muligt,  at  de  skelet-dele,  som 

fra  Brasilien  medfulgte  den  nu  beskrevne  urne,  kunne  have  havt 

plads  i  den.  Professor  Voss  fandt  ved  at  undersøge  disse  menne- 

ske-ben,  at  de  udgjorde  brudstykker  af  to  skeletter,  dog  med  kun 

ét  kranium.  Benene  havde  ganske  den  forvitrede  overflade,  som 

fremkommer  ved  henliggen  i  jorden  uden  nogen  konstigere  beva- 

rings-midler.  Lerkrukken  er  for  liden,  til  at  disse  skeletdele 

nogensinde  kunne  have  fundet  plads  i  den.  Dens  unaturlige  form 

vilde  desuden  ikke  tillade,  at  noget  sammenhængende  benrad  blev 

tvunget  in  i  den. 

Vistnok  fandtes  der,  da  de  smale  lerrør  (af  0.1 6m  omfang),  som 

udgøre  figurens  arme,  sammenlimedes,  inne  i  dem  en  hel  del  porøse 

klumper,  der  udvortes  saa  ud  som  brænte  ben.  Men  en  nøjere 

anatomisk  undersøgelse  af  Professor  Chr.  Boeck  har  godtgjort,  at 

de  ikke  ere  ben,  ligesom  en  nøjagtig  kemisk  prøvelse  af  Professor 

Hjortdal  har  bevist,  at  den  forefundne  fosforsyre  er  tilstede  i  langt 

mindre  mængde  end  i  ben. 

Alligevel  vidner  ligesaavel  lemmens  originale  form  om  dens 

antikvariske  ægthed  som  de  vidnesbyrd,  der  ledsagede  den  Der 
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er  ingen  gruncl  til  at  betvivle  giverens  beretning  om,  at  ler-skaa- 
rene  og  benene  fandtes  paa  samme  sted.  Men  det  beviser  kun,  at 

der  har  været  en  gravplads.  Den  kan  være  bleven  benyttet  til 

jordfæstelse  af  lig  maaske  i  et  længere  tidsrum,  maaske  endog  paa 

forskellige  maader.  Lerurnens  tilstedeværelse  blandt  de  begravede 

legemer  betyder  ikke,  at  noget  af  dem  har  været  instukket  i  den. 

Muligens  har  Hensigten  allene  været  at  levere  en  billedlig  frem- 

stilling af  en  begravelse.  Paa  samme  maade  formede  Ægypterne 

ler-figuriner  i  mumiers  skikkelse.  Disse  miniaturbilletler  fra  Ægyp- 
ten  ere  fundne  i  saa  stor  mængde,  at  ogsaa  vort  museum  har  ikke 
faa  af  dem. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1875. 

25 



Foreløbige  Meddelelser 

om 

de  Kræfter,  der  opstaa,  naar  kugleformige  Legemer,  idet  de  udføre  Dilatations- 

og  Kontraktions-Svingninger,  bevæge  sig  i  et  inkompressibelt  Fluidum. 
Af 

C.  Å.  Bjerknes. 

(Foredraget  i  Mødet  den  24de  September). 

1.  Benyttes  de  samme  Betegninger  og  almindelige  Forudsæt- 

ninger  som  i  min  Afhandling:  Sur  les  mouvements  simuUanés  etc, 

1871,  saa  faar  man,  naar  de  5te  Potenser  af  Forholdene  mellem 

Radierne  og  Centraldistancerne  kunne  sættes  ud  af  Betragtning, 

som  Ligninger  for  Bevægelsen  af  en  Kugle  Sg: 

dt\    *  dty  ~~    dag  ' 

AAro  MA  d.Qg 
dtV^e  dt )  ~~  dbg  9 

dt\     g  dt  /  "    deg  ' hvor 

2JL=Mg+-~mg, 

i?g  -dt(^qdg.  lg9l(  1-  )  +  47uq  2g  yk  9fl~. 
Mg  betyder  Massen  af  Kuglen  Sg,  mg  Massen  af  det  Fluidum, 

som  den  trænger  fra  sit  Sted.  2)L  er  altsaa  Kuglens  korrigerte 

Masse,  idet  man  tænker  sig  dens  virkelige  forøget  med  Halvparten 

af  den  Masse  af  Fluidet,  som  den  fortrænger.  Betegner  qg  og  q  hen- 
holdsvis Tætheden  af  Kuglen  Sg  og  af  Fluidet,  og  er  dg  den  førstes 

Radius,  saa  er  altsaa 

UT  4         l3  4  i3 
Mg  =  37cqgdg,  mg  =  -37uqdg. 
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Fremdeles,  ag,  bg,  cg  skal  i  et  retvinklet  Koordinatsystem  re- 
presentere Centret  g,  og  t,  som  sædvanlig,  Tiden;  rkg  er  Afstanden 

mellem  Centrerne  kogg,  tilhørende  Kuglerne  Sk  ogSg.  Index  g  ved 

Summationstegnet  skal  derhos  angive,  at  k  under  Summationen  bli- 

ver at  tildele  Værdierne  1,  2,  3,  m,  med  Undtagelse  af  g,  g 

her  opfattet  som  et  helt  Tal;  m  betegner  samtidig  Antallet  af  de 

givne  Kugler.  —  Operationen  yk  er  videre  at  forståa  saaledes: 

(0)    ,  (i) STk  =  <fk    +  SPk  , 
hvor 

*io)=-d:<i;., 

de  akcentuerte  Bogstaver  betegnende  Deriverte  med  Hensyn  paa 

Tiden :  <-/k0)  er  herefter  kun  en  Faktor.  I  Lighed  med  ovenstaaende 

bliver  den  sammensatte  Operation  9"k^g  at  definere: 

2.   Udføres  Regningerne,  vil  man  paa  den  ene  Side  erholde 

» k  ns  k  k  ns ' 

kg 

paa  den  anden  Side 

j»9»±wa  ̂ d:.d2d'.i, 'k    J  g    rkg  k    k     g    g  rkg' 

,«  JJi  _L«     »  d*  d! .  d3  s' . icos  f  s' , rek) 7  k    7  ff    Tfco-  2kkgg      2  Vg'  gV 

kg 

»«"  ¥<0)  -L=_ Id2  d' .  å3u  s'  4-cos  fs'  rkt), Jk^grkg  2gg       kkr2  V  k'  Kg/> 

kg 

^  ̂g)==Tdkdg-  sl  sg.-V(cos  (sk,sl)  +3 cos  (sk,rkg)cos(s^,rgk)). 

rkg 

s'  er  da  den  absolute  Hastighed  af  Centret  g;  (s'  rgk)  betyder  den 
g  g 

Vinkel,  som  Hastighedsretningen  i  g  danner  med  Centrallinien  rgk, 

rettet  fra  g  mod  k;  (sk,  rkg)  ligedan  den  Vinkel,  som  Hastigheds- 

25* 
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retningen  i  k  danner  med  rkK,  rettet  fra  k  mod  g.  Man  har  saa- 

ledes  ogsaa 

som  de  tre  Komponenter  efter  Axerne  X,  Y,  Z,  virkende  paa  en 

foranderlig  Masse  9ttg.  Der  forudsættes  altsaa  herved,  at  de  tre 

Komponenter  af  Masseakcelerationen  blive  at  betegne  med 

saaledes  som  ogsaa  tidligere  gjort. 

Herfra  kan  man  med  Lethed  gaa  over  til  de  Kræfter,  der  virke 

paa  den  uforanderlige  Masse  Mg  eller  paa  Masseenheden;  men 

Formlernes  Symmetri  og  Simpelhed  vil  herigjennem  lide  Afbræk. 

4.  Potentialet  Qg  bestaar  af  to  Dele. 

Den  første  er  en  fuldstændig  D  eriveret  med  Hensyn  paa 

Tiden,  men  bestemmer  kun  saadanne  paa  Sg  virkende  Kræfter,  der 

ikke  agere  efter  Principet  om  Aktio  og  Reaktio.  Forsaavidt  disse  Kræf- 

ter tænktes  virkende  alene,  skulde  altsaa  den  i  Løbet  af  en  Tids- 

del erhvervede  Tillægshastighed  være  uafhængig  af  den  Vei,  Centret 

g  i  den  mellemliggende  Tid  gjennemløber;  den  afhænger  kun  af 

Tilstandene  ved  Tidens  Begyndelse  og  Ende. 

Anderledes  er  Forholdet  med  Potentialets  anden  Del.  Dette  Del- 

potential  definerer  Kræfter  virkende  paa  Sg  efter  Principet 

om  Aktio  og  Reaktio.  Derimod  betinges  nu  Endehastigheden,  om 

disse  Kræfter  vare  de  eneste  forhaandenværende,  ikke  blot  af  Begyn- 

delses-  og  Endetilstandene,  men  ogsaa  af  Tilstandene  i  den  hele 
mellemliggende  Tid. 

Vi  skulle  i  nogle  Tilfælde  nærmere  undersøge  Beskaffenheden 

af  de  to  Arter  af  Kræfter  og  det  Resultat,  der  ved  deres  Samvirken 

fremgaar. 

5.  Man  har  to  Kugler  Sk  ogS,,.  Afstanden  mellem  deres  Cen- 

tra  k  og  g  antages  at  være  saa  stor  i  Forhold  til  deres  Hastigheder, 

eller  de  Veilængder,  de  beskrive  i  Tidsenhcden,  at  disse,  divideret 

cos(s^,rg0  =  — cos  (s^,rkg). 

3.    Man  kan  opfatte  de  partielle  Deriverte  af  <}„ 
å<J_K  dJJe 

dag  '     dbg  '  dcg 
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med  Centralafstandens  Kubus,  kunne  sættes  ud  af  Betragtning  Man 

finder  da,  siden 

d  d  i 

dt  dagTkg ' 
foruden  flere  andre  Størrelser,  under  disse  Omstændigheder  bliver 

at  bortkaste,  at 

d  /cm     '  \        3    d  /  '  \     lu — ak        1       '      '     as — ak 
It«roeag)  =  —  dt(mgmk)-      3-  ̂ msmk- kg  kg 

d  /cm  ,  '  -v        3     d  /         '  \     be — bk        1       '      '  .  be — bk 

dt(a».b.)=85S,dt(m«m')"  -> — i^m*m*-  V  > kg  gk 

d  /cm    1  \         3     d  >         '  \     c (r — ck        1       '      '     c<r — Ck 
TtØR,cf)  =  _  s(memk)-       — ^  mg  nv kg  "  kg 

Der  virker  altsaa  paa  den  foranderlige  Masse  9ttg  en  Kraft 

3       d    ,  'VI 
—   dt  (m?mk). 

hidrørende  fraKuglen  Sk.  og  som  er  omvendt  som  Qvadratet 

af  Afstanden;  ligesaa  en  Kraft 

i  '  i —  - — .  nu  mk.  — , 
47cq"      *  rfg> 

efter  den  samme  Hoved  lo  v.  Kræfterne  ere  frastødende  eller 

tiltrækkende,  eftersom  disse  Udtryk  ere  positive  eller  negative. 

6.  Det  skal  antages,  at  Kuglerne  samtidig  voxe  og  aftage, 

det  er:  pulsere  ens;  eller  at  den  enes  Volum  voxer,  medens  den 

andens  aftager  eller  omvendt:  anderledes  udtrykt,  at  de  pulsere 

mods  at.  Disse  Volumforandringer  skulle  foregaa  i  kortvarige  Pe- 
rioder, eller  overliovedet  i  korte Tidsrum  af  samme  eller  ulige  Længde. 

For  Simpelheds  Skyld  antages  Udvidelserne  og  Sammentræknin- 
gerne  i  begge  Kugler  at  foregaa  efter  samme  Lov,  kun  modificeret 

ved  deres  Størrelse,  saa  at 

m'  m'  g      _  -f-   k__ 

mff  mk 

Den  første  af  de  to  forhen  nævnte  Kræfter  kunne  vi  da  op- 
fatte  som  en  os cillat orisk  Kraft.  Ifølge  denne  vil  Kuglen 

Sk,  tænkt  som  den  virkende,  omkring  de  Tidspunkter, 

da  dens  Volum  er  mindst,  udøve  en  Fr  as  tø  dning  mo  d  Sg, 
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og  det  uden  Hensyn  til,  om  Sg  selv  forandrer  sit  Volum  eller  ei. 

Sk  vil  derimod  tiltrække  Sg  omkring  de  Tidspunkter, 

da  den  førstes  Volum  er  ved  sit  Maximum.  Ogsaa  dette 

finder  Sted  uden  Hensyn  til,  om  Sg  forandrer  sit  Volum  eller  ikke. 

Videre  kunde  det  vises,  at  om  denne  oscillatoriske  Kraft  tænktes 

at  være  den  eneste,"  saa  vilde  under  Udvidelsen  af  Sk  Repulsionen 
i  den  første  Tid  og  Attraktionen  i  den  sidste  saaledes  modvirke 

hinanden,  at  Sg  vistnok  i  det  Hele  vilde  fjernes,  men  kun  fra  en 

oprindelig  til  en  ny  Hvilestilling.  Under  Sammentrækningen  afSk 

vilde  atter  Sg  først  tiltrækkes,  derpaa  frastødes  og  med  den  Virk- 

ning, at  den  førtes  tilbage  til  den  forud  for  den  tidligere  Dilatation 

indehavte  Udgangsstilling.  Kun  enOscillation  kommer  saa- 
ledes istand;  den  midlere  Kraft  er  Nul. 

Anderledes  er  Forholdet  med  den  anden  Kraft,  som  vi  ville 

betegne  som  den  stadigt  fr  em  a  db  evæ  gen  de.  D  enn  es  In  d  virk- 

ning paa  Sg  er  Nul,  naar  under  Pulsationerne  afSkKug- 
len  Sg  forbliver  uforandret  afVolum.  ITilfælde  af  ens 

Pulsationer  faar  man  nu  en  Tiltrækning,  for  modsatte 

Pulsationer  en  Fras tø dning. 

7.  Ved  Halvperiodernes  Begyndelse  og  Ende  har  den  oscil- 

latoriske Kraft  Overhaand.  Ere  altsaaSkogSg  ens  pulserende 

Kugler,  saa  skal  Forholdet  være  følgende.  Under  den  samtidige 

Udvidelse  begynde  de  at  fjerne  sig  fra  hinanden,  men  allerede  in- 

den  Maximum  af  Volum  er  naaet,  vende  de  om  og  antage  en  ind- 

adgaaende  Bevægelse.  Ved  Halvperiodens  Ende  skulde  de  her- 

efter,  om  nu  Pulsationen  ophørte,  og  dermed  ogsaa  Kraften,  med 

jævn  Hastighed  bevæge  sig  mod  hverandre  og  det  lige  til  Kontakt; 

ved  det  nævnte  Tidspunkt  kunde  de  dog  muligvis  endnu  befinde 

sig  i  større  Afstand  fra  hverandre  end  ved  Tidens  Begyndelse. 

Under  den  samtidige  Samm entr ækning  vilsaavel  den  oscilla- 

toriske, som  den  stadig  fremadbevægende  Kraft  bringe  Kuglerne 

nærmere  sammen.  Kuglerne  oscillere  altsaa  mod  og  fra 

hverandre,  mens  de  indbyrdes  tiltrækkes. 

Naar  Pulsationerne  ere  modsatte,  oscillere  de  med 

hinanden,  begge  til  den  samme  Kant,  saa  til  den  modsatte.  Det 
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er  altid  den  Kugle,  hvis  Volum  er  et  Minimum,  der  synes  at  jage 

den  anden,  der  samtidig  indehar  sin  største  Størrelse;  men  under 

alt  dette  vil  den  stadig  fremadbevægende  Kraft  drive  dem  begge 

fra  hverandre.  Under  det  enkelte  Pulsationsslag  vil  Sk ,  hvis  Vo- 

lum ved  Tidens  Begyndelse  skal  antages  at  være  et  Minimum, 

baade  paa  Grund  af  den  oscillatoriske  og  den  frastødende  stadige 

Kraft  fjerne  Kuglen  Sg.  Denne  derimod,  hvis  Volum  oprindelig 

er  ved  sit  Maximum,  drager  først  Sk  efter  sig;  derpaa  bringer 

den  denne  til  at  vende,  og  ved  Halvperiodens  Ophør  vilde  den  saa- 

ledes,  om  Kraften  ophørte,  fra  en  mulig  nærmere  Stilling  af  med 

jævn  Hastighed  fjerne  sig  fra  Sg,  ligesom  ogsaa  Sg  fjerner  sig  til 

sin  Kant  fra  Sk. 

8.  Naar  Pulsationerne  følge  samme  Lov,  kun  modificeret  ved 

Kuglernes  Størrelse,  saa  ville  vi  herved  som  tidligere  omtalt  for- 

ståa, at 

m'  m' 
 K    =  db  k- m  g  mk 

Den  stadig  fremadbevægende  Kraft  er  da  pr  op  ortio- 
nal  med  Produktet  af  de  fortrængte  Masser  af  Fluidet 

og  omvendt  proportional  med  dettes  Tæthed,  eller  om 

man  vil,  den  er  proportional  med  Fluidets  Tæthed  og 

med  Produktet  af  Kuglernes  Volum. 

9.  OgsaaKræfterne  af  4deGrad  er  det  af  Interesse  at  stu- 

dere, navnlig  paa  Grund  af  de  Ligheder,  der  komme  tilsyne  mel- 

lem  disse  og  de  Kræfter,  hvormed  to  Magneter  indvirke  paa  hin- 

anden  i  det  Fjerne.  Tænker  man  sig  for  Simpelheds  Skyld  Vo- 

lumforandringerne  Nul,  og  at  begge  Kugle  r  Sg  og  Sk  oscillere, 

hver  efter  sin  Retning  sli  ni  e,  saa  vil  den  midlere  Virkning  af 

en  ogsaa  her  optrædende  oscillatorisk  Kraft  blive  lig  Nul,  og  man 

faar  tilbage  en  stadig  fremadbevægende  Kraft,  svarende  til  Potentialet 

Er  nu  under  de  samtidige  Svingninger  —  hvorunder  Hastighe- 

den ved  Periodens  Begyndelse  og  Ende  for  begge  Kuglers  Ved- 
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kommende  skal  være  Nul  —  Retningen  af  den  enes  Bevægelse  gg', 

af  den  andens  kk',  saa  kan  man  forestille  sig  begge  Ku  gl  er 
som  Magneter,  hvis  Ori  en  ta  ti  onsretning  henholdsvis 

er  gg'  og  kk',  g'  og  k'  exempelvis  angivende  deres  Nordpoler. 
Kuglernes  gjensidige  Indvirkning  er  da  at  sammenligne  med  den  af 

de  tvende  saaledes  orienterte  Magneter,  kun  at  man  her  altid 

skaltænke  sig  Fænomenet  omvendt:  ensartede  Poler 

tiltrække  hinanden,  uensartede  frastøde  hinanden. 

Ogsaa  i  Loven  om  Tiltrækning  ved  ensartede  Pulsationer,  Fra- 
stødning  ved  modsatte,  kommer  frem,  som  man  saa,  dette  samme 

Modsætningsforhold  til  Naturens  Kræfter,  hvor  ensartet  frastøder, 
uensartet  derimod  skal  tiltrække. 

10.  Potentialet  Q  e  kan  sættes  i  følgende  nye  Form,  der  mere  egner 

sig  for  Undersøgelse  af  Kraften  i  Tidsmomentet  end  af  dens 

midlere  Værdi,  mens  dens  Angrebspunkt  gjennemløber  en  vis 

Vei.  Man  sondrer  nu  ikke  mellem  de  Kræfter,  hvis  Potential  er  en  De- 

riveret  med  Hensyn  paa  Tiden,  og  de,  der  optræde  i  Overensstem- 
melse med  Principet  om  Aktio  og  Reaktio.    Man  har  saaledes 

X}f  =  -8Kqd^i(d,d;d,l).  £ 

-  *i  H  <  K  +  <■  K  <)•  4a cos «  r^ 

—  TCCldg-  dk7~-  h  cos  (jk  rH) 

-M&IQ  \  s'l  (3cos2(sl  rk,)—  1). 

kg 

jk  betyder  her  Totalakcelerationen  i  Centret  k. 

Der  optræder  saaledes  3  Kræfter  af  3die  Grad;  de  to  første 

faa  modsatte  Værdier,  saavel  naar  henholdsvis  dk  og  da blive  mod- 

satte, som  naar  s^  er  modsat  rettet,  den  sidste  derimod  kun,  naar 

Totalaccelerationen  jk  er  rettet  til  modsat  Kant.  Fjerde  Grads 

Kraften  er  af  saadan  Art,  at  en  Sum  af  3,  alle  af  samme  Intensitet, 

men  svarende  til  tre  lodret  mod  hinanden  staaende  Retninger 

bliver  Nul.    Den  hele  Kraftvirksomhed  er  uafhængig  af  den  Ha- 
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stighed,  den  paavirkede  Sg  Kugle  har  erhvervet,  ~  hvad  selvføl- 
gelig ikke  er  Tilfældet  med  den  midlere  Kraft  gjennem  en  Tid, 

under  hvilken  Afstande  forandres. 

Kræfterne  af  3die  Grad  har  følgende  Egenskab,  der  nær- 

mere oplyser  deres  Virkemaade.  Man  dekomponere  Hastigheden 

s^  og  i  det  tredie  Tilfælde  Accelerationen  jk  i  sine  Komponenter 

efter  Forbindelseslinien  kg,  rettet  fra  k  mod  g,  og  lodret  mod 

samme.  De  tilsvarende  Kraftkomponenter,  virkende  i  g,  ere  her- 

med parallele  og  proportionale,  dog  saaledes  at  den-  sidste  tåges 

halv  og  modsat.  Er  i  den  første  Kraft  dk,  i  den  anden  d^  negativ, 
bliver  Kesultatet  imidlertid  at  vende  om  til  det  modsatte. 

Kraften  af  4de  Grad  kan  man  sammenligne  med  den,  en 

Magnet  Sk  udøver  mod  en  anden  Sg,  der  altid  skal  tænkes,  uan- 
seet  dens  Bevægelse,  parallel  og  modsat  orienteret  til  den  første. 

Retningen  af  den  magnetiske  Axe  for  Sk  skal  da  være  den  samme 

som  dens  Hastighedsretning.  Ifølge  denne  Kraft,  der  afhænger  af 

Hastighedens  Qvadrat,  vil  Sk  frastøde  Sg  foran  og  bag  — ,  Sg  be- 
liggende saaledes,  at  Hastighedsretningen  falder  langs  Centrallinien 

— ,  tiltrække  Sg  paa  Siderne.  \ 

11.  Ogsaa  følgende  Maade  at  opstille  Bevægelsesligningerne 

paa  ville  vi  her  bemærke. 
Lad 

være  Komponenterne  af  den  Kraft,  en  Kugle  Sk  vilde  udøve  paa 

Masseenheden  i  et  Punkt  g  af  Fluidet,  idet  den  inverse  5te  Po- 
tens sættes  ud  af  Betragtning,  og  man  betragter  Sk  som  den  eneste 

forhaandenværende  Kugle;  med  andre  Ord  lad 

~k       /d  d  _i\ 
Xg  ~~  \dx  dt  ? k   rkyg  ' 

%  =  (!  . 

Qk         /  d     d^  1\ 
#g  ~  (^dz  "dt  (fk  rk  )g  i 

hvor       her  er  en  partiel  Deriveret  efter  Tiden;  lad  videre 

"g  ,   &g  ,  ̂ g 
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betegne: 

hvad  vi  ville  benævne  Komponenterne  af  Hastigheden  i 

Centret  g  relativt  til  det  omgivende  Medium,  det  er  til 

den  Hastighed,  som  skulde  foretindes  i  g,  om  Kuglen  Sg  ikke  exi- 
sterte.   Man  har  da 

(Mg  +  f  ro€)  ag  =  (mg  +  ̂nig)  2g  Wg  -  \mg  ue , 

(Mg  +  jmg)b>  (mg+  |mg)  2gg)g-  jmg»g, 

(Mg  +  jmg)  cg  =  (mg  +  lmg)  Jg $g  -  im. ttg . 

12.  Sluttelig  ville  vi  endnu  gjøre  opmærksom  paa  to  andre 

Transformationer  af  de  givne  Bevægelsesligninger.  Man  har  saaledes 

it  0M*  ~  m*)  O  =  -  11  (m« »«)  +  • 

i  ((M,  -  mg)  b; )  =  -  4- 1  (m,  »,)  + 

|  ((Me  -  m.)  c;)  =  -  -f-  -~  (m, »,)  +-^' 
hvor  da 

Man  har  dernæst  ogsaa,  idet  man  tilbagefører  til  Masseen- 
heden 

\  -  -
 

in  a„ 
ff    g  i d 

dag 

o 

a^g 

*;=- 

mg  bg  - 
2»*  T d o 

dbg 
a^g 
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.  yM    d  -Qg 
s  ~~         2Kg    ̂   dcg  3J?g 

og  kan  man  i  saa  Fald  skrive: 

2Kg       dt  V  2J?g         ik  i'kg/ 
,     .  Mg — i  mK     k      (o)       1      .      47Tq   4?   (0  1 

1       1         2J?g  /krkg  1     2Kg    gJg  ,B  Tkg 
Det  næstsidste  Led  indeholder  anden  Grads  Kraften,  bestemt  ved 

*TC<I  fM  jo)  1 

Mg    f/  S  f/k  ̂  

naar  rn.  er  liden  mod  M„,  derimod  ved 

__47Tq_    (0)  (0)J^ 

mg    *g  rkg' 

naar  Mg  er  liden  mod  mg.  —  Herefter  synes  at  skulle  fremkomme 
som  Resultat  en  Omvending,  en  Frastødning  til  Exempel  ved  ens 

Pulsation,  naar  Legemets  Tæthed  er  liden  mod  Fluidets;  thi  ved 

Siden  af  denne  Centralkraft  har  man  kun  en  oscillatorisk,  hvis 

Middelværdi  erNul.  Imidlertid  optræder  ogsaa  en  Tangentialkraft, 

afhængig  af  Hastigheden,  og  som  kan  opløses  i  en  radial  Kompo- 

nent og  en  derpaa  lodret.  Denne  Kraft  er  altsaa  ikke  uafhængig 

af  den  oscillatoriske.  Tilsammen  ville  de  i  Virkeligheden  virke 

saaledes,  at  den  nævnte  Omvending  ikke  fremgaar. 

13.  Paavisningen  ad  experimental  Vei  af  de  med  Pulsationerne 

forbundne  stadige  Attraktioner  eller  Repulsioner  synes  at  være  un- 

derkastet ikke  ringe  Vanskeligheder.  En  Illu  st  ra  ti  on  af  de  herhen 

hørende  Satser  kan  imidlertid  med  Lethed  erholdes  gjennem  Studiet 

af  de  Bevægelser,  der  foregaa,  naar  Ku  gl  er  nedslippes  iVand, 

samtidig  eller  efter  bestemte  Tidsforløb.  Har  man  end  her  ikke 

Volumforandringer  af  selve  Legemerne,  saa  vil  dog  det  fortrængte 

Vandvolum  forandres,  og  det  navnlig  paa  saadan  Maade,  at  Hastig- 
heden, hvormed  denne  Forandring  foregaar,  ved  to  Tidspunkter  er 

Nul,  naar  Kuglen  berører  Vandfladen,  og  naar  den  fuldstændig 

neddykkes. 

14.  Nedslippes  forsigtigt  en  Kugle  A  i  Nærheden  af  en  paa 

Vandfladen  roligt  hvilende  B  Kugle,  eller  føres  den  med  jævn  Ha- 
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stighed  langsomt  under,  saa  finder  for  dennes  Vedkommende  kun 

en  svag  Oscillation  Sted:  B  fjerner  sig  et  ganske  ringe  Stykke  og 

vender  saa  tilbage.  Først  senerehen  drives  den  da  med  en  Strøm- 

ning af  Våndet  noget  videre  bort.  Var  nu  herved  kun  Kraften  af  an- 

den Grad  virksom,  saa  skulde  A  blot  fjerne  B  til  en  nyLigevægt- 

stilling.  Og  saaledes  viser  Fænomenet  sig  ogsaa,  som  det  synes, 

naar  Afstanden  vælges  større.  I  umiddelbar  Nærhed  blive  deri- 

mod,  om  den  forangaaende  Tlieori  her  skal  kunne  anvendes,  Kræfter 

af  3die  og  4de  Grad  endnu  virksomme  for  at  tilbageføre  B  Kuglen 

noget  nær  til  dens  oprindelige  Ligevægtstilling;  den  nærmere  Ud- 

vikling  maa  vi  dog,  for  Kortheds  Skyld,  paa  dette  Sted  forbigaa. 

Man  bemærke  iøvrigt,  at  Akcelerationen  i  den  synkende  Bevægelse 

skifter  Tegn,  naar  Flydestillingen  passeres,  og  at  just  da  Kraften 
af  4de  Grad  har  sit  Maximum.  I  Overensstemmelse  med  den  samme 

Theori  skal  forresten  ingen  stadig  Attraktion  eller  Kepulsion  optræde, 

da  Volumforandring  inden  de  fortrængte  Vandmasser  kun  for  den 

enes  Vedkommende  nu  vil  finde  Sted. 

15.  Nedslippes  de  to  lige  store  og  tunge  Kugler  AogB  sam- 

tidig, til  Exempel  i  en  Afstand  fra  hverandre  noget  mindre  end 

deres  Diameter,  og  kun  et  kort  Stykke  over  Vandspeilet,  saa  be- 

væge  de  sig  imod  hinanden  lige  til  Kontakt.  Man  har  her  Analo- 

gien med  de  ens  pulserende  Kugler,  der  skulle  tiltrække 

hinanden.  Ifølge  elet  Foregaaende  skulde  efter  et  enkelt  Pulsations- 

slag,  hvorunder  baade  A  og  B  —  her  de  fortrængte  Vandmasser  — 

udvidedes,  begge  først  et  lille  Stykke  fjernes,  ogsaa,  noget  før  den 

samme  Halvperiodes  Ende,  atter  vende  om,  saa  at  de,  om  Kraften 

nu  ophørte  at  virke,  sluttelig  med  jævn  Hastighed  skulde  bevæge 

sig  indad  mod  hinanden.  Hvad  man  væsentlig  ser,  er  saaledes  kun 

den  efter  Gjennemsænkningen  indledede  tilnærmende  Bevægelse  af 

de  to  Kugler,  efterat  allerede  Kraften  selv  er  ophørt  at  virke. 

Er  B  noget  tungere  end  A,  og  de  atter  nedslippes  samtidig, 

mens  de  ere  i  Berøring  eller  dog  i  større  Nærhed  af  hverandre,  — 

B  ellers  noget  høiere  beliggende  end  A  — ,  saa  bevæger  B  sig  halvt, 
ofte  helt  rundt  om  A  og  kommer  op  paa  den  anden  Side.  De 

tvende  Kugler  skifte  altsaa  Plads.    Kræfterne  af  tredie  og  fjerde 
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Grad  ere,  ligesom  i  de  foregaaende  Tilfælde,  herved  ogsaa  medvir- 

kende, navnlig  efterat  Gjennembruddet  er  fuldendt;  thi  den  attrak- 
toriske  anden  Grads  Kraft  opkører  jo  allerede  ganske,  naar  de 

tvende  Kugler  ere  fuldstændig  neddykkede.  Er  A  væsentlig  let- 
tere, A  exempelvis  en  Guttaperchakugle,  mens  B  er  en  af  Træ,  saa 

sees  A  Kuglen  med  stor  Hurtighed  at  bevæge  sig  hen  over  B. 

Disse  Fænomener  indtræde  derimod  som  anført  ikke,  om  den  ene 

Kugle,  selv  den  lette  Guttaperchakugle,  var  i  Ro  paa  Vandfladen, 

mens  den  anden  og  tungere  blev  nedsluppet,  og  det  Selv  i  nok 
saa  stor  Nærhed  af  den  første. 

Er  den  ene  af  Kuglerne,  forholdsvis  liden,  saa  er  det  fremdeles 

denne,  der  under  deres  samtidige  Bevægelse  mod  hinanden  bevæ- 

ger  sig  hurtigst. 

16.  Istedetfor  at  nedslippe  Kuglerne  kan  man  ogsaa  nedenfra 

lade  dem  stige  op  mod  Vandfladen.  Fastholdes  saaledes  mod 

Karrets  Vægge  med  et  ubetydeligt  Pres  og  meget  nær  hinanden 

to  hule  og  lette  Guttaperchakugler,  og  de  derpaa  til  samme  Tid 

slippes,  ville  de,  idet  de  gjennembryde  Våndets  Overflade,  sees 

at  bevæge  sig  mod  hinanden  til  Kontakt.  De  fortrængte  Vandvo- 

lum  aftage  da  aabenbart  samtidig,  og  man  har  atter,  hvad  der 
svarer  til  ens  Pulsation. 

17.  Ogsaa  Repuls ioner  kunne  ad  lignende  Vei  frembringes, 

idet  man  lader  Kuglerne  falde,  den  ene  efter  den  anden,  saaledes 

at  den  sidste  træffer  Vandfladen  paa  Nedadgaaende,  mens  den  første 

under  Opstigningen  atter  gjennembryder  denne.  Dette  Forsøg  let- 

tes, naar  man  forud  nøie  iagttager  Rythmen  i  den  nedslupne  Kugles 

Oscillationer.  Den  ene  Kugle  kan  ogsaa  holdes  helt  nedsænket 

et  lidet  Stykke  under  Vandspeilet,  mens  den  anden  exempelvis 

sænkes  en  Fjerdedel  af  dens  Volum;  slippes  saa  begge  samtidig, 

ville  de  fjerne  sig  fra  hinanden.  Disse  vanskeligere  Forsøg  kræve 

særlig  Forsigtighed. 

Det  bemærkes,  at  i  Nærheden  af  Karrets  Vægge  indtrædér 

Reflexer,  og  Fænomenerne  kunne  vise  sig  her  endog  fuldstændig 
omvendt. 

18.  De  forhen  nævnte  Experimenter  vare  fortrinsvis  skikkede  ti\ 



398 

at  paavise  de  stadige  Attraktioner  eller  Repulsioner.  Følgende  nye 

Forsøg,  udførte  med  Hr.  Pi  li  ls  velvillige  Bistand  paa  Gasverket 

hersteds,  oplyste  tydeligen  deoscillatoriske  Kræfters  Virksomhed. 

Gjennem  vertikalt  opstigende  Kautschukrør  frembragtes  ved 

Indblæsning  eller  Udsugning  af  Luft  samtidig,  dels  ensartede, 

dels  modsatte,  Pulsationer  af  to  smaa  af  Vand  helt  omgivne  Bal- 

loner.  Ogsaa  hver  enkelt  af  disse  kunde  bringes  til  at  pul- 

sere. Ballonernes  mindste  Diameter  var  derunder  1",  den  største 

2 V8"-  Afstanden  mellem  Rørcentrerne  var  27/8"-  Rørlængden  ne- 

denfra op  til  dens  Udmunding  i  den  tilhørende  Ballon  15",  herfra 

til  Vandspeilet  videre  3".  To  horizontalt  løbende  Glasstænger, 
paa  hver  Side  af  Kautschukrørene  lige  under  deres  Indmunding  i 

Ballonerne.  begge  parallele  med  Centrallinien,  tjente  til  at  føre  fire 

tvers  over  Stængerne  anbragte  smaa  og  lette  Messinghager.  Disse 

lagdes  under  Forsøgene  an  mod  Kautschukrørenes  Sider  for  at 

vise  des  tydeligere,  idet  de  kastedes  til  Side,  hvorledes  Rørene 

og  følgelig  ogsaa  Ballonerne  bevægedes. 

Udblæstes  den  ene  Ballon  A,  mens  den  anden  B  exempelvis 

indehavde  sin  største  Størrelse,  saa  iagttog  man  ved  A  selv  kun 

en  svag  Bevægelse  i  horizontal  Retning  og  tildels  lodret  mod  Cen- 
trallinien, mens  derimod  B  bevægedes  stærkt;  den  fjernedes  fra  A 

og  blev  derpaa  tiltrukket;  den  ydre  Hage  kastedes  saaledes  først 

tilside,  saa  den  indre.  Tømtes  nu  atter  A,  saa  forblev  denne  Kugle 

fremdeles  noget  nær  rolig,  B  nærmede  sig  A;  derpaa  fjernedes  den 

til  den  anden  Side;  den  indre  Hage  kastedes  altsaa  først  tilside, 

saa  den  ydre.  Forøvrigt  fortsattes  en  Tid  paa  Grund  af  Rørenes 

Elasticitet  de  indledede  Oscillationer. 

Tydeligere  viste  alt  sig,  naar  begge  de  smaa  Balloner  enten 

samtidig  eller  vexelvis  udblæstes  eller  tømtes,  det  er:  naar  man  lod 

dem  pulsere  ens  eller  mo  ds  at.  Under  den  fællesartede  Pulsa- 

tion  oscillerte  Ballonerne,  som  det  efter  Theorien  fordredes,  fra  og 

til  hverandre,  under  den  modsatte  fulgtes  de  ad,  først  til  den  ene 

Side,  saa  til  den  anden,  saaledes  som  det  ogsaa  i  den  foregaaende 

Fremstilling  var  bleven  forudsat  at  skulle  indtræde. 
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Den  lille  Kugle  skulde  herefter,  som  det  vil  erindres,  tænkes 

at  udøve  en  repulsiv  Virksomhed,  den  store  en  attraktiv;  —  hvori 

iøvrigt  ikke  ligger  udtalt  nogen  Overvægt  af  Attraktionen,  da  og- 

saa  Afstanden,  der  under  dette  forandres,  kommer  med  i  Bereg- 
ningen. 

Under  det  enkelte  Pulsationsslag,  hvorved  begge  samtidig  over- 

førtes fra  mindst  til  størst  Volum,  kastedes  Messinghagerne  til  hver 

Side  1/s",  først  paa  den  ydre,  saa  paa  den  indre  Kant.  Ballonerne 
slog  dernæst  under  den  indadgaaende  Bevægelse  bestemt  an  mod 

hverandre  og  dannede  saa,  efter  at  de  i  sin  største  Størrelse  var 

kommen  til  endelig  Ko,  en  blivende  Kanal  mellem  sig  af  Y4" 
Bredde.  Heraf  fulgte  altsaa,  at  efterat  Ballonerne  vare  stødte  bort 

fra  hinanden,  førtes  de  siden  tilbage  og  ud  over  den  oprindelige 

Ligevægtstilling,  som  om  en  overveiende  Attraktion  ialt  skulde 
have  fundet  Sted. 

Forsøget  indeholdt  dog  ikke  herfor,  nøiere  beseet,  noget  bin- 
dende Bevis.  Paa  Grund  af  Kautschukrørenes  Elasticitet  vilde  en 

saadan  Overgang  over  Ligevægtstillingen  efter  den  forudgaaende 

Frastødning  alligevel,  om  og  mulig  mindre  fremtrædende,  nødven- 

dig fremkomme;  og  dernæst  iagttoges  ikke  heller  i  Virkeligheden 

nogen  Forskjel  mellem  de  Længder,  Messinghagerne  kastedes  paa 

den  indre  eller  ydre  Side.  Dette  sidste  kunde  imidlertid  maa- 

ske  heller  ikke  ventes,  da  Indvirkningen  af  Centrernes  Overskuds- 

bevægelse  indad  vel  i  dette  Tilfælde  var  for  svag  til  at  frembringe 

en  mærkbar  Forskjel  i  Bevægelsen  ved  selve  Rørmundingen. 

Under  det  enkelte  Pulsationsslag,  hvorunder  Ballonerne  over- 

førtes begge  til  Minimum  af  Volum,  iagttoges  atter  Messinghager- 

nes  Kastning,  nu  først  de  indre,  saa  de  ydre,  ogsaa  fuldt  overens- 
stemmende med  Theorien.  Men  heller  ikke  her  kom  i  Størrelsen 

afUdslaget  nogen  Forskjel  frem,  som  kunde  betegne  en  overveiende 

Attraktion.  Denne  vilde  overhovedet  her  endog  vanskeligere  kunne 

gjøres  synlig,  da  det  mellemliggende  større  Rum  mellem  de  ulige 

og  foranderlige  Balloner  mere  end  før  var  en  Forhindring  for  en 

nøiagtig  Sammenligning  mellem  deres  indbyrdes  Afstande  til  de 

forskjellige  Tidspunkter. 
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Under  det  modsattePulsationsslag,  hvorved  A  udvidedesogB  blev 

sammentrukket,  kunde  ligesaalidt  nogen  overveiende  Repulsion  er- 

kjendes,  som  i  de  foregaaende  Tilfælde  Attraktionen,  derimod  ka- 
stedes Hagerne  ogsaa  nu  i  den  rette  Orden  tilside;  A  stødte  B 

bort,  mens  B  trak  A  Kuglen  efter  sig,  hvorpaa  mod  Halvperiodens 

Slutning  atter  det  omvendte  Forhold  indtraadte. 



Oversigt 

over 

Videnskabs-Selskabets  Møder  i  1875. 





Den  22de  Januar.    Philosophisk-historisk  Gasse. 

1.  S.  Bugge  fremsatte  Forsøg  til  en  etymologisk  Forklaring 

af  endeel  franske  Ord,  hvis  Oprindelse  har  været  omtvistet. 

Dette  Foredrag  vakte  en  Discussion,  hvori  Aubert  sen., 

Monrad  og  Schjøtt  deeltoge. 

2.  Caspari  meddeelte  nogle  Bemerkninger  om  Tertullians 

græske  Skrifter.  (Se  „Quellen  zur  Geschichte  des  Taufsym- 

bols  &c."  III.). 

Den  5te  Februar.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  G.  0.  Sars  fremlagde  Bidrag  til  Vestlandets  Molluskfauna 

af  Herman  Friele  (S.  57)  samt  Bidrag  til  Kundskaben  om  de 

norske  Nudibranchier  af  H.  Friele  og  G.  A.  Hansen  (S.  68), 

hvilke  han  anbefalede  til  Optagelse  i  Selskabets  Forhandlinger. 

Derpaa  fremviste  han  Prøver  paa  en  ny  Methode  til  at  udføre 

Tegninger  autographisk. 

De  fremlagte  Afhandlinger  besluttedes  trykte  i  Selskabets 

Forhandlinger. 

2.  R.  Collett  fremlagde  en  Afhandling  over  Norges  Fiske, 

hvis  Indhold  han  iKorthed  meddeelte;  specielt  omtalte  han  nogle 

af  de  i  Afhandlingen  nævnte  nye  Arter. 

Derpaa  fremviste  han  Exemplarer  af  Potetesbillen.  Videre 

fremlagde  han  en  Afhandling  af  Student  S.  Schneider  over  Co- 

leoptera  og  Lepidoptera  i  Søndre  Bergenhus  Amt.  Denne  Af- 
handling oversendtes  til  Bedømmelse  af  de  Herrer  Collett  og 

Siebke.    (S.  107). 
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Den  19de  Februar.    Almindeligt  Møde. 

1.  C.  A.  Holmboe  gav  en  Meddelelse  angaaende  nogle 
baktriske  Mynter  fra  c.  200  f.  Chr.,  der  see  ud  som  Sølv,  men 

ved  Analyse  ere  befundne  at  bestaae  af  Kobber  og  Nikkel.  Cun- 

ningham,  der  fandt  dette,  sammenlignede  et  Sted  hos  Curtius, 
hvor  der  omtales  fcrrum  album  hos  Inderne.  I  chinesiske  Skrifter 

omtales  Mynter  af  hvidt  Kobber.  I  Anthologia  græca  tales  om 

en  Flaske  af  xaAX°C  apyopon:avsixsXo£,  'JvStxov  spyov,  der  maaskee  er 

at  henføre  *hid.  —  En  af  hine  baktriske  Mynter,  der  findes  i  vort 
Myntcabinet,  forevistes.    (S.  374). 

2.  R.  Collett  handlede  a)  om  Dyrlevninger  i  Mergelleer  og 

fremviste  flere  Boller  indeholdende  fossile  Fiske  (Sei,  Torsk,  Sild) ; 

b)  om  Bastardformer  af  hønseartede  Fugle,  f.  Ex.  Kappelhøns 

(Aarhane  og  Røi)  og  Rype-Aarre,  hvilken  sidste  efter  Colletts 
Mening  er  en  Bastard  af  Rvpehan  og  Aarhøne,  medens  sædvanligt 

det  Omvendte  har  været  antaget. 

3.  A.  Blytt  læste  en  Afhandling  om  arktiske  og  alpine 
Planters  Udbredelse  i  Skandinavien. 

4.  S.  Lie  anmeldte  to  Arbeider  over  partielle  Differential- 

Ligninger,  Iste  Orden.    (S.  1,  1G). 

Den  5te  Marts.    Philosophisk-his  lorisk  Gasse. 

1.  Kiær  fremlagde  nogle  Resultater  af  de  forskjellige  Landes 
Skibsfarts  Statistik. 

2.  S.  Bugge  meddeelte  Bemerkninger  om  det  etruskiske 

Sprogs  Stilling.  Han  sluttede  sig  i  det  væsentlige  til  Corssens 

Opfatning,  idet  han  søgte  at  gjøre  gjældende,  at  Etruskisk  var  et 

jafetisk  Sprog,  nærmest  beslegtet  med  de  andre  gamle  italiske 

Sprog,  og  iblandt  disse  navnlig  med  Umbrisk.  Men  paa  den  an- 

den Side  dannede  Etruskisk  en  Afdeling  for  sig  og  afveg  i  over- 
maade  Meget  fra  alle  de  andre  italiske  Sprogarter. 

Den  10de  Marts.    Malhem  a  tisk- natur  videnskabelig-  Classe. 

1.  (I.  0.  Sars  meddeelte  i  Korthed  sine  Undersø geiser  over 

den  arktiske  Invcrtebratfauna  og  specielt  over  Mollusk  erne. 
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Mohn  knyttede  nogle  Bemerkninger  hertil  i  Anledning  af 

Våndets  Temperaturforholde. 

2.  Faye  foreviste  nogle  Papirer,  hvorpaa  saaes  afsat  gro- 

vere og  finere  Partikler  af  salpetersurt  Sølv.  Et  Bæger  viste 

Pletter  af  Kobber,  der  var  tilsat  Salpetersyre  tilligemed  lidt  Sølv. 

Et  andet  viste  Resultatet  af  et  Sølvmarkstykke  i  en  lille  Skaal  med 

Syre.  Et  3die  viste  Afsætningen,  efterat  det  færdige  Salt  (salpeter- 

surt Sølv)  var  opløst  i  fortyndet  Syre.  Og  det  4de  af  en  Opløs- 

ning  af  Saltet  i  simpelt  kogt  Vand.  —  Alle  Præparater  vandtes 
ved  Kogning  og  sterk  Fordampning  af  Vædsken.  Papirerne  laa  i 

en  kort  Afstand.  —  Da  denne  Sag  som  bekjendt  her  har  været 

Gjenstand  for  Disputer  og  holdes  hemmelig,  havde  han  fundet  det 

rigtigt  at  søge  Qvæstionen  løst  ved  egne  Experimenter.  Forøvrigt 

maatte  han  henvise  til  en  lille  Afhandling  i  Norsk  Magazin  for 

Lægevidenskaben,  Heftet  for  Februar  d.  A. 

Papirerne  vare  nærmest  bestemte  til  Forevisning  i  det  medicinske 

Selskab;  men  da  Chemikerne  ogsaa  havde  været  interesserede  i 

Sagens  Forhandling  i  Aviserne,  fandt  han  det  i  sin  Orden  ogsaa  at 

lægge  frem  Papirerne  i  den  naturhistoriske  Afdeling  af  Viden- 

skabs-Selskabet.  Spørgsmaalet  har  ogsaa  været  Gjenstand  for  Om- 
tale i  Pariseracademiet. 

Hertil  knyttedes  en  Discussion,  hvori  deeltog  de  Herrer  Hiort- 
dahl,  Lochmann,  Faye  og  Sandberg. 

Den  2den  April.    Almindeligt  Møde. 

1.  G.  Storm  gav  en  Meddelelse  a)  om  et  nyopdaget  Haand- 

skrivt  af  Thjodrek  Munks  Historia  Norvegica  og  udhævede  navnlig 

det  Lys,  som  fra  dette  Haandskrivt  falder  paa  mange  Steder  i 

Texten  (S.  49);  b)  om  den  af  P.  A.  Munch  i  Skotland  fundne 

Historia  Norvegica. 

2.  Monrad  foredrog  et  Brudstykke  af  et  æsthetisk  System, 

handlende  om  det  umiddelbare  Epos. 

3.  Professorerne  Julius  Nicolay  sen  og  Hjalmar  Hei- 
berg bleve  indvalgte  som  Medlemmer. 
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Den  16de  April.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  S.  Bugge  meddeelte  nogle  Bidrag,  til  de  gamle  nordiske 

Sprogs,  særlig  Oldnorskens,  Omlydslære  og  dvælede  fornemmelig 

ved  den  Indflydelse,  som  Bogstavet  r  har  paa  en  foregaaende 
Vokal. 

Dette  Foredrag  gav  Anledning  til  en  Discussion,  hvori  J.  Storm, 

Monrad  og  Holmboe  deeltoge. 

2.  Caspari  gav  en  Oversigt  over  den  ældste  latinske  kir- 

kelige Literatur  i  Rom  fra  Begyndelsen  af  det  2det  til  Midten  af 

det  3die  Aarhundrede.  (Senere  trykt  i  „Quellen  zur  Geschichte 

des  Taufsymbols  &c."  III.). 

Den  3die  Mai.    Almindeligt  Møde. 

1.  Den  fungerende  Præses  (Rygh)  meddeelte  Aarsberetning. 

2.  Hr.  Yngvar  Nielsen  optoges  som  Medlem. 

3.  C.  Guldberg  foredrog  en  Afhandling  af  0.  Pihl  om  At- 
tractionen  mellem  to  Cirkelfiader.    (S.  260). 

4.  Monrad  gjorde  opmerksom  paa  en  fra  S.  Sacramento 

indsendt  Anmeldelse  af  et  Verk  af  Bancroft:  Native  races  of  the 

Pacific  States. 

Den  14de  Mai.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

G.  0.  Sars  meddeelte  sine  Undersøgelser  over  de  Organismer, 

den  saakaldte  Gro,  der  tindes  i  Overfladen  af  Søvandet  om  Vaaren. 

Chr.  Boeck  knyttede  nogle  Bemerkninger  hertil. 

Den  28de  Mai.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Holmboe  meddeelte  et  Forsøg  til  en  ny  Forklaring  af 

nogle  i  nordiske  Grave  i  Forbindelse  med  andre  Oldsager  fundne 

smaa  Tænger  eller  Pincetter.    (S.  65). 

Dette  Foredrag  fremkaldte  nogle  Bemerkninger  af  Rygh. 

2.  Caspari  gav  en  Fortolkning  af  et  Sted  i  et  Brev  fra 

Irenæus  til  Victor  i  Rom,  skrevet  omtr.  192  e.  Chr.  i  Anledning 

af  Striden  om  Tiden  for  Paaskefesten  og  meddeelt  i  Eusebius's 
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Kirkehistorie,  V.  24.  (Senere  trykt  i  „Quellen  zur  Geschichte  des 

Taufsymbols  &c."  III.). 
Dette  Foredrag  fremkaldte  en  Discussion,  hvori  Monrad  og 

Aubert  sen.  deeltoge. 

3.  S.  Bugge  meddeelte  nogle  Bemerkninger  om  de  i  Snorres 

Edda  mellem  Skåldskaparnml  og  Håttatal  optagne  versificerede 

Rækker  af  mystiske  Navne  og  poetiske  Ord.  Han  søgte  at  vise, 

at  disse  vare  ældre  end  Snorre,  men  benyttede  af  ham,  og  at  ial- 

fald  Hovedmassen  af  dem  var  forfattet  paa  Orknøerne  i  Slutningen 

af  det  12te  Aarhundrede  af  en  Geistlig,  sandsynlig  Skalden  Biskop 

Bjarne  Kolbeinssøn. 

Den  lite  Juni.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

G.  0.  Sars  fremviste  nogle  autographiske  Plancher. 

Den  24de  September.    Almindeligt  Møde. 

1.  Lieblein  meddeelte  nogle  Undersøgelser  henhørende  til 

den  ægyptiske  Chronologie,  idet  han  navnlig  i  de  daterede  Krigs- 

beretninger  fra  Thotmes  IIFs  Tid  fandt  et  bestyrkende  Moment 

for  sin  tidligere  fremsatte  ægyptiske  Tidsregning. 

2.  Bjerknes  omhandlede  de  Kræfter,  der  opstaae  under  de 

samtidige  Bevægelser  af  kugleformige  Legemer  i  et  ubegrændset 

og  incompressibelt  Fluidum.  Fortrinsviis  betragtedes  herunder  det 

Tilfælde,  at  de  indsænkede  Legemer  udføre  periodiske  Dilatations- 

og  Contractions-Svingninger.  Der  forudsattes,  at  5te  Potents  af 
Forholdene  mellem  Radierne  og  Centraldistantserne  kunde  sættes 

ud  af  Betragtning. 

3.  G.  Storm  fremlagde  en  Afhandling  angaaende  Oprin- 
delsen  af  Fagrskinna. 

Den  8de  October.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Aubert  jun.  meddeelte  af  et  Skrift,  som  han  havde  under 

Arbeide,  handlende  „om  vore  Retskilder",  det  væsentlige  Indhold 

af  Afsnittet  „om  fremmed  Ret  som  Kilde  for  Christian  den  Fem- 

tes  Lovbøger." 
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2.  Caspari  fremsatte  nogle  Bemerkninger  om  Exorcismus- 

Formlerne  i  den  gamle  Kirke  med  særligt  Hensyn  til  Daabsbe- 
kjendelsen. 

Den  22de  October.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  A.  Blytt  fremstillede  en  Theorie  om  Indvandringen  af 

Norges  Flora  under  vexlende  tørre  og  regnfulde  Tider.  (Trykt  i 

Nyt  Magazin  for  Naturvidenskaberne  1876  samt  udkommet  særskilt 

paa  Engelsk:  Essay  on  the  immigration  of  the  Nonvegian  Flora 

during  alternating  rainy  and  dry  periods.  Christiania.  Cammer- 
meyer. 

2.  R.  Collett  fremlagde  en  Afhandling  om  Norges  Araneæ. 

(S.  225). 

3.  P.  Waage  omtalte  en  Methode  til  at  fremvise  og  be- 

stemme Arsen  ved  legal-chemiske  Undersøgelser. 

Den  5te  November.    Almindeligt  Møde. 

1.  Provst  Sommerfeldt  og  Districtslæge  Printz  indvalg- 
tes  som  Medlemmer. 

2.  Aubert  senior  fremlagde  en  Afhandling  angaaende  en 

Marmor-Indskrivt  fra  Bootien.    (S.  279). 

3.  Caspari  gav  en  Beretning  om  sin  Reise  til  Moskva  og 

dens  Resultater,  især  Meddelelser  fra  Bibliotheket  i  Moskva. 

4.  L.  Daae  meddeelte  Resultater  fra  en  videnskabelig 

Reise  i  Nordtydskland  og  handlede  navnlig  om  en  hidtil  uopdaget 

lybsk  Krønike  (1350—1486),  hvor  man  først  faaer  Besked  om  en 

Opstand  i  Norge  af  en  Kronprætendent,  Amund  Sigurdssøn. 

5.  Blytt  fremlagde  en  Afhandling:  Enumerantur  muscorum 

quorundam  sedes  in  Norvegia,  quas  observavit  N.  Wulfsberg.  (S.  343). 

Den  19de  November.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Lieblein  meddeelte  efter  3  forskjellige  Papyrustexter 

fra  Turin  og  London  nogle  daterede  Beretninger  og  Regnskaber 

over  Udbyttet  af  Kornhøsten,  hvorved  den  af  ham  opstillede  ægyp- 

tiske  Chronologie  bestyrkes  i  Modsætning  til  Lepsius's.    Han  frem- 
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lagde  en  ikke  forhen  publiceret  Text,  som  han  ønskede  udgiven 

af  Selskabet  til  Fuldstændiggjørelse  af  et  Værk,  der  har  leveret 

de  tidligere  ikke  publicerede  Papyrustexter  i  Turin.    (S.  269). 

2.  S.  Bugge  meddeelte  Bemerkninger  i  Anledning  af  en  ny 

Udgave  af  Vulfilas  gotiske  Bibeloversættelse  ved  E  Bernhardt. 

I  Romerbrevet  12,  8  foreslog  han  istedenfor  in  al ls ver e in,  der 

oversætter  h  olkaott^i,  at  læse  in  a  11  v  er  ei  n;  jævnfør  tydsk 

albern,  der  oprindelig  betyder:  eenfoldig. 

Den  3die  December.    Malhematisk-nalurvidenskabeli^r  Classe. 

H.  Mohn  forelæste  en  Afhandling  af  H.  Reusch,  betitlet 

„Træk  af  Havets  Virkninger  paa  Norges  Vestkyst." 

Den  17de  December.    Almindeligt  Møde. 

Valg  foretoges  paa  Selskabets  Bestyrelse  for  1876. 

Til  Vice-Præses  valgtes  C.  Boeck. 
Til  Secretair  valgtes  M.  J.  Monrad. 

Til  Vice  -  Fonnand  i  den  philosophisk-historiske  Classe 
valgtes  C.  P.  Caspari. 

Til  Secretair  i  samme  Classe  valgtes  J.  P.  Broch. 

Til  Vice-Formand  i  den  mathematisk-naturvidenskabelige 
Classe  valgtes  H.  Mohn. 

Til  Secretair  i  samme  Classe  valgtes  C.  M.  Gul  db  erg. 

Gaver  til  Selskabets  Bibliothek  i  1875, 

Natuurkundige  Verhandelingen  der  Hollandsche  Maatschappy  d 
Weetenschappen  te  Haarlem.  3de  Verz.,  Deel  II,  No.  1. 

Monthly  reports  of  the  department  of  agriculture  for  the  yea 
1873  and  1874.  Washington. 
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Annales  del  observatorie»  de  marina  de  San  Fernando.  Observa- 

ciones  meteorologicas.   Ano  1873. 

Archives  du  Musée  Teyler.    III,  4.    Haarlem  1874. 

Archives  Néerlandaises  des  sciences  exactes  et  naturelles,  pu- 

bliées  par  la  société  des  sciences  å  Haarlem.  IX,  1—3. 
Société  des  amis  des  sciences  naturelles  de  Rouen.  Dixiéme 

année.    1874,  ler  semestre. 

A.  Kolliker,  die  Pennatulide  Umbellula  und  zwei  neue  Typen  der 

Alcyonarien.    Wurzburg  1875. 

L.  Beeker,  der  Bauerntabak  (Nicotiana  rustica).    Breslau  1875. 

La  Nature,  revue  des  sciences  et  de  leurs  applications  aux  arts 

et  å  1'industrie.    Ire  année,  No.  2.    Paris  1873. 
Circulaire  scientifique.   Instruments  de  science  frangais  et  étran- 

gers.    Ire  année,  No.  2,  1874.    2e  année,  No.  1,  1875. 

The  organization  and  progress  of  the  Anderson  school  of  natural 

history  at  Penikese  Island.    Report  for  1873.  Cambridge, 
Mass.  1874. 

Bulletin  of  the  Museum  of  comparative  zoology  at  Harvard  College, 

Cambridge,  Mass.  III,  9.  10. 

Annual  report  of  the  trustees  of  the  Mus.  of  comp.  zool.  at 

Harvard  College,  Cambridge,  Mass.  1872.  1873.  Boston. 

Proceedings  of  the  American  academy  of  arts  and  sciences.  Vol. 

IX.  X.    Boston  1874—75. 

Fifty-fifth  and  fifty-sixth  annual  report  of  the  board  of  public 

education  of  the  first  school  district  of  Pennsylvania.  Phila- 

delphia 1874—75. 

Department  of  the  interior,  U.  S.  geological  and  geographical 

survey  of  the  territories.    Miscellaneous  publications.    No.  4. 

Washington  1874. 

Temperature  chart  of  the  United  States.    Constructed  under  the 

direction  of  Prof.  Joseph  Henry,  Secretary  Smithsonian  Insti- 
tution,  by  Ch.  A.  Schott,  1872.    4  Expll. 

Mémoires  de  la  société  des  sciences  physiques  et  naturelles  de 

Bordeaux.    X,  2.    2e  série,  I,  1. 
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Verhandlungen  der  Kaiserlich  Leopoldinisch-Carolinischen  Deut- 
schen  Akadernie  der  Naturforscher.    36.  Bd.  Dresden  1873. 

Nunquam  otiosus.  Leopoldina.  Amtliches  Organ  der  Kais.  Leop.- 
Carol.  Deutschen  Akadernie  der  Naturforscher.   Hft.  7.  8.  9. 

Nova  acta  regiæ  societatis  scientiarum  Upsaliensis.  IX,  1,  3. 

Bulletin  météorologique  mensuel  de  1'observatoire  de  1'université 

d'Upsal.  V,  7-13.  VI. 
Gotheborgs  kgl.  vetenskaps  och  vitterhets  samhålles  handlingar. 

Ny  tidsfoljd,  hft.  13—14. 
Sitzungsberichte  der   Gesellschaft  naturforschender  Freunde  zu 

Berlin  aus  dem  Jahre  1874. 

Société  des  sciences  physiques  et  naturelles  de  Bordeaux.  Extrait 

des  proces-verbaux  de  séances.  Pag.  I— VIII. 

Ehrenberg,  die  Sicherung  der  Objectivitåt  der  selbstståndigen  mi- 

kroskopischen  Lebensformen  und  ihrer  Organisation  durch 

eine  zweckmåssige  Aufbewahrung.  Berlin  1875. 

L.  Daae,  en  Samtidigs  Antegnelser  til  Christian  Falsters  Amoeni- 

tates  philologicae.    Kjøbenhavn  1875.  (Særaftryk). 

L'explorateur  géographique  et  commercial  lre  année.  ler  vol.  No.  1. 
Paris  1875. 

A.  Blytt,  Norges  Flora  eller  Beskrivelser  af  de  i  Norge  vildtvox- 
ende  Karplanter.  II,  1.  2.  Christiania  1874. 

Memoire  del  reale  istituto  Lombardo  di  scienze  e  lettere.  Classe 

di  lettere  e  scienze  matematiche  e  naturali;  XII,  6.  XII,  1.  — 

Classe  di  lettere  e  scienze  morali  e  politiche;  XII,  4.  XIII,  1. 

Milano  1873-74. 

Reale  istituto  Lombardo  di  scienze  e  lettere.  Rendiconti.  Serie  II. 

Vol.  V,  18-20  VI,  1—20.  VII,  1—16. 

Atti  della  fondazione  scientifica  Cagnola.  VI,  1.  Milano  1872. 

Sitzungsberichte  der  konigl.  bohmischen  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften  in  Prag.   Jahrg.  1874. 

Abhandlungen  der  konigl.  bohmischen  Gesellschaft  der  Wissenschaf- 
ten  vom  Jahre  1874. 

Lunds  Universitets  årsskrift.  1873. 

Lunds  Universitets-Bibliotheks  Accessions-Katalog.  1874. 
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Th.  Lymann,  commemorative  notice  of  Louis  Agassiz.  1873. 

Oversigt  over  det  kgl.  danske  Videnskabernes  Selskabs  Forhand- 

linger.   1874,  No.  2.  3.    1875,  No.  1. 

Det  kgl.  danske  Videnskabernes  Selskabs  Skrifter,  femte  Række. 

Historisk  og  philosophisk  Afdeling,  IV,  11.  —  Naturvidenska- 

belig  og  mathematisk  Afdeling,  X,  7-9.  XI,  1.  XII,  1. 

Sitzungsberichte  der  physikalisch  -  medicinischen  Gesellschaft  zu 

Wiirzburg  fiir  das  Gesellschaftsjahr  1873—74. 
Sechsunddreissigster  Bericht  iiber  den  Stand  und  das  Wirken  des 

historischen  Vereins  fiir  Oberfranken  zu  Bamberg  im  Jahre 
1873. 

E.  Marchand,  étude  sur  la  force  chimique  contenue  dans  la  lumiére 
du  soleil.  Paris. 

V.  Chatel,  dégats  causés  aux  végétaux  par  les  Acarus.  Caen  1875. 

2  Expll. 

K.  Pettersen,  Arctis.  Et  bidrag  til  belysning  af  fordelingen  mel- 
lem  hav  og  land  i  den  europæiske  glacialtid.  (Særaftryk). 

K.  Pettersen,  de  gneis-grapitiske  dannelser  langs  det  nordlige 

Norges  kyststrøg.  (Særaftryk). 

A.  Jordan,  remarques  sur  le  fait  de  Fexistance  en  société,  å  1'état 
sauvage,  des  espéces  végétales  affines  &c.  Lyon. 

A.  Kolliker,  Festrede  zur  Feier  des  25jåhrigen  Bestehens  der  physi- 

kalisch-medicinischen  Gesellschaft  am  8.  Dec.  1874.  Wiirzburg. 

Indbydelsesskrift  til  den  offentlige  Examen  i  1875  ved  Molde  La- 

tingymnasium  og  Middelskole. 

Statuts  de  la  société  Khédiviale  de  géographie.  Alexandrie  1875. 

Société  Khédiviale  de  géographie.  Discours  prononcé  au  Caire  å 

la  séance  d'inauguration  le  2  Juni  1875  par  le  Dr.  G.  Schwein- 
furth.    Alexandrie  1875. 

C.  F.  Hartt  and  R.  Rathburn,  on  the  Devonian  trilobites  and  mol- 

lusks of  Ereré,  province  of  Para,  Brazil.  New  York  1875. 

Société  académique  des  sciences,  arts,  belles-lettres,  agriculture 
et  industrie  de  Saint  Quentin.   Troisiéme  série.  T.  XII. 

Urkundensamrnlung  der  Gesellschaft  fiir  Schleswig-Holstein-Lauen- 
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burgische  Geschichte.    Vierter  Band.  Registrum  Christian  des 
Ersten.  Fase.  II.  Kiel  1875. 

Quellensammlung  der  Gesellschaft  fur  Schleswig-Holstein-Lauen- 

burgische  Geschichte.  Vierter  Band.  Scriptores  minores  rerum 

Slesvico-Holsatiensium.  8  Hft.  Kiel  1875. 

Zeitschrift  der  Gesellschaft  flir  Schleswig-Holstein-Lauenburgische 

Geschichte.  Funfter  Band.  Schluss-Heft.    Kiel  1875. 
23.  und  24.  Jahresbericht  der  Naturhistorischen  Gesellschaft  zu 

Hannover. 

Det  Kongelige  Norske  Videnskabers  Selskabs  Skrifter  i  det  19de 

Aarhundrede.    VIII,  1.  2.    Throndhjem  1875. 

Sammes  Aarsberetning  for  1874.    Throndhjem  1875. 

Videnskabelige  Meddelelser  fra  Naturhistorisk  Forening  i  Kjøben- 
havn  for  1874. 

United  States  exploring  expedition  during  the  years  1838  -42. 
Vol.  XV. 

Annual  report  of  the  board  of  regents  of  the  Smithsonian  Insti- 

tution  for  the  year  1874. 

Bulletin  of  the  United  States  geological  and  geographical  survey 

of  the  territories.  Second  series,  No.  2.  3.  Washington  1875. 

F.  V.  Haydn,  catalogue  of  the  publications  of  the  United  States 

geological  survey  of  the  territories.    Washington  1874. 

Geographical  and  geographical  surveys  west  of  the  Mississippi. 

(House  of  representatives.    Report  No.  612.) 

Proceedings  of  the  academy  of  natural  sciences  of  Philadelphia. 

1874,  1—3. 

T.  Sterry  Hount,  report  on  the  cheinistry  of  the  earth.  Washing- 
ton 1871. 

A  sketch  of  the  services  of  the  late  W.  W.  Seaton  in  connection 

with  the  Smithsonian  Institution.    Washington  1867. 

Charles  Rau,  memoir  of  C.  F.  P.  von  Martius.  Washington  1871. 

2  Expll. 

Prospectus  of  the  eighth  annual  session  of  the  medical  department 

of  Howard  University,  1875  -  76,  Washington.    2  Expll. 
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E.  Coues,  abstract  of  results  of  a  study  of  the  genera  Geomys 

and  Thomomys  &c.   Washington  1875. 

Verhandlungen  der  k.-k.   zoologisch-botanischen  Gesellschaft  in 
Wien.   Bd.  XXIV. 

Memoire  della  regia  accademia  di  scienze,  lettere  ed  arti  in  Mo- 
dena.  T.  XII.  XIII,  1.  2.  XIV.  XV. 

C.  A.  Glassi,  della  istituzione  del  giuri  in  Italia.   Modena  1873. 

G.  Galassimi,  la  libertå  politica.    Modena  1872. 
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Aubert,  L.,  Professor. 
Aubert,  L.,  jun.,  Professor. 
Bachke,  0.  A.,  Assessor. 

*Barth,  J.  B.,  Forstmester. 
Birkeland,  M.,  Rigsarchivar. 
Bjerknes,  C,  Professor. 
Blytt,  A.,  Conservator. 
Boeck,  C,  Professor. 
Boeck,  W.,  Professor,  f 
Brandt,  F.,  Professor. 

ved  Udgangen  af  Aaret  1875: 

Broch,  J.  P.,  Professor. 
Broch,  0.  J.,  Professor. 

Bugge,  F.  "W.,  Professor. 
Bugge,  S.,  Professor. 
Caspari,  C.  P.,  Professor. 
Collett,  R.,  Conservator. 
Daa,  L.  K.,  Professor. 
Daae,  L.,  Bibliothekar. 
Dahl,  L.,  Medicinal-Directeur. 
*Dahll,  T.,  Greschworner. 
*Danielssen,  D.,  Overlæge. 
Esmark,  L.,  Professor. 



416 

Faye,  F.,  Professor. 
Fearnley,  C,  Professor. 
*Forbes,  D.,  G-eognost. 
Friis,  J.  A.,  Professor. 
*Fritzner,  J.,  Provst. 
Guldberg,  A.  S.,  Dr.  philos. 
Guldberg,  C.  M  ,  Professor. 
Hallager,  F.,  Høiesteretsassessor. 
Heiberg,  H.,  Professor. 
Hiortdahl,  Th.,  Professor. 
Holmboe,  C.  A.,  Professor. 
Huitfeldt,  H.  J.,  Archiv-Fuldmægtig. 
Hvoslef,  H.,  Dr.,  Apotheker. 

*Hørbye,  J.,  Forstmester. 
Johnson,  G.,  Professor. 
Kiær,  A  ,  Bureauchef . 
Kjerulf,  Th.,  Professor. 
*Koren,  J.,  Conservator. 
Lie,  S.,  Professor. 
Lieblein,  J.,  Stipendiat. 
Lochmann,  F.,  Professor. 
Lyng,  G.  V.,  Professor. 
Løkke,  J  ,  Overlærer. 
Mejdell,  N„  Bergmester. 
Mohn,  H.,  Professor. 
Monrad,  M.  J.,  Professor. 

*Munch,  A.,  Professor. 
*Munthe,  G.,  Capitain. 
Muller,  J.  W.,  Professor. 
Miinster,  E.  B.,  Professor. 

'   Nicolaysen,  J.,  Professor. 

I  .  Nielsen,  Y.,  Archiv- Assistent. 
Nissen,  R.  T.,  Statsraad. 
*Norman,  J.,  Forstmester . 
Oden,  J.,  Adjunkt. 
Pihl,  0.,  Directeur. 
Platou,  C,  const.  Generalauditeur. 
*Printz,  H.  C,  Districtslæge. 
Rasch,  H.,  Professor. 

Bygh,  0.,  Professor. 
Sandberg,  0.,  Directeur. 
Sars,  G.  0.,  Professor. 
Sars,  J.  E.,  Professor. 
*Schive,  C,  Toldinspecteur. 
Schjøtt,  P.  0.,  Professor. 
Schnitler,  D.,  Capitain. 
Schubeler,  F.  C,  Professor. 
Sexe,  S.,  Professor 
*Sommerfeldt,  Chr.,  Provst. 
Stang,  F.,  Statsminister. 
Storm,  G.,  Dr.  philos. 
Storm,  J.y  Professor. 
*Sundt,  E  ,  Sognepræst.  f 

*Sylow,  L.,  Overlærer. 
Unger,  C.  R.,  Professor. 
Vibe,  F.,  Rector. 
Voss,  J.,  Professor. 
Waage,  P.,  Professor. 
Winge,  E.,  Professor. 

De  med  *  betegnede  ere  Udenbyesboende.  De  i  Aarets  Løb  Afdøde  ere 
tegnede  med  f. 



Berigtigelse. 

I  Atlas  for  nordisk  Oldkyndighed,  Kjøbenhavn  1857,  Tab.  I, 

No.  17  gives  Afbildning  af  en  i  Stockholms  Museum  opbevaret 

unique  og  yderst  mærkelig  Guldbracteat  Denne  Afbildnings  Ufuld- 

stændighed  har  vildledet  ikke  alene  mig,  men  endog  Antiquarer  ex 

professo,  med  Hensyn  til  en  Figur  bag  den  paa  Bracteaten  anbragte 

Type,  en  Buste,  bag  hvis  Nakke  sees  en  mod  Nakken  bøiet  Hals  med 

Neb.  En  har  anseet  den  for  en  Forziring  paa  Overkanten  af  et 

Skjold,1  en  Anden  mener,  at  det  er  en  Flig  af  Bustens  Kappe,  som 

er  bleven  forvandlet  til  etFuglehoved  med  Neb,2  og  jegharmeent, 

at  det  var  et  Slangehoved.3 

Jeg  har  nylig  erholdt  saavel  Aftryk  som  Photographie  af  Brac- 
teaten, hvoretter  her  en  ny  Afbildning  gives.  Ved  Synet  af  den  kan 

Ingen  længere  betvivle,  at  der  under  Busten  ligger  en  Fugl  paa 

Ryggen  og  vender  Nebbet  mod  Bustens  Nakke.  Et  galvanopla- 
stisk  Aftryk  af  Bracteaten  findes  ogsaa  i  Univ.  Museum  for  nordiske 

Ol  ds  ager. 

1  Annaler  for  nordisk  Oldkyndighed  1855,  S.  286. 
2  Videnskabs-Selskabets  Forhandl,  for  1872,  S.  351—52,    Aarsberetning  for  1872 

fra  Foreningen  til  norske  Fortidsmind.  Bevaring,  Side  76. 
8  Vid.-Selsk.  Forhandl,  for  1858,  S.  192  flg.    Samme  for  1874,  S.  108  flg. 



418 

Det  Vil  dl  eden  de  i  nysnævnte  Atlas's  Afbildning  bestaaer  i,  at 
Fuglens  Been  ere  aldeles  udeladte. 

Ifølge  den  her  meddeelte  Oplysning  skylder  jeg  at  tilbagekalde 

de  Bemærkninger,  jeg  har  knyttet  til  cn  feilagtig  OpfatteLse  af 

Fuglens  Hals,  —  en  Berigtigelse,  som  dog  ikke  i  mindste  Maade 
afficerer  min  Læsning  og  Oversættelse  af  den  i  Bracteatens  Rand 

anbragte  oldindiske  Legende. 

Febr.  1876. 

C.  A.  Holmboe. 



Trykfeil. 

Følgende  lidt  betydeligere  enten  oversete  eller,  skjønt  corrigerede,  dog  levnede 
Trykfeil,  rettes  herved: 

p.  279  (3)  Lin.  9  fra  neden  staaer:  TCSpi^STpot'',  skal  staae:  K&piGT6pOLL. 
p.  288  (12)  Lin.  15  og  14  fra  neden  staaer:   ,  eller  Lin.  38—40  —  skal  staae: 

Lin.  38—40,  eller  Lin.  44—45. 
p.  297  (21)  Lin.  10  fra  oven  staaer:  V.  6—10,  skal  staae:  V.  8—10. 
p.  316  (40)  Lin.  6  fra  oven  staaor  i  Parenthesen :    exepegetisk    —   skal  staae: 

epexegetisk. Enkelte  feilagtigt  satte  Spiritustegn  eller  urigtige  Accenter  ved  græske  Ord  (især 
i  Iste  Halvark),  et  af  og  til  manglende  Parenthes-  eller  Anførsels-Tegn  bedes  und- 
skyldte,  men  ville  ei  lede  til  Misforstaaelse. 

.Pag.  387  Linie 21: 
læs 

n  _ 22: n 

+  • 

-     394  — 21: nr s » 
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m^ 
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-     395  — 1: 

m'e 
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