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A. Indenlandske Medlemmer. 

Den historisk-filosofiske Klasse. 

Ussing, J. L., Dr. phil., LL. D., fh. Professor i klassisk Filologi 

ved Københavns Universitet; Kmd. af Dbg.", Dbmd. — 

Formand for den hist.-filos. Klasse. (%/12 51.) 

Mehren, A. M.F. van, Dr. phil., fh. Professor i semitisk-orien- 

talsk Filologi ved Københavns Universitet; Kmd. af Dbg.?”, 

Dbmd. (/4 67.) 

Holm, P. E., Dr. phil., Professor i Historie ved Københavns 

Universitet; Kmd. af Dbg.”, Dbmd. (5/4 67.) 
1” 



Medlemmer. ( 4 ) Hist.-fil. Kl. 

Rørdam, H. F., Dr. phil., Sognepræst i Lyngby; R. af Dbg., 

Dbmd. (/12 71.) 

Fausbøll, M. V., Dr. phil., Professor i indisk-orientalsk Filologi 

ved Københavns Universitet; Kmd. af Dbg.”, Dbmd. (7/4 76.) 

Thorkelsson, Jon, Dr. phil., fh. Rektor for Reykjavik lærde Skole; 
Rat DDD NA ENT EG) 

Thomsen, Vilh. L. P., Dr. phil., Professor i sammenlignende 

Sprogvidenskab ved Københavns Universitet; K. af Dbg., 

Dbmd., Fortjenst-Med. — Selskabets Redaktør. (2/12 76.) 

Wimmer, L.F. A., Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved 
Københavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (2/12 76.) 

Goos, A. H. F.C., Gehejmeetatsraad, Dr.jur., extraordinær Assessor 

i Højesteret; Kmd. af Dbg.”, Dbmd., Gb. E.T. (?8/, 82.) 

Steenstrup, Joh. C. H. R., Dr. juris, Professor Rostgardianus i 

Historie ved Københavns Universitet; RK. af Dbg., Dbmd. 

(/12 82.) 

Gertz, M.Cl., Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved Kø- 

benhavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. ("2/4 83.) 

Nellemann, J. M. V., Dr. jur., kgl. Direktør i Nationalbanken, 
extraord. Assessor i Højesteret; Rd. af Elef., Stk. af Dbg., 

DMA GDTE ST ((/%2183.) 

Heiberg, J. L., Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved Kø- 

benhavns Universitet. (7/12 83.) 

Høffding, H., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Københavns 
Universitet; R. af Dbg. (!”/12 84.) 

Kroman, K. F.V., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Køben- 

havns Universitet; R. afDbg. (!?/12 84.) 

Erslev, Kr. S. A., Dr. phil., Professor i Historie ved Københavns 

Universitet; R. af Dbg. (75/5 88.) 

Fridericia, J. Å., Dr. phil., Underbibliothekar ved Universitets- 

bibliotheket i København; R. af Dbg. (78/5 88.) 

Møller, Hermann, Dr. phil., Professor i germansk Filologi ved 

Københavns Universitet; KR. af Dbg.  (S/4 92.) 

Jønsson, Finnur, Dr. phil., Professor extr. i nordisk Filologi 

ved Københavns Universitet. (15/4 98.) 

Miiller, Sophus O., Dr. phil., Direktør for Nationalmuseets første 

Afdeling; R. af Dbg. ("5/4 98.) 



Naturv.-math. Kl. (653) Medlemmer. 

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Thomsen, H.P. J. Jul., Dr. med. & phil., Direktør for den poly- 

tekniske Læreanstalt, Professor i Kemi ved Københavns 

Universitet; Stk. af Dbg., Dbmd., Gb. E.T. — Selska- 

bets Præsident. (7/12 60.) 

Liitken, Chr. Fr., Dr. phil., Professor i Zoologi ved Køben- 

havns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. — Formand for 

den naturv.-math. Klasse. (?””/4 70.) 

Zeuthen, H. G., Dr. phil., Professor i Mathematik ved Køben- 
havns Universitet; Kmd. af Dbg.”, Dbmd. — Selskabets 

Sekretær. (f/12 72.) 

Jørgensen, S. M., Dr. phil., Professor i Kemi ved Københavns 

Universitet; R. af Dbg., Dbmd. ("5/12 74.) 

Christiansen, C., Dr. med., Professor i Fysik ved Københavns 

Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (7/12 75.) 

Krabbe, H., Dr. med., Professor i Anatomi ved den Kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole; RK. af Dbg., Dbmd. 

(7/4 76.) 

Topsøe, Haldor F. ÅA., Dr. phil., Fabriksinspektør, Lærer ved 
Officerskolen; R. af Dbg., Dbmd. (?/12 77.) 

Warming, J. Eug. B., Dr. phil., Professor i Botanik ved Køben- 

havns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (7/12 77.) 

Petersen, P. C. Julius, Dr. phil., Professor i Mathematik ved 

Københavns Universitet; R. af Dbg., Dbmd. (4 79.) 

Thiele, T. N., Dr. phil., Professor i Astronomi ved Københavns 

Universitet. ("/4 79.) 

Meinert, Fr. V. Aug., Dr. phil., Inspektor ved Universitetets 

zoologiske Museum; R. af Dbg. — Selskabets Kasserer. 

(ae SIE) 

Rostrup, Fr. G. Emil, Dr. phil., Lektor i Plantepathologi ved den 

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg., Dbmd. 

(28/aX82-) 

Miiller, P. E., Dr. phil., Kammerherre, Hofjægermester, Over- 

førster: Kmdtat Dbe? ADbmd:Gb)E. TT: SÆ)) 

Bohr, Chr. H.L.P.E., Dr. med., Professor i Fysiologi ved Køben- 

havns Universitet; R. af Dbg. (!8/5 88.) 



Medlemmer. (6 ) Naturv.-math. Kl. 

Gram, J. P., Dr. phil., Direktør ved Forsikringsselskabet «Skjold» 

i København. ("8/5 88.) 

Paulsen, Adam F. W., Bestyrer af det danske meteorologiske 

Institut i København; R. af Dbg., Dbmd. (78/5 88.) 

Valentiner, H., Dr. phil., Lærer ved Officerskolen. (75/5 88.) 

Christensen, Odin T., Dr. phil., Professor i Kemi ved den kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole; R. af Dbg. (!/4 90.) 

Hansen, Emil Chr., Pr. phil., Professor, Forstander for Carls- 

berg - Laboratoriets fysiologiske Afdeling; R. af Dbg. 

(52890) 

Kjeldahl, Joh., Professor, Dr. phil., Forstander for Carlsberg- 

Laboratoriets kemiske Afdeling; R. af Dbg.  ("/4 90.) 

Boas, J.E. V., Dr. phil., Lektor i Zoologi ved den kgl. Veteri- 

nær- og Landbohøjskole. (?/4 91.) 

Chievitz, J. H., Dr. med., Professor i Anatomi ved Københavns 
Universitet; R. af Dbg. (/4 91.) 

Petersen, O. G., Dr. phil., Lektor i Botanik ved den kgl. Vete- 

rinær- og Landbohøjskole. (?/4 91.) 

Prytz, P. K., Professor i Fysik ved den polytekniske Lære- 

anstalt (2/99) 

Salomonsen, C. J., Dr. med., Professor i Pathologi ved Køben- 

havns Universitet; R. af Dbg. (?/4 91.) 

Sørensen, William, Dr. phil. (?/4 91.) 

Pechiile, C. F., Observator ved Universitetets astronomiske Ob- 

servatorium. (7/4 983.) 

Zachariae, G. C.C. v., Generalmajor af Fodfolket, Direktør for 

Gradmaalingen; Kmd.af Dbg.”, Dbmd. ("7/4 93). 

Bergh, Rudolf S., Dr. phil., midlertidig Docent i Histologi ved 

Københavns Universitet. (15/4 98.) 

Johannsen, Wilhelm Ludv., Lektor i Plantefysiologi ved den 

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. (!5/4 98.) 



-—] ør Hist.-fil. Kl. ( Udenl. Meédl. 

B. Udenlandske Medlemmer. 

Den historisk-filosofiske Klasse. 

Styffe, C. G., Dr. phil., fh. Bibliothekar ved Universitetsbibliotheket 
i Upsala. (!/1 67.) 

Båølhtlingk, Otto, Dr. phil., kejs. russisk virkelig Gehejmeraad 

og Akademiker, i Leipzig. (77/4 68.) 

Bugge, Sophus, Dr. phil., Professor i sammenlign. Sprogforskning 

og Oldnorsk ved Universitetet i Kristiania. (?”/4 70.) 

Lubbock, Sir John, Baronet, D.C.L., LL. D., Vice-Kansler for 
Universitetet i London. (72/4 72.) 

Delisle, Léopold-V., Medlem af det franske Institut, Direktør for 
Bibliothéque Nationale i Paris; Kmd. af Dbg.?” ("/4 76.) 

Malmstrøm, Carl Gustaf, Dr. phil., fh. kgl. svensk Rigsarkivar, 
Stockholm. (?/42 78.) 

Boissier, M.-L.-Gaston, Medlem af det: franske Akademi, Pro- 
fessor i latinsk Poesi ved Collége de France i Paris. 

(22/12 82.) £ 

Paris, Gaston-B.-P., Medlem af det franske Akademi, Professor 

i middelalderlig fransk Sprog og Litteratur ved Collége 

de France og Direktør for samme, Paris. (?”/12 82.) 

Conze, Alex. Chr. L., Dr. phil., Professor, Generalsekretær ved 

Direktionen for det tyske archæologiske Institut i Berlin. 

(1/12 84.) 

Stubbs, William, The Right Rev., D.D., LL. D., Biskop i Chester. 

(19/4 85.) 

Maurer, Konrad, Dr. phil., Professor i nordisk Retshistorie ved 

Universitetet i Miinchen; Kmd. af Dbg.? (19%, 85.) 

Odhner, Cl. T., Dr. phil., kgl. svensk Rigsarkivar, Stockholm. 

(1/6 88.) 

Storm, Gustav, Dr. phil., Professor i Historie ved Universitetet 

i Kristiania. (!/6 88.) 

Heinzgel, R., Dr. phil., Professor i germansk Filologi ved Uni- 

versitetet i Wien. ('/6 88.) 

Kunik, E., virkelig Gehejmeraad, Medlem af det kejs. Viden- 

skabernes Akademi i St. Petersborg. ('!/6 88.) 



Udenl. Medl. (8) Hist.-fil. Kl. 

Meyer, M.-Paul-H., Medlem af det franske Institut, Direktør for 
Ecole des Chartes, Professor i sydeuropæiske Sprog og 

Litteraturer ved Collége de France i Paris. ('/6 88.) 

Schmidt, Joh., Dr. phil., Professor i sammenlignende Sprog- 

videnskab ved Universitetet i Berlin. (!/6 88.) 

Srevers, E., Dr. phil., Professor i germansk Filologi ved Univer- 

sitetet i Leipzig. (6 88.) 

Wundt, Wilh., Dr. phil., Professor i Filosofi ved Universitetet i 

Leipzig. (?/4 89.) 

Zeller, Edward, Dr. phil., Gehejmeraad, Professor i Filosofi ved 

Universitetet i Berlin. (?/4 89.) 

Ascoli, G.1., Senator, Professor i sammenlign. Sprogvidenskab og 

de østerlandske Sprog ved Universitetet i Milano. (!"/4 90.) 

Briicheler, Franz, Dr. phil., Professor i klassisk Filologi ved 

Universitetet i Bonn. (!"/4 90.) 

d' Ancona, Åless., Professor i italiensk Litteratur ved Univer- 

sitetetei Pisa (2/49) 

Aufrecht, Theodor, Wr. phil., fh. Professor i indisk Sprog og 

Litteratur i Bonn. (2/4 91.) 

Benndorf, Otto, Dr. phil., Gehejmeraad, Professor i Archæologi 

ved Universitetet i Wien. (2/4 91.) 

Bréal, M.-J.-A., Medlem af det franske Institut, Professor i 

sammenlignende Sprogvidenskab ved Collége de France 

1 Panser E/9 Te) 

Gardiner, S. R., LL. D., Dr. phil., fh. Professor i Historie, 

Bromley i Kent ved London. (?/4 91.) 

Weber, Albrecht, Dr. phil., Professor i indisk Sprog og Litte- 

ratur ved Universitetet i Berlin. (?/4 91.) 

Forsell, H. L., Dr. phil. & jur., Præsident i Kammerkollegiet i 

Stockholm; R. af Dbg. (8/4 92.) 

Tegnér, Esaias H. V., Dr. phil. og Dr. theol., Professor i øster- 

landsk Filologi ved Universitetet i Lund. (£/4 92.) j 

Storm, Joh.F'. B., LL. D., Professor i romansk og engelsk Filologi 

ved Universitetet i Kristiania. (7/4 93.) 

Comparetti, Domenico, Professor em. i Græsk, Florens. (7/4 93.) 

Sorel, Albert, Medlem af det franske Institut, Professor ved 
VEcole des Sciences politiques i Paris. (7/4 93.) 

Søderwall, K. F., Dr. phil., Professor i de nordiske Sprog ved 

Universitetet i Lund. (2/4 94.) 



Naturv.-math. Kl. | (9 ) RR: ; Udenl. Medl. 

Dårpfeld, Wilh., Professor, Dr. phil.; første Sekretær ved det 

tyske archæologiske Institut i Athen. (15/4 94,) 

Goeje, M. J.de, Dr. phil., Professor i de østerlandske Sprog ved 
Universitetet i Leiden. (2/4 94.) 

Sickel, Th. v., Dr. phil., Direktør for Istituto austriaco di studi 
storici i Rom. (?/4 95.) 

Sidgwick, Henry, Professor i Filosofi ved Universitetet i Cam- 
bridge, England.  (?/4 97.) 

Wilamowitz-Moellendorff, U.v., Dr. phil., Professor i klassisk 

Filologi ved Universitetet i Berlin. (?/4 97.) 

Schmoller, Gustav, Dr. phil., Historiker, Professor i Statsviden- 

skaberne ved Universitetet i Berlin. (75/4 98.) 

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Bunsen, R. W., Gehejmeraad, Professor i Kemi ved Universitetet 
i Heidelberg; R. af Dbg. ("5/4 59.) 

Hooker, Sir Joseph D., D.C.L., LL. D., Vicepræs. for Royal 

Society i London, Sunningdale, Berkshire. (77/4 70.) 

Agardh, J. G., Dr. med. & phil., fh. Professor i Botanik ved 

Lunds Universitet; Kmd. af Dbg.! ('8/4 73.) 

Huggins, Willtam, D.C.L., LL.D., Fysisk Astronom, Medlem af 

Royal Society i London. (5/4 73.) 

Hermite, Charles, Medlem af det franske Institut, Professor i 

Mathematik ved Faculté des Sciences, Paris. (7/1 76.) 

Salmon, Rev. George, D.D., D. C. L., LL. D., Mathematiker, 

Provost of Trinity College i Dublin. (!/, 76.) 

Cremona, Lwigi, Senator, Professor i Mathematik og Direktør for 

Ingeniørskolen i Rom. (!/4 76.) 

Struve, Otto Wilh., Gehejmeraad, Dr. phil., fh. Direktør for 

Observatoriet i Pulkova, Karlsruhe. (!7/4 76.) 

TAllman, George James, M.D., LL. D., fh. Professor i Natur- 
historie ved Universitetet i Edinburgh. (?”/12 76.) 

Lord Kelvin, William Thomson, Dr. med., D.C. L., LL. D., 

Professor i Fysik ved Universitetet i Glasgow. (?”/12 76.) 



Udenl. Medl. ( 10 ) Naturv.-math. Kl. 

Tait, P. Guthrie, Professor i Fysik ved Universitetet i Edin- 

burgh. (?”/12 76.) y 

Cleve, P. Th., Dr. phil., Professor i Kemi ved Universitetet i 

Upsala; R. af Dbg. (78/4 80.) 

Key, E. Axel H., Dr. med. & phil., Professor i Anatomi ved det 
Karolinske Institut i Stockholm. (”7/42 80.) 

Berthelot, P.-E.-Marcellin, Senator, Medlem af det franske In- 

stitut, fh. Professor i Kemi, bestandig Sekretær ved 

Académie des Sciences i Paris. (/4 81.) 

Lacaze-Duthiers, F.-J.-Henri de, Medlem af det franske Insti- 
tut, Professor ved Faculté des Sciences, Direktør for 

den zoologiske Station i Roscoff. (75/4 82.) 

Retzius, M. Gustav, Dr. med., fh. Professor i Anatomi ved det 

Karolinske Institut i Stockholm.  (?8/4 82.) 

Areschoug, Fred. Vilh. Chr., Dr. phil., Professor i Botanik ved 

Universitetet og Direktør for den botaniske Have i Lund. 

(29/4 86.) 

Nordenskibld, Ad. Erik, Dr. med. & phil., Friherre, Professor, 

Intendant ved BRiksmuseet i Stockholm; Stk. af Dbg. 

BOESEN 

Torell, O. M., Dr. phil., Professor, Chef for Sveriges geologiska 

Undersékning, Stockholm; Kmd. af Dbg.”  (?%4 86.) 

Kålliker, Albert von, Dr. med., Professor i Anatomi ved Uni- 

versitetet i Wurzburg.  (?"/4 86.) | 

Leydig, Franz von, Dr. med., Gehejmemedicinalraad, fh. Pro- 

fessor i Anatomi, Wirzburg. (974 86.) 

Leffler, G. Mittag-, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Højskolen 

i Stockholm; Kmd. af Dbg.? (?/4 89.) 

+Lie, Sophus, Dr. phil., Professor i Geometri ved Universitetet 

i Leipzig. (?/4 89.) 

Lilljeborg, Vilh., Br. med., Professor em. i Zooløgi ved Univer- 

sitetet i Upsala. (?/4 89.) 

Nathorst, Alfr. G., Dr. phil., Professor, Intendant ved Riksmuseets 

botanisk-palæontologiske Afdeling i Stockholm. (?/4 89.) 

Nilson, Lars Fred., Professor ved Landtbruksakademien i 

Stockholm. (?/4 89.) 

Marsh, Othniel Ch., Professor, New Haven, Conn. (2/4 89.) 



Naturv.-math. Kl. (FR) Udenl. Medl. 

Gegenbaur, Carl, Gehejmeraad, Dr. med., Professor i Anatomi 

ved Universitetet i Heidelberg. (?/4 89.) 

Mendeleeff, Dim. J., Professor i Kemi ved Universitetet i St. 
Petersborg. (?/4 89.) 

Darboux, Gaston, Medlem af det franske Institut, Professor i 

Mathematik ved Faculté des sciences i Paris. (/4 89.) 

Lindstrøm, Gustav, Dr. phil., Professor, Intendant ved Riks- 

museets palæozoologiske Afd., Stockholm. (!"/4 90). 

Sars, Georg Oss., Dr., Professor i Zoologi, Kristiania. (7/4 90.) 

Agassiz, Ålex., Professor, Curator of the Museum of Com- 

parative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass. 

(11/4 90.) 
Tieghem, Ph. van, Medlem af det franske Institut, Professor i 

Botanik ved Muséum d'Histoire naturelle i Paris. (!"/4 90.) 

Brefeld, Oscar, Dr. phil., fh. Professor i Botanik, Direktør for 

det botaniske Institut i Munster, Westphalen.  (?/4 91.) 

Brøgger, V.C., Professor i Mineralogi og Geologi ved Univer- 

sitetet i Kristiania; R. af Dbg. (8/4 92.) 

Hammarsten, Olof, Dr. med. & phil., Professor i fysiologisk 

Kemi ved Universitetet i Upsala. (&/4 92.) 

Klein, Felix, Dr. phil., Professor i Mathematik ved Universi- 

tetet i Gottingen. (/4 92.) 

Schwartz, C. H. Å., Dr. phil., Professor i Mathematik ved Uni- 

versitetet i Berlin. (8/4 92.) 

Boltzmann, Ludvig, Dr. phil., Professor i Fysik ved Universi- 

tetet i Munchen. (7/4 93.) 

His, Vilhelm, Dr. med., Gehejmeraad , Professor i Anatomi ved 

Universitetet i Leipzig. ('/4 93.) 

Schwendener, S., Dr. phil., Professor i Botanik ved Universi- 

tetet i Berlin. (7/4 93.) 

Guldberg, C. M., Dr. phil., Professor i anvendt Mathematik ved 

Universitetet i Kristiania. (73/4 94.) 

Pfeffer, Wilh., Gehejmeregeringsraad, Dr. phil., Professor i Bo- 

tanik ved Universitetet i Leipzig. (72/4 94.) 

Fries, Theodorus M., Dr. phil., Professor i Botanik ved Univer- 

sitetet og Direktør for dets botaniske Have i Upsala. 

(2/4 95.) 



Udenl. Medl. (IRS) Kommissioner. 

Wittrock, Veit B., Dr. phil., Professor Bergianus, Intendant ved 

Riksmuseet i Stockholm. (?/4 95.) 

Båcklund, Albert Victor, Dr. phil., Professor i Mekanik og 

mathematisk Fysik ved Universitetet i Lund. (79/4 96.) 

Hittorff, Wilhelm, Dr. phil., Professor i Fysik ved Universitetet 

i Munster. (79/4 96.) 

Lord Bayleigh, John William Strutt, Dr. phil., D. C. L., Pro- 
fessor i Fysik ved Royal Institution, Sekretær ved Royal 

Society, London. (!?/4 96.) 

Collett, Robert, Professor i Zoologi ved Universitetet i Kristiania. 

(ARON 

Dunér, Nils Chr., Dr. phil., Professor i Astronomi ved Univer- 

sitetet i Upsala. (?/4 97.) 

Kowalevsky, Alex. O., virkelig Statsraad, Medlem af det kejs. 

Videnskabernes Akademi i St. Petersborg. (?/4 97.) 

Hertwig, Oscar, Dr. med., Professor i sammenlignende Anatomi 

ved Universitetet i Berlin. (!?/4 98.) 

Moissan, Henri, Medlem af det franske Institut, Professor i 

Kemi ved École de Pharmacie i Paris. (75/4 98.) 
Strassburger, Edward, Gehejmeregeringsraad, Dr. phil., Professor 

i Botanik ved Universitetet i Bonn. (!5/4 98.) 
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BERETNING OM MØDERNE 

1899. 

1. Modet den 13%" Januar. 

(Tilstede vare 22 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Holm, 

Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Meinert, Rostrup, Gertz, Høff- 

ding, Bohr, Gram, Fridericia, Kjeldahl, Boas, Chievitz, 0. G. Petersen, Salo- 

monsen, Pechule, Jønsson, Johannsen, Sekretæren.) 

Professor, Dr. H. Høffding forelagde et Arbejde: Det 

psychologiske Grundlag for logiske Domme. Denne 

Afhandling vil blive optagen i Selskabets Skrifter. 

Regestakommissionen fremlagde som nylig udkommet 

4. Hæfte af anden Rækkes II. Bind, 1608—1628. Redaktionen 

som tidligere havde været besørget af Dr. Mollerup, blev, da 

denne maatte fratræde den paa Grund af ny Embedsstilling, i 

Begyndelsen af 1898 overdraget cand. mag. M. Mackeprang. 

Paa Præsidentens Forslag besluttede Selskabet af udtale 

sin Tak til Maler P.S. Krøyer, fordi han Juleaften havde sendt 

en Fotogravure af sit store Billede «Et Møde i Videnskabernes 

Selskab» til hvert af de Medlemmer, der ere gengivne paa Bil- 

ledet. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under 1—63 op- 

førte Skrifter, hvoriblandt som privat Gave fra Selskabets 

Medlem, Professor J. L. Ussing en engelsk Oversættelse af hans 

i Selskabets Skrifter optagne Afhandling om Vitruvius. 



2. Møde. ( 14 ) 27. Januar. 

2. Modet den 27% Januar. 

(Tilstede vare 25 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

S. M. Jørgensen, Christiansen, Vilh, Thomsen, Topsøe, Warming, Jul. Petersen, 

Meinert, Rostrup, Steenstrup, Høffding, Gram, Paulsen, Valentiner, Hansen, 

Boas, Chievitz, 0. G. Petersen, Prytz, Salomonsen, Pechile, Jønsson, Jo- 

hannsen, Sekretæren.) 

Der var kommet Meddelelse til Selskabet, at dets uden- 

landske Medlem, George J. Allman, fhv. Professor i 

Naturhistorie i Edinburgh, var afgaaet ved Døden den 21. 

November f. A. Han var bleven optagen i den naturvidenska- 

belig-mathematiske Klasse den 22. December 1876. 

Professor, Dr. Jul. Petersen meddelte nogle Bemærk- 

ninger om de 4 Farvers Problem. 

Lektor, Dr. J.E. V. Boas meddelte derefter nogle Bemærk- 

ninger om Insekternes Metamorphose. Denne Meddelelse 

vil blive optagen i Selskabets Oversigt for i Aar. 

Fra GCarsbergfondets Direktion havde Selskabet mod- 

taget følgende Skrivelse af 25. Januar 1899: 

Idet Direktionen herved har den Ære at meddele det Kgl. 

danske Videnskabernes Selskab, at Maler Krøyers store Billede, 

der forestiller et Møde i Selskabet, er anbragt påa den for dette 

bestemte Plads i de nye Lokaler, beder den Selskabet om at 

modtage det som Gave. 

Direktionen tør antage, at Selskabet er enigt i, at dette 

Billede aldrig bør udgaa af dets Eje, og i at, saafremt saadanne 

Forhold skulde indtræde, at dette dog maatte ske, Maleriet bør 

gaa over til Optagelse i en af Statens offentlige Kunstsamlinger. 

BE DAVE 

E. Holm. 

Idet Selskabet var ganske enigt med Direktionen om For- 

udsætningerne for Modtagelsen, besluttede det at udtale sin 



27. Januar og 10. Febr. (OKSE) 2. og 3. Møde 

Tak til Carlsbergfondets Direktion for denne overordentlig 

værdifulde Gave. Billedet forestiller «Et Møde i Videnskabernes 

Selskab i dets Forsamlingssal i Prinsens Palais», omfattende 

Portræter af de til Selskabet i 1897 hørende indenlandske 

Medlemmer. 

Fra den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse 

var der kommet Meddelelse om, at Klassen, efter at Professor 

C.F. Lutken paa Grund af Svaghed havde maattet nedlægge sit 

Hverv som Klassens Formand, havde valgt Professor S. M. Jør- 

gensen til at overtage denne Plads. 

I Mødet vare fremlagte paa Boglisten under Nr. 64—98 

opførte Skrifter. 

3. Modet den 10%” Februar. 

(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen samt 24 

Medlemmer, nemlig: Ussing, Mødets Præsident, Holm, S. M. Jørgensen, 

Christiansen, Krabbe, Warming, Rostrup, Steenstrup, Gertz, Høffding, Bohr, 

Gram, Christensen, Hansen, Kjeldahl, Boas, Chievitz, O. G. Petersen, Salo- 

monsen, Zachariae, Jønsson, Bergh, Johannsen, Vilh. Thomsen, der fungerede 

som Sekretær, under dennes Forfald.) 

Professor. Dr. J. H.Chievitz forelagde en Afhandling om 

det fuldbaarne Menneskefosters topografiske ÅAÅna- 

tomi. 

Derefter gav Lektor V. Johannsen en Meddelelse om 

nogle botaniske Arvelighedsstudier. Denne Medde- 

lelse vil blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Klasserne forelagde Forslag til Prisopgaver for 1899. I 

Overensstemmelse med disse Forslag vedtog Selskabet at stille 

de nedenanførte Prisopgaver og for disses Besvarelse at ud- 

sætte de tilføjede Belønninger. 



3. Møde. ( 16 ) 10. Februar. 

Prisopgaver for 1899. 

Den historisk - filosofiske Klasse. 

Historisk Prisopgave. 

Tidligere udsat 1889. 

(Pris: Selskabets Guldmedaille.) 

Danmarks indre Historie i det femtende Aarhundrede er 

forholdsvis lidet behandlet, og særlig savner man en Frem- 

stilling af Landets Forvaltning og Embedsposter, dets Lens- og 

Forsvarsvæsen, Købstædernes Styrelse og de af Regeringen 

fulgte Handelsprinciper, Skatterne og Statens øvrige Finåns- 

system. Der er næppe Tvivl om, at Datidens Lovgivning i 

Forening med de mange andre bevarede offentlige og private 

Aktstykker ville ved omhyggelig Granskning kunne give en ret 

fyldig Oplysning herom, især naar de sammenholdes med, hvad 

der vides om de tilsvarende Forhold i den forudgaaende og 

efterfølgende Tid samt med Administrationen i Naborigerne og 

andre Lande. Videnskabernes Selskab har derfor besluttet at 

udsætte sin Guldmedaille for 

en Afhandling, der belyser Landets Administration, dets 

Embedsmænd, Lens- og Forsvarsvæsen, Skatteforholdene 

og Statens øvrige Finansstyrelse i det 15de Aarhundrede, 

især dog Tidsrummet fra Dronning Margrethes Død indtil 

Kong Hans's Tronbestigelse. 

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Kemisk Prisopgave. 

(Pris: Selskabets Guldmedaille.) 

Til Trods for de mange Experimentalundersøgelser, der 

ere foretagne for at faa Klarhed om, hvorpaa Fumar- og Malein- 

syrens Isomeri egentlig beror, maa Spørgsmaalet dog for en 



10. Februar. (-27.) 3. Møde. 

upartisk Betragtning siges at være ganske uafgjort. Selskabet 

udsætter derfor sin Guldmedaille som Pris for et experimentalt 

Arbejde, der giver et nyt og væsentligt Bidrag til Spørgsmaalets 

Belysning. Arbejdet maa indledes med en historisk kritisk 

Oversigt over de tidligere Undersøgelser og ledsages af saadanne 

Præparater, som kunne gøre det muligt ved Forsøg at prøve 

Forfatterens Resultater. 

Mathematisk Prisopgave. 

(Pris: Selskabets Guldmedaille.) 

Skønt en af Funktionslærens Hovedsætninger lærer os, 

at enhver hel transcendent Funktion kan opløses i et Produkt 

af primære Faktorer, er der dog kun yderst faa Tilfælde, hvor 

baade Funktionens Rækkeudvikling og dens Produktudvikling 

kendes fuldt ud, idet de Operationer, som maa udføres for at 

danne Overgangen fra den ene til den anden af de to Former, 

i Reglen ville føre til saa sammensatte Udtryk, at Resultaterne 

blive uden praktisk Betydning. Det er kun de vel bekendte 

Tilfælde, da Funktionens Nulværdier danne enten en Differens- 

række eller en Kvotientrække, som afgive fundamentale Exempler 

paa saadanne Funktioner. Det vilde imidlertid være af største 

Interesse at faa disse Exempler forøgede med nye, som ikke 

direkte kunne afledes af de nævnte, og til hvilke der då maatte 

stilles den Fordring, at saavel Koefficienterne i de paagældende 

Funktioners Rækkeudviklinger som Rækken af deres Nulværdier 

skulde antage simple Former og om muligt angives ved ende- 

lige Udtryk af elementær Karakter. 

Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille som Beløn- 

ning for | 

en Afhandling, der giver et væsentlig nyt Exempel paa en 

hel transcendent Funktion, for hvilken saavel Rækkeudvik- 

lingen som Produktudviklingen kan bestemmes fuldstændig. 

2 



3. Møde. (ES) 10. Februar. 

For det Classen'ske Legat. 

I. 

(Pris: 600 Kr.) 

Læren om Planternes Variabilitet hår faaet en stigende 

videnskabelig Betydning i de sidste Decennier, navnlig efter at 

man i langt højere Grad end tidligere ved Undersøgelserne be- 

nytter Tællinger, Maalinger, Tidsbestemmelser 0. s. v., hvis 

Resultater lade sig præcisere i Tal. Bortset fra Sukker-Roen, 

hvis Indhold af Sukker m. m. er undersøgt nøjere, foreligger 

der dog i det hele kun meget sparsomme Oplysninger om den 

individuelle Variation af højere Plante - Arters og Racers 

kemisk - fysiologiske Karakterer. Særlig synes Kornarterne at 

maatte frembyde ogsaa i praktisk Henseende vigtige Objekter 

for slige Undersøgelser. Da det utvivlsomt vil kunne være af 

Interesse for Landbruget at arbejde hen til, at dansk Havre i 

større Udstrækning kunde faa Anvendelse til Fabrikation af de 

bedste Kvaliteter Gryn, udsætter Selskabet en Pris af 600 Kroner 

for en Besvarelse af følgende Opgave: 

Der ønskes, for en af de til Gryn-Fabrikation egnede 

Havre-Varieteters Vedkommende, en Undersøgelse af det 

procentiske Fedt -Indholds (Æther - Extraktens) Variation i 

det for Skallen befriede Korn, saaledes at Frugterne af 

forskellige Plante-Individer fra en og samme, i god, ens- 

artet Kultur værende Mark sammenlignes, og det tillige 

søges belyst, hvorvidt de fundne Variationer kunne ventes 

at være Udtryk for arvelige Ejendommeligheder. 

Besvarelsen, for hvilken der indrømmes en Frist indtil 

den 3lte Oktober 1901, bør ledsages af en Række Prøver af 

analyseret Korn. 



10. Februar. (9 ) 3. Møde. 

JE 

Udsat for det Thottske Legat 1895. 

(Pris: 600 Kr.) 

Medens der i den nyere Tid er udført forskellige Under- 

søgelser vedrørende de ved Mælkesyregæringen virksomme 

Bakterier, savnes der endnu nøjagtige Oplysninger om, hvilke 

Stoffer der foruden Mælkesyre dannes ved denne Gæring, og 

om den Mængde, hvori disse optræde. Da det vil være af 

megen praktisk Interesse, særlig for Mejeridriften, at der tilveje- 

bringes saadanne Oplysninger, udsætter Selskabet en Belønning 

påa 600 Kr. af det Classenske Legat for 

et Arbejde, der paaviser, hvilke Forbindelser der under 

Indflydelse af bestemte, nærmere karakteriserede Bakterier 

dannes ved Mælkesyregæringen, foruden Mælkesyren selv, 

og saa vidt muligt angiver de Mængdeforhold, hvori disse 

Forbindelser opstaa. De ved Gæringen udviklede Luftarter 

maa ligeledes nærmere bestemmes. 

For det Thottske Legat. 

(Pris: 800 Kr.) 

Der er allerede for flere Aar tilbage fremkommet Med- 

delelser i Udlandet om Bakteriesygdomme hos Oldenborrelarven, 

og Tilstedeværelsen af en saadan er ogsaa bleven konstateret 

herhjemme; efter de foreliggende Erfaringer maa det endog 

anses for sikkert, at denne eller disse Sygdomme ere særdeles 

udbredte hos vore Oldenborrelarver. Nogen indgaaende bak- 

teriologisk Undersøgelse er Sygdommen dog ikke bleven under- 

kastet her i Landet, skønt en saadan vilde være af største 

Interesse paa Grund af den enorme Rolle Oldenborrelarven 

spiller hos os. 
9% 



3. Møde. (20) 10. Februar. 

Selskabet udsætter derfor en Pris af 800 Kroner for 

en udtømmende Fremstilling af den eller de Bakteriesyg- 

domme, der her i Landet optræde hos Oldenborrelarven. 

Fremstillingen bør saa vidt muligt indeholde Oplysning 

om, ad hvilken Vej Bakterierne trænge ind i Organismen 

og hvilke ydre Forhold der begunstige deres Udbredelse. 

Om muligt bør der tillige foretages Undersøgelser over, 

hvor vidt de fundne Bakterie - Arter kunne anvendes som 

Udryddelsesmidler imod Oldenborrelarven. 

For Besvarelsen indrømmes Frist til den 31. Oktober 1901. 

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne være affattede i det 

danske, svenske, engelske, tyske, franske eller latinske Sprog. 

Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, men med 

et Motto, og ledsages af en forseglet Seddel, der indeholder 

Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer samme 

Motto. Intet af Selskabets indenlandske Medlemmer kan kon- 

kurrere til nogen af de udsatte Præmier. Belønningen for den 

fyldestgørende Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, for 

hvilket ingen anden Pris er nævnt, er Selskabets Guldmedaille 

af 320 Kroners Værdi. 

Med Undtagelse af Besvarelser af den første for det Clas- 

- senske Legat og den for det Thottske Legat udsatte Opgave, 

for hvilke Indleveringsfristen først udløber den 3lte Oktober 

1901, indsendes Prisbesvarelserne inden 31te Oktober 

1900 til Selskabets Sekretær, Professor, Dr. H. 6. 

Zeuthen. Bedømmelsen falder i den paafølgende Februar, 

hvorefter Forfatterne kunne faa deres Besvarelser tilbage. 



10. og 24. Februar. (21 ) 3. og 4. Møde. 

Redaktøren forelagde af Skrifternes naturvidenskabelig- 

mathematiske Afdelings 6. Række, det IX. Binds første Hæfte, 

indeholdende Jap. Steenstrup og C.F. Litken, «Spolia 

Atlantica. Bidrag til Kundskab om Klump- eller Maanefiskene 

(Molidæ)» samt Oversigt for 1898 Nr. 6, hvormed Bindet sluttes. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 99—141 

opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets Med- 

lemmer Professor S. M. Jørgensen og Dr. W. Sørensen. 

4. Mødet den 24%" Februar, 
(Tilstede vare 32 Medlemmer, nemlig Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

Holm, S.M. Jørgensen, Christiansen, Fausbøll, Krabbe, Warming, Thiele, 

Meinert, Goos, Rostrup, Steenstrup, Gertz, Høffding, P. E. Muller, Bohr, Gram, 

Valentiner, Erslev, Fridericia, Boas, Chievitz, 0. G. Petersen, Prytz, Salomonsen, 

Pechule, Jonsson, S. Muller, Johannsen, Sekretæren.) 

Selskabets udenlandske Medlem,  sMathematikeren, Dr. 

Sophus Lie var siden forrige Møde afgaaet ved Døden 

18. Februar. Han var bleven Medlem af den naturvidenskabelig- 

mathematiske Klasse den 5. April 1889. 

Professor, Dr. Finnur Jonsson gav en Meddelelse om 

Knytlinga-Sagas Tilblivelse og Kilder. Denne Med- 

delelse vil senere blive optagen blandt Selskabets Publikationer. 

Den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse afgav Bedøm- 

melse over to indkomne Prisbesvarelser. Den ene af disse var 

for den i 1897 udsatte Opgave i Fysik, og Bedømmelsen lød 

saaledes : 

Som Besvarelse af den af det Kongelige Danske Viden- 

skabernes Selskab udsatte Prisopgave i Fysik for 1897 —98 er 

der indkommen en Afhandling med Motto «In varietate unitas», 

som Selskabet har anmodet os om at bedømme. Vi skulle i 

den Anledning udtale følgende: 



4. Møde. ( 22 ) 24. Februar. 

Opgaven gaar ud paa at undersøge, om der virkelig 

existerer en fælles Tilstandsligning for alle flydende Legemer, 

noget som i hvert Fald maa siges at være gjort sandsynligt 

ved Undersøgelser af v.d. Waals og andre. At de alle vise i det 

hele overensstemmende Forhold, har længe været bekendt, men 

senere Undersøgelser have tillige vist, at en såa simpel Sammen- 

hæng, som af v. d. Waals formodet, næppe findes. 

Forfatteren af den foreliggende Afhandling har gjort Spørgs- 

maalet til Genstand for en meget omfattende og alsidig Drøf- 

telse. Først prøver han, om Loven i den oprindelige Form er 

rigtig. Ifølge denne skal Tilstandsligningen antage samme 

Form for alle Stoffer, hvis man som Enhed for Rumfang, Tryk 

og Temperatur bruger de kritiske Værdier. Kender man nu 

disses «kritiske» Størrelser, er det meget let åt prøve Lovens 

Rigtighed. Imidlertid er Maaling af de kritiske Størrelser meget 

vanskelig, forskellige Fejlkilder, som maaske ellers ikke have 

stor Betydning, f. Ex. en ringe Tilsætning af en permanent 

Luftart, kunne ved det kritiske Punkt gøre sig stærkt gældende. 

Forfatteren har søgt at gøre sig uafhængig heraf ved at benytte 

Enheder, der ere proportionale med de kritiske Størrelser, og 

faar dem ved at gaa ud fra den Temperatur, ved hvilken Vægt- 

fylden af en Vædske er 100 Gange større end Vægtfylden af 

dens mættede Damp. Efter denne Methode hår han sammen- 

lignet 20 Stoffer. Resultatet er, at Afvigelserne mellem Stofferne 

er saa stor, at v. d. Waals' Lov i den oprindelige Form ikke 

kan være rigtig. 

Forfatteren prøver dernæst, om det er muligt at faa bedre 

Overensstemmelse ved at vælge andre Enheder end de kritiske 

Data. Ved en sindrig Methode, som det her vilde være for 

omstændeligt at beskrive, lykkes det ham at paavise, at man 

virkelig kan naa et Resultat ad denne Vej. Det viser sig, 

at man kan beholde det kritiske Tryk som Enhed, men 

maa vælge Enheder for Rumfang og Temperatur, der afvige 

en Del fra de kritiske Størrelser. Denne meget omfattende og 
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interessante Undersøgelse fører nu til Bestemmelsen af de nye 

Enheder, og efter at disse ere fundne, er det let at paavise 

Lovens Rigtighed. 

Resultatet af Arbejdet er da, at der maa existere en fælles 

Tilstandsligning for alle flydende Legemer, der kan gives Formen 

F (PP, VEL, DENE ad, b, c), =0, 

hvor ptv 7 ere Tryk; Rumfang, Temperatur; "2,200, 

Konstanter, der rette sig efter Stoffets Natur. 

Det er aabenbart, at Forfatteren er i Besiddelse af den 

videnskabelige Indsigt, der udkrævedes til at gennemføre Arbejdet; 

han har benyttet det foreliggende experimentale Materiale paa 

en grundig og udtømmende Maade, og han har leveret en 

virkelig Besvarelse af den udsatte Opgave, der har stor Værdi, 

og som vi haabe Forfatteren vil offentligøre. Vi kunne derfor 

ikke andet end indstille til Selskabet, at Arbejdet belønnes med 

Selskabets Guldmedaille. 

den 26. Januar 1899. 

C. Christiansen, KSPTYy TZ 
Affatter. 

I Henhold hertil besluttedes det at tildele Forfatteren af 

denne Afhandling Selskabets Guldmedaille. Ved Navnesedlens 

Aabning viste det sig, at Forfatteren var cand. mag. Fru Kir- 

stine Meyer født Bjerrum. 

Den anden Besvarelse var af den i 1896 udsatte Prisopgave 

for det Classenske Legat, og Bedømmelsen lød saaledes: 

I Anledning af en Afhandling med Devise «Rzen å demi», 

der i rette Tid blev indsendt som Besvarelse af den af Viden- 

skabernes Selskab i 1896 for det Classenske Legat udsatte Pris- 

opgave, skulle vi udtale: 

Prisbesvarelsen, som har Titlen «Contribution å l'étude de 

quelques parasites du blé», udgør 60 Foliosider, er «under- 

tegnet Paris 24. 8br. 1898 og er ledsaget af 14 Plancher, dels 
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smukt udførte Haandtegninger, dels Fotografier af mikroskopiske 

Præparater, samt af en Æske med 17 Præparater af alle de i 

Afhandlingen omhandlede Svampeformer, saaledes som det var 

forlangt i Prisopgaven. 

Afhandlingen beskæftiger sig kun med nogle faa Arter af 

de paagældende for Kornsorterne skadelige Åscomyceter og deres 

Konidieformer; men de ere i det hele indgaaende behandlede. 

Henimod Halvdelen af Skriftet omhandler den saa hyppig 

påa Kornarterne optrædende Septoria graminum. Efter en histo- 

risk Fremstilling af hvad der i Litteraturen foreligger om denne 

Pyknideform og dens Forhold til Kornet, er Forfatteren gaaet 

over til en grundig Undersøgelse af dens Udvikling ved Hjælp 

af omhyggelig udførte Udsædsforsøg og er herved kommen en 

Del videre end sine Forgængere. Navnlig er Svampens parasitiske 

Natur herved klarlig lagt for Dagen. Af særlig Interesse er For- 

fatterens lagttagelser med Hensyn til den Maade, paa hvilken 

Hyferne gennembore Cellevæggene hos Værtplanten, nemlig ved 

Hjælp af et af Hyfen udsondret Ferment, i Lighed med det 

bekendte, af de Bary opdagede Forhold hos Sclerotinia.  Der- 

imod er det ikke lykkedes Forfatteren, saa lidt som nogen 

anden, at paavise, om denne Pyknideform ogsaa har en Asco- 

sporeform. Ret mærkeligt er det, at Forfatteren ganske und- 

lader at omtale et i «Comptes rendus» for Maj 1898 publiceret 

lille Arbejde af L. Mangin «Sur le Septoria graminum Desm., 

destructeur des feuilles du blé», hvori enkelte af de i Pris- 

besvarelsen anførte Resultater allerede ere publicerede; men 

selv om det skulde vise sig, at Forfatteren af Prisbesvarelsen 

og af den nævnte Artikel ere to forskellige Personer, vil Hoved- 

resultatet af vor Bedømmelse, som det følgende viser, dog 

blive det samme. 

Af større Betydning er den anden Del af Prisafhandlingen, 

som indeholder en Række nye og interessante lagttagelser og 

Forsøgsresultater. Den beskæftiger sig særlig med en i hele 

Mellem-Europa i nyere Tid hyppig optrædende Sygdom hos 
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Kornarterne, som i Frankrig kaldes «PFrétin». " Aarsagen til 

denne Sygdom har hidtil været tilskrevet forskellige Svampe, 

navnlig Ophiobolus graminis; men ved de indgaaende Forsøg i 

Laboratoriet, som Forfatteren har anstillet, synes det nu utvivl- 

somt, at nævnte Svamp kun spiller en meget underordnet Rolle 

som Parasit, og at den egentlige Aarsag til den ødelæggende 

Sygdom er Leptosphaeria herpotrichioides. 

Som af særlig videnskabelig Interesse maa fremhæves, at 

Forfatteren ved sine Undersøgelser og Forsøg har fundet de til 

begge disse Ascomyceter hørende Konidieformer. Han har 

nemlig paavist, at en Konidieform, der hidtil har været kaldt 

Dictyosporium, er et til Leptosphaeria herpotrichioides hørende 

Formeringsorgan, og at Konidier, der har været henførte til 

Slægten Conzosportum, er et til Ophiobolus graminis hørende 

Formeringsorgan, hos hvilken sidstnævnte Ascomycet ogsaa er 

paavist Tilstedeværelsen af en hidtil ukendt, mærkelig Form af 

sekundære Sporer. 

Der er endvidere i Prisbesvarelsen givet nye Bidrag til 

Forstaaelsen af den Mekanisme, som bevirker Sporernes Ud- 

slyngning af Sporesækken, -ligesom der ogsaa er givet en ud- 

førlig Fremstilling af Sporernes Spiring hos de omhandlede 

Former, med flere nye Iagttagelser af almindelig Interesse. 

Som en Mangel ved Prisbesvarelsen maa nævnes, at den 

alene har hentet sit Materiale fra Hvede. Men en udtømmende 

Behåndling af alle de påa Kornarterne forekommende parasitiske 

Åscomyceter og Konidieformer kunde heller ikke ventes i en 

saadan Besvarelse, hvortil kommer, at det til Dels er de samme 

Ascomyceter, der optræde paa de forskellige Kornarter. 

Vi finde at Forsøgene indenfor de angivne Grænser ere 

saa grundig udførte, at Fremstillingen er saa klar, at de 

fundne Resultater med Hensyn til den genetiske Forbindelse 

mellem de omhandlede Ascomyceter og Konidier samt flere af 

de øvrige Forsøgsresultater ere af saadan "Betydning, at vi maa 

anse Besvarelsen for værdig til den udsatte Pris. 
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… Hvis Forfatteren maatte ønske det, henstille vi om Afhand- 

lingen in extenso kan blive optaget i Videnskabernes Selskabs 

Skrifter, tilligemed et Udvalg af Figurerne. 

I Januar 1899. 

E. Rostrup, Emil Chr. Hansen. 
Affatter. 

I Henhold hertil besluttede Selskabet at tildele Forfatteren 

den udsatte Pris af 600 Kr. Ved Navnesedlens Aabning viste 

Forfatteren sig at være M.Louis Mangin, Docteur és sciences, 

Professor ved Lycée Louis le Grand i Paris. Selskabet 

besluttede tillige, at Afhandlingen, hvis Forfatteren ønskede det, 

maatte blive optagen i dets Oversigt paa fransk og med et Ud- 

valg af de Afhandlingen ledsagende Afbildninger. 

Kassekommissionen forelagde det reviderede og deci- 

derede Regnskab for 1898, hvoraf en Oversigt er meddelt 

S. (27)—(30). 

Til Bedømmelsen af en af Dr. med. Th. Madsen indsendt 

Afhandling «Om Difterigiftens Konstitution», som Forfatteren 

ønskede optagen i Selskabets Oversigt, nedsattes et Udvalg be- 

staaende af Professorerne Chr. Bohr og C. J. Salomonsen. 

Til Bedømmelse af en fra Dr. med., Lektor V. Henriques 

indsendt Afhandling af ham og C.Hansen i Forening, «Under- 

søgelser over Fedtdannelsen i Organismen ved intensiv Fedt- 

fodring», som Forfatterne ønskede optagen i Selskabets Over- 

sigt, nedsattes et Udvalg bestaaende af Professorerne Chr. 

Bohr og O.T. Christensen. 

Paa Redaktørens -Vegne forelagde Sekretæren, af 

den naturvidenskabelige Afdeling af Selskabets Skrifters 6. Række, 

IX Bind, 2. Hæfte, indeholdende E. Warming, «Familien Po- 

dostemaceae, 5. Afhandling». 

I Mødet vare. fremlagte de paa Boglisten under Nr. 142— 

174 opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets 

Medlem Professor E. Warming og fra Hr. Legrelle i Gent. 
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1898. 

Kr (6) Kr. (5) 

Indtægt. 

1. Beholdning ved Aarets Begyndelse: 

artkkassebeb lining er. ss. Fee eden ere ne 27032 | 90 

b. Rest af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag | 5785 | 89 

FR Guld edANEr SES SENE eeD SsE ba 640| mn 

DEN RESTER BER Era] HENT I TORE IRERERESERBESEER Sea FEE YES GSSEREESSES 12| 50 
BEL SE ker HE RSSN TT 59 

2. Renter og Udbytte af Aktier og Obli- 

gationer: 

a. 125700 Kr. Husejer Kreditkasse-Oblig. å 49/0 f 5028! » 

80200 Kr. Østifternes Kreditf.-Oblig. å 470 . f 3208, » | 

15000 Kr. — — re E SERS ES OSL LEN EDS | gg | 
18000Kr. Jydske Landejend. Kreditf.-Obl. å 49/9 TÆVET | 

10000 Kr. Fynske Creditfor. Oblig. 3/2 %/0. . BOT ran] LEAN 
> RE TEE] 0 ISSN Je feer 

b. 35000 Kr. i Prioritets Obligationer 4%...1....1..) 1400! » 

c. 600 Kr. i Nationalb.-Aktier, Udbytte å 7% .f....1..] 42] »… 
BES ass KS Se ea ER SED uken ERE ES 500) 5 

4. Bidrag i Følgefundatsm. Bestemmelse: | 

a. Til Præmier: 

fra det Classenske Fideikommis ....... 400| » 

Etatsraad Schous og Hustrus Legat. ..... 100| » 

b. Til videnskabelige Formaals Fremme: EET rr Jeg 2 

det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag for | 

ARE DENS TA SAT SEES ET Sav arket Heede 2054 | 18 

frakCarisberstonder aa TS are er syge 2P2 10000| nm ne 
ED ROS HE 

AEPS ES ale Assels Kabe SSI TET EA SA: arar | Tøv-s 585 | 65 

6. Rente af Indlaan og Folio i Bankerne | 664 | 39 

7. Tilfældige Indtægter: | | 
! | 

Indfriet Prioritets Oblig. med Fjerdingaars | 

REDET SV FK SST ERE ars re (are me | n | 1414 | mm 
| ER IT ge 

Samlet indtægt . . . | 61462 | 51 
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1898. 

Udgift. 

1. Selskabets Bestyrelse: 

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre- 
tariatet og Arkivet, samt Budet ....... 

BBR ændsel ES NES SENERE SEE SE 

CB es SE KEE SEES SENSE SNEEN nErs 

åd Kontorudsikter FEER REESE ENGE SEE ERE 

BP EPE se KØERNE SEE LESS Sø ENSRSR SEIETE 

f. Kontorleje og Brandforsikring ......-…+.… 

2. Til Selskabets Forlagsskrifter: 

a. Af Selskabets Midler: ke Nigka 

a. Trykning af Oversigterne og Skrif- 
terne, derunder Papir til først- 
BÆVER GERE SS EA ADS ES AD GE2T 

BHærtm ins SE SSR EEN TÆ9RE 99 

ry. Oversættelse påa Fransk ..... HS R50 

0. Kobberstik, Lithografi og Træsnit 1688 50 

sm Papst skrifterne RRS MDR DD 

BH ORADO Feer FEE SEE Seer: 153. +60 

7. Andre Udgifter til Oplaget af Sel- 
skaåbets Forlagsskrifter ......- PARRE D 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske 
Bidrag: 

az Recesta "diplomat ze 888 50 

Til Afbildninger i Prof. Jul. Langes 
Arbejde om Billedkunstens Frem- 
stilling af  Menneskeskikkelsen. 
TEEN VET VS ERE ESE Ee SE REE SER rs SO ESNE 

y7. Honorar for Udgivelsen af Prof. 
Jul. Langes efterladte Skrift ..… 240. 1 

LO 

3] 3. Til anden Virksomhed ved Selskabets 

Medlemmer 

a. Af Selskabets Midler: Kr. Øre 

a. Til Udgivelse af Skrifter: 

Ai LER ad ane HE SEE BME ou 

/;Z. Til andre videnskabelige Arbejder : 

Til Raad dighed se SES ENS SOK "om 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske 
Bidrag 

ML RaadighedeNn ESSENS AE no bi ÅE ER 

Latest 

re SIGN 

26 | 

| 35 | 

66 | 
(— | 10000 
|| | 

| || 

| 

| | 

UL 

AN 

ME KS: 

83 
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Oversigt over Regnskabet for Aaret 1898. 

KEE KØS KE Er. 

Udgift. | 
KransportsS ES SENERE 0 

4. Understøttelse til Skrifters Udgivelse 

og videnskabelige Arbejder af Ikke- 

Medlemmer: 

a. Af Selskabets Midler: 

HEER Sadie hed sr SEE SVENS E Fra VAST tTE 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske | 

Bidrag: | | 

Til Udgivelse af J. C. Espersens Ordbog, 

til V. Holms Supplement til samme og | | 

til Afslutning af Ordbogen. Til Rest .. Se der | | 

ANER aa drrhe ESS ETS Nag BESES ER SOE Je 

5. Pengepræmier og Medailler: zr | | Å y 

a. Præmie af Legaterne: | || 
fra det Classenske Fideikommis... .... ka ir | 

BtatsraadE Schouszog'Hustrus: <A GE BR Ea 

b. AfSelskabetsKasse(derunderRenteu | 

af det Thottske Legat): | 

MiadvessÆæresmne dales MENE SSMEE SO NE 7 
EIDE me | 395 | ” 

6. Tilfældige Udgifter: | | 

SE st 1 DAB ra] SY L DE NR SK SEEERRE Bor BESES MESS ESSESSD ENES 10559 | 50 || 

Ussisktandsættelser ogs Flytning 5273500 235 sÅ- 7951087 | 

T. Indkøb af Obligationer: 

22000. Kr: Jydske Landejend. 5: Serie 31299 . f. . 2.) + - 1201851 mr 

8. Beholdning: 

DERES TS TELE "ERNE RER SER DER 6558 | 13 | 

b. Rest.af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag | 64144. 41 

BÆRE ETA rat HH LYS) re N LE SR RER ARABER ERNE SEERE SUSE 640 FRÅ 

Be Solvnledai er 272 harer el DN Ia 12! 50 || 

—— 13355 | 04 

Forskellige mindre Sølvmedailler til Værdi 

38 Kr. og et Sæt Guld- og Platinvægte 

opbevares i Kassen. 

Samlet Udgift . .. |... .|. . 61462] 51 
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Det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag. 

Kr. (5) 

Indtægt. 

Beholdning FETanSNS IS SAS ESSEN REESE Se LE SES SENE Eg 57853 | 89 

Miku det stor ISO REDE SE REE ENE Res 2054 | 18 

Samlet indtægt . . . | 7840 | 07 

Udgift. 

Regestardiplomatitaj meer re EN en Te ERE ENE RERE 888 | 50 

Afbildninser til "Pros Iskanses Arbejde MEN SEE SEERE RRESER 56771566 

Honorar til Udgivelsen af samme Arbejde........ morer 240 ” 

Beholdning Tan 1899 RE Ske ME Res DEER ELERS SF ERSSLAEE "RRS 6144 | 41 

Samlet Udgift . . . | 7840 | 07 

0. Modet den 10% Marts. 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, samt 

26 Medlemmer, nemlig: Jul.Thomsen, Præsident, S.M. Jørgensen, Chri- 

stiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Rostrup, Kroman, P. Ek. 

Muller, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Christensen, Hansen, O.G. Petersen, 

Salomonsen, Pechule, Zachariae, Jonsson, S. Muller, Bergh, Johannsen, 

Sekretæren, Chievitz.) 

Professor, Dr. T.N.Thiele meddelte 1) nogle spektro- 

nomiske Methoder og Resultater, 2) en for Iagt- 

tagelseslæren vigtig Formel. Begge disse Meddelelser 

ville blive optagne i Selskabets Oversigt. 

Derefter meddelte Professor, Dr. Chr. Bohr et af ham i 

Forening med stud. mag. A. Krogh udført Arbejde over 

Frøernes Lunge- og Hudrespiration. Dette Arbejde 

vil blive optaget i Oversigten for i Aar. 

Fra det til Bedømmelse af Dr. med. Th. Madsens Af- 

handling nedsatte Udvalg (Bohr, Salomonsen), var der ind- 

kommet følgende Betænkning: 
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Vi have herved den Ære at afgive Betænkning over en til 

Selskabet af Dr. Th. Madsen indsendt Afhandling: «Om 

Difterigiftens Konstitution». 

[ to Arbejder (Die Werthbemessung des Diphtherieheil- 

serums. 1897 og Ueber die Konstitution des Diphtheriegiftes. 

1898) har Ehrlich gjort opmærksom paa visse Forhold, som 

nøde til at antage, at der i den giftige Difteribouillon ved Siden 

af Difteritoxinet findes Stoffer, der bindes af den antitoxiske 

" Substans ganske paa samme Maade som Toxinet og i det 

mindste delvis ere Omdannelsesprodukter af dette; han har 

endvidere angivet Methoder til gennem toxikologiske Forsøg at 

studere Difterigiftens Bygning og Omdannelser, og har i de to 

citerede Arbejder udkastet en Theori angaaende Giftens Kon- 

stitution, til hvilken den systematiske Undersøgelse af en Række 

Difterigifte have ført ham. Paa Grund af de ret betydelige 

tekniske Vanskeligheder, der ere forbundne med slige Forsøg 

og paa Grund af den lange Tid, over hvilken de maa udstrækkes, 

er det hidtil meddelte experimentelle Grundlag for Ehrlichs 

Theori forholdsvis lille, og der foreligger for Øjeblikket kun de 

kortelig refererede Analyser fra Ehrlichs egen Haand. — Dr. 

Madsen har nu hertil føjet en Række Undersøgelser over fire 

forskellige Difterigifte og har paa Basis heraf underkastet den 

Ehrlich'ske Theori en Prøvelse. For Rigtigheden af Ehrlichs 

Anskuelser angaaende Difterigiftens Konstitution er der vel 

ikke leveret noget afgørende Bevis ved Madsens Arbejde; men 

dette støtter paa alle væsentlige Punkter den Ehrlich'ske Op- 

fattelse og har, aldeles bortset herfra, Værdi ved de med stor 

Omhu og Dygtighed udførte toxikologiske Analyser, som det 

indeholder. En særlig Interesse frembyder endvidere det Afsnit, 

der omhandler Virkningerne af saadanne Blandinger af Toxin 

og Antitoxin, i hvilke kun de svagest bindende Bestanddele af 

den giftige Opløsning (Toxonerne) ere tilstede i fri Tilstand. 

Forfatteren paaviser her disse Blandingers Evne til at fremkalde 



5. Møde. ( 32 ) 10. Marts. 

Paåreser, en Virkning, der hidtil udelukkende tilskreves selve 

Toxinet. k 

Vi tillade os derfor åt anbefale Afhandlingen til Optagelse 

i Selskabets Oversigt. 

Marts 1899. 

Christian Bohr. GarISTulFsalomonrsene 
Affatter. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet, at den nævnte Afhandling 

maa optages i Oversigten. 

Præsidenten sluttede derefter Mødet med følgende Ud- 

talelse : 

«Vi ere iaften for sidste Gang samlede i disse Rum, som 

nu i omtrent 45 Aar har været vort Selskabs Hjem. Naar vi 

om en 14 Dåge atter mødes, begynder et nyt Afsnit af vort 

Selskabs Historie. Vel har det alt tidligere maattet skifte 

Lokale, men de ydre Forhold bevarede dog omtrent deres 

Karakter; nu derimod skulle vi fortsætte vor Virksomhed under 

nye, fra de tidligere helt forskellige og mere fordringsfulde 

Omgivelser... Mange Medlemmer, navnlig de ældre, der i en 

lang Aarrække færdedes i dette Lokale, ville vistnok med 

blandede Følelser forlade vor gamle, stemningsfulde Forsamlings- 

sal med de rige og smukke Minder; thi netop i det forløbne 

halve Aarhundrede har ikke alene Videnskabernes mange Grene 

gennemgaaet en mærkelig Udviklingsproces; men Videnskabens 

Resultater ere ogsaa trængte ud i Folkets brede Lag og have 

vakt en Interesse for videnskabelig Syslen, som for et halvt 

Aarhundrede siden var næsten fuldstændig ukendt. Jeg tror 

ikke, at det er en Overvurdering af vor Virksomhed og af vore 

Møders Betydning, naar jeg udtaler, at Medlemmernes ihærdige 

videnskabelige Stræben, hvis Resultater gav vore Møder Indhold, 

har været en stærkt medvirkende Faktor til, at en levende 

Interesse er vakt i vide Kredse for videnskabeligt Arbejde. 

Selskabets Medlemmer fulgte i saa Henseende kun Tidens 
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Løsen; alle dets nulevende Medlemmer, med Undtagelse af to, 

ere indtraadte i Selskabet efter det .ulykkelige Aar, da vort 

Fædreland for anden Gang i Løbet af et halvt Aarhundrede 

blev berøvet en stor Del af sit Landomraade, og alle maatte 

vel være overbeviste om, at, saafremt Danmark i Fremtiden 

skulde bevare en agtet Plads blandt Europas civiliserede Na- 

tioner, maatte det ske ved en stærk Udvikling af de intellektuelle 

Kræfter paa Videnskabens, Industriens, Kunstens, Handelens 

og Agerdyrkningens Omraade; men Udviklingen i videnskabelig 

Retning. danner Grundlaget for en sund Udvikling i de andre 

Retninger. Jeg tror da ogsaa, at vi med Tilfredshed kunne se 

tilbage påa den Virksomhed, som har været udfoldet i dette 

vort gamle, hyggelige Hjem, hvis smykkede Vægge og gamle 

Bohave minde om Danmarks Storhedstid, og hvor vi have 

siddet, Ansigt mod Ansigt, samlede om det fælles Bord, som 

Symbol paa fælles Interesser og fælles Formaal. Naar vi nu 

skulle forlade dette vort mangeaarige Hjem, vil jeg først paa 

Selskabets Vegne udtale en Tak for og en Anerkendelse af 

det store Gode, som har været ydet det fra Statens Side, 

idet Selskabet, takket være Kong Christian VII's naadige Løfte, 

som senere Konger have respekteret, nu i 123 Aar har haft 

sit Forsamlingslokale i et af Statens Slotte; men dernæst vil 

jeg udtale det Ønske og det Haab, at den Aand, som hidtil 

har raåadet i vort Selskab, det kollegiale Forhold imellem dets 

Medlemmer, Følelsen af fælles Formaal og fælles Ansvar, maa 

følge os til de nye Omgivelser; saa vil vort Selskab sikkert 

ogsaa i Fremtiden kunne røgte sit Kald til Ære og Gavn for 

vort Fædreland; og Selskabet tør da vistnok nære det Haab, 

at Hs. kgl. Højhed Kronprinsen vil bevare en Interesse for Sel- 

skabet, som han hidtil i saa høj Grad har lagt for Dagen». 

Hs. kgl. Højhed Kronprinsen udtalte derpaa i varme 

Udtryk sin Anerkendelse af Selskabets hidtidige Virksomhed og 

sluttede med de bedste Ønsker for Selskabet og for dets Præ- 

3 
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sident. Han haabede, at denne endnu længe maatte bevares 

for Selskabet og for vort Land. 

I Mødet vare fremlagte de påa Boglisten under Nr. 175— 

200 opførte Skrifter, deriblandt privat Gave fra Dr. A. W.Cro- 

nander i Norrkåping. 

6. Modet den 24% Marts. 

Mødet, som var det første, der holdtes i det nye Lokale 

paa Vestre Boulevard, som Carlsbergfondet har indrettet 

for Selskabet, overværedes af Hs. Maj. Kongen, Selskabets 

høje Protektor, dets Æresmedlem Hs. kgl. Højhed Kron- 

prinsen, Deres kgl. Højheder Hertugen af Cumberland, 

Prins Valdemar og Hs. Højhed Prins Hans samt Hs. Excell., 

Kirke- og Undervisningsminister, Dr. theol. Sthyr. 

(Tilstede var endvidere 41 Medlemmer, nemlig: Jul. Thom- 

sen, Præsident, Ussing, Holm, Rørdam, S. M. Jørgensen, 

Christiansen, Fausbøll, Vilh. Thomsen, Topsøe, Warming, Jul. 

Petersen, Meinert, Goos, Rostrup, Steenstrup, Gertz, Høffding, 

Kroman, P.E. Miller, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, Erslev, 

Fridericia, Christensen, Hansen, Boas, Chievitz, O.G. Petersen, 

Prytz, Salomonsen, Møller, Pechile, Zachariae, Jonsson, S. Muller, 

Bergh, Johannsen, Sekretæren samt som Gæster fra Lund 

Professorerne Såderwall og Tegnér.) 

Den tilstedeværende Forsamling modtog staaende de kgl. 

Herskaber, som derefter tog Plads i Selskabets Midte.  Der- 

efter tog Selskabets Præsident Ordet og udtalte sig om- 

trent paa følgende Maade om de ydre Forhold, under hvilke 

Selskabet hidtil havde arbejdet: 
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«De smaa Forhold, under hvilke Selskabet begyndte sin 

Virksomhed, og dets ringe Antal Medlemmer gjorde det muligt 

at holde Møderne i Præsidenten, Grev Holsteins, Bolig; dette 

Forhold vedvarede, selv efter at han havde fratraadt Præsidiet, 

indtil hans Død i Aaret 1762, hvorefter Møderne bleve henlagte 

til den daværende Præsident, Geheimeraad Otto Thotts Bolig. 

Interessen for Møderne var imidlertid aftaget i Løbet af de 

21 Aar siden Selskabets Oprettelse, og den Omstændighed, at 

Møderne ofte maa afsiges paa Grund af Præsidentens offentlige 

Hverv eller private Forhindringer, medførte, at Møderne op- 

hørte, saa at ingen Møder holdtes i Aarene 1771—74. 

Efter Udstedelsen af det kgl. Reskript af 5. Okt. 1774, ved 

hvilket Kong Christian VII dels lovede at ville være Selskabets 

Protektor, dels gav dette en Slags Instrux eller Vedtægt for 

Selskabet, som det hidtil i høj Grad havde savnet, og endelig 

stillede et passende Lokale i Prinsens Palais til Selskabets 

KRaadighed, optoges atter Selskabets regelmæssige Møder. 

Den 29de Marts 1776 kunde Selskabet holde sit første Møde i 

Prinsens Palais, men allerede i Aaret 1794 maatte det med 

meget kort Varsel forlade samme, då Lokalet efter Christians- 

borgs Brand skulde benyttes i andet Øjemed. Det lykkedes 

dog inden kort Tid at faa indrømmet Brugen af et tarveligt 

Lokale i Slottets Hoftheaterfløj, og i dette Lokale arbejdede 

Selskabet saa uafbrudt i næsten 60 Aar (?%/31796 —?/61854). 

Dette Tidsrum var en i videnskabelig Henseende meget 

bevæget Tid; ikke alene havde Selskabet mange fremragende 

Videnskabsmænd i sin Midte, men Naturvidenskabens store 

Aarhundrede var begyndt. Fra Italien, Frankrig, England, Sverig 

og Tyskland kom der Aar efter Aar Meddelelser om banebrydende 

videnskabelige Arbejder og vigtige Opdagelser paa Naturviden- 

skabens Omraade, af hvilke mange knyttede sig til H.C. Ørsteds 

følgerige Opdagelse af den elektriske Strøms Indvirkning paa 

Magneten. Med Ærefrygt mindes man Datidens store Lærde, 

saasom Laplace og Gauss for det astronomiske og mathe- 

3% 
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matiske Omraade, de store Systematikere og Biologer, Cuvier 

og Decandolle, og blandt Dyrkerne af Galvanis vigtige 

Opdagelse Mænd som Volta, Ørsted, Ampére, Faraday 

og Davy; de kemiske Videnskaber havde deres Repræsentanter 

i Berzelius, Gay Lussac, Dalton, Liebig og Dumas 

og Jordbeskrivelsen i Alex. v. Humboldt. Og dog gen- 

give disse Navne kun en ringe Del af det store Antal Lærde, 

som virkede i Aarhundredets første Halvdel. Under Paavirk- 

ning af denne storslaaede videnskabelige Virksomhed var det, 

at vort Videnskabernes Selskab arbejdede i sit tarvelige Lokale 

i Hoftheaterbygningen, medens Danmarks Navn lød viden om 

gennem alle Lande, baaret af H. C. Ørsteds følgerige Op- 

dagelse. 

I Aaret 1854 maatte Selskabet atter forlade dette Lokale, 

og i Vinteren 1854—55 holdt det sine Møder i Konsistoriums 

Sal, medens et nyt Lokale i Prinsens Palais blev indrettet for 

Selskabet. Den 9de Marts 1855 kunde Selskabet holde sit 

første Møde i det nye Lokale; det var et Stykke Interiør frå 

Slutningen af det forrige Aarhundrede, beskedent med Hensyn 

til Størrelse, hyggeligt og stemningsfuldt ved sit Udstyr. Den 

dæmpede Belysning med sit Spil af Lys og Skygge; de store 

mørke Gobeliner, som dækkede Væggene; de gamle venetianske 

Spejle, hvis talrige Facetter lyste paa den mørke Baggrund; de 

ærværdige Stole, af hvilke mange have gjort Tjeneste i over 

100 Aar, og det store Bord, om hvilket man samledes for at 

lytte til Videnskabens nyeste Resultater, — alt dette gav Lo- 

kalet et Præg af højtidelig Alvor. Og dets Beliggenhed ind 

mod Palaiets Gaardsplads, fjærnt fra Omverdenens Uro og Larm, 

lod den mødende glemme Dagens travle Færd og føle sig hensat 

til Videnskabens Lønkammer. NDet var under disse stemnings- 

fulde Omgivelser, at Selskabet har arbejdet i den anden Halvdel 

af det 19de Aarhundrede. 

Ogsaa dette Tidsrum har været en i videnskabelig Hen- 

seende meget bevæget Tid. Fra et naturvidenskabeligt Stand- 
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punkt betragtet kunde den 2den Halvdel af det 19de Aarhundrede 

betegnes som Opfindelsernes Tidsrum, medens dets Iste 

Halvdel optræder som Opdagelsernes; thi de store Op 

dagelser fra Aarhundredets Iste Halvdel bleve af praktisk ud- 

dannede Mænd bearbejdede og førte ud i Livet som en lang 

Række Opfindelser, der med overvældende Hurtighed fulgte 

Slag i Slag og fortsættes med uforandret Styrke endnu i vore 

Dage; mange af disse have udøvet den allerstørste Indflydelse 

påa Samfundsforholdenes Udvikling. Idet nu Videnskabens store 

Resultater gennem deres praktiske Anvendelser traadte klart 

frem for Folkets brede Lag, opstod en Interesse for selve 

Videnskaben, som har givet sig Udslag i Bestræbelsen for at 

tilegne sig dens Grundbegreber, en Bestræbelse, som Staten 

har støttet i rigeligt Maal, og den opvoxende Slægt vil derfor 

nu kunne møde med en Forstaaelse af Videnskabens store 

Resultater, som næsten fuldstændig var fremmed for den ældre 

Generation. 

Men ogsaa med Hensyn til Naturforskningens Karakter er 

der i dette Tidsrum indtraadt væsentlig forandrede Forhold ; 

thi medens Aarhundredets første Halvdel kan siges at være 

karakteriseret ved Forskere, som udstrakte deres Arbejder over 

store Dele af Videnskaben og vare Naturforskere i Ordets videre 

Forstand, fremtræder i Aarhundredets anden Halvdel Specialisterne 

påa Videnskabens Omraade. Det var en umiddelbar. Følge af 

det omfangsrige Materiale, som den forudgaaende Tids store 

Opdagelser havde frembragt i alle Retninger; Omfanget var 

blevet saa stort, at ingen saa at sige formaaede at omfatte 

Naturvidenskaben som Helhed; enhver enkelt Opdagelse skulde 

yderligere gennemarbejdes i sine Konsekvenser, og der var 

påa hvert saadant begrænset Omraade rigeligt Stof for den 

enkelte Forskers Arbejde. Ved denne Deling af Arbejdet imellem 

Nutidens mangfoldige Forskere opstode Specialisterne, hvis Virk- 

somhed har været overordentlig frugtbar for Videnskabens Ud- 

vikling. Men, medens de mange begrænsede Opgaver delte 
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Naturvidenskabens Dyrkere i lige saa mange Grupper, virkede 

derimod Resultaterne af deres samlede Arbejde netop i den 

modsatte Retning; thi Berøringspunkterne mellem Videnskabens 

forskellige Grene tiltoge uafbrudt i Antal, Grænserne imellem 

samme bleve udviskede, og Videnskabens mange Grene viste 

mere og mere tydeligt deres Oprindelse fra en fælles Stamme. 

Selv Videnskaber, som tilsyneladende stode temmelig fjærnt fra 

Naturvidenskaben, fik deres Tilknytningspunkter til samme og 

optoge dens exakte analytiske Methoder. Saaledes nærme sig 

Videnskabens forskellige Dele stedse mere til en fælles højere 

Enhed, et Maal, til hvilket ogsaa vort Selskab har ydet væsent- 

lige Bidrag i det Tidsrum af 44 Aar, i hvilket det har holdt 

sine Møder i det nys forladte Lokale. 

I 157 Aar, som ere forløbne, siden Kong Christian VI 

stiftede Videnskabernes Selskab, have Danmarks Konger om- 

fattet det med Kærlighed og Interesse og støttet det med de 

Midler, som stode til deres Raadighed, og i 123 Aar har det 

haft sit Hjem i et af Statens Slotte, et Gode, for hvilket Sel- 

skabet bringer sin varmeste Tak. Naar det nu har ment at 

burde give Afkald paa dette store Gode, har Omsorgen for at 

bevare Selskabets Uafhængighed under de i Tidernes Løb i 

Statsstyrelsen indtraadte forandrede Forhold været en med- 

virkende Faktor; men Selskabet vil selvfølgelig ogsaa under de 

nye Forhold stræbe efter at bevare og fortjene den Naade og 

Interesse, med hvilken Danmarks Konger hidtil have omfattet 

Selskabet. — 

Idet Selskabet nu for første Gang samles i sit fremtidige 

Lokale, begynder et nyt Afsnit af dets Historie. Hidtil var det 

Staten, som overlod det et Lokale til Benyttelse, i Fremtiden 

vil det være en privat Institution, Carlsbergfondet, som træder i 

Statens Sted. Forholdet bliver dog i det væsentlige det samme, 

thi det er Brugsretten af Lokalet, som er tilsikret Selskabet 

for stedse, men Ejendomsretten bliver vedvarende Carlsberg- 

fondets. 
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Det nye Lokale har et afgjort festligt Præg, maaske i noget 

højere Grad, end der stemmer med vore Møders beskedne 

Karakter; thi ganske vist er det en Festdag for Videnskabens 

Dyrker, nåar han efter Afslutningen af et større Arbejde kan 

fremlægge dets Resultat for sine aandsbeslægtede; men i et 

Land, saa lille som vort Fædreland, kan man næppe vente, at 

store og betydningsfulde Resultater ville kunne fremlægges ved 

vore hyppige Møder, og mange af de beskedne Meddelelser, 

over hvilke Selskabet ofte har kunnet glæde sig under de tid- 

ligere mindre fordringsfulde Omgivelser, ville maaske kunne 

tabe noget af deres Tiltrækningskraft under de nye Forhold, 

hvor meget kan bortlede Opmærksomheden. 

Selskabet tager nu/det nye Lokale i Brug med en Tak for 

det Gode, som det har opnaaet, og først skal denne Tak hen- 

vendes til afdøde Kaptajn, Brygger J. C. Jacobsen, hvem 

Carlsbergfondet, som bekendt, skylder sin Oprindelse. Det var 

hans Interesse for videnskabelige Arbejder og hans Erkendelse 

af den store Betydning, som særlig Naturvidenskabens Resultater 

have for de praktiske Virksomheder, der førte Jacobsen til 

Oprettelse af et Fond for videnskabelige Formaals Fremme. 

Vel. var Formaalet fra Begyndelsen af noget begrænset; men 

allerede inden Jacobsens Død vare saavel Fondets Midler som 

dets Virkningsomraade blevne betydelig udvidede, og, havde 

Stifteren kunnet forudse, hvorledes inden kort Tid Millionerne 

vilde strømme ind til Fondet, havde han sikkert givet dette en 

endnu mere udstrakt Virkekreds i almindelig videnskabelig Ret- 

ning. Stifteren ønskede at sikre sig en sagkyndig og uafhængig 

Bestyrelse af Fondets Midler og knyttede det til det kgl. danske 

Videnskabernes Selskab, der, som Jacobsen udtrykte sig, «hos 

os er den eneste Institution, der er saa heldig at. staa uaf- 

hængig af alle fremmede, uvidenskabelige Hensyn og Indflydelser». 

Dog var Baandet ikke saaledes, at det blev Selskabet, til hvilket 

Fondets Bestyrelse blev overdraget; men Jacobsen ønskede, at 
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Selskabet af sin Midte vilde vælge 5 Medlemmer til at overtage 

dette Hverv. 

Det er altsaa til disse 5 af Selskabets Medlemmer, som 

danne Fondets Bestyrelse, at Selskabet dernæst henvender en 

Tak, fordi de ved at indrømme Selskabet en vedvarende Brugs- 

ret af det nye Lokale, ligesom ogsaa ved at forbedre Selskabets 

økonomiske Vilkaar, have handlet i Jacobsens Aand og bidraget 

til, at Videnskabernes Selskab ogsaa i Fremtiden maa kunne 

indtage en saavidt mulig af fremmed Indflydelse uafhængig 

Stilling». 

Præsidenten bød dernæst Selskabets Medlemmer velkomne 

i det nye Lokale og udtalte det Haab, at dets fremtidige Virk- 

somhed og Betydning, ligesom hidtil, vedvarende maatte udvikle 

sig til Hæder og Gavn for Fædrelandet. 

Dernæst havde Formanden for Carlsbergfondets Direktion, 

Professor E. Holm Ordet: 

«Videnskabernes Selskabs Præsident har fremhævet, hvor- 

ledes denne Dag er en Mærkedag i Selskabets Historie. Naar 

jeg nu her skal have den Ære at tage Ordet paa Carlsbergfondets 

Direktions Vegne paa en Dag, der ogsaa for Fondet har stor Be- 

tydning, maa jeg bede Dem om, fra de store Vidder, hvorpaa 

Præsidenten bevægede sig i sin Oversigt over Naturvidenskabens 

Udvikling i dette Aarhundrede, at vende Tanken til det snævre 

Omraade, der betegnes ved den Bygnings Historie, hvori dette 

Aabningsmøde holdes. 

Det var i et Møde den 27de September 1893, altsaa for 

5''e Aar siden, at Direktionen besluttede at opføre denne Byg- 

ning med det dobbelte Formaal, den har. Direktionen havde 

i høj Grad følt Trangen til at samle sine Lokaler i en egen 

Bygning; den havde ført saa at sige en omflakkende Tilværelse, 

snart holdt Møde et Sted, snart et andet, og ikke haft noget 

Sted til sit Arkiv, ligesom ogsaa Fondets Kvæstur flere Gange 

havde skiftet Bopæl. Heri vilde vi have en Forandring. Men 
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naar vi kom ind paa at bygge, laa den Tanke nær at gribe 

Lejligheden til med det samme at sikre Videnskabernes Selskab 

et brandsikkert og tilstrækkelig stort Hjem for stedse. Selv om 

dets Forsamlingssal var et stemningsrigt Rum, saaledes som 

Præsidenten med Rette har fremhævet, var Pladsen dog snæver; 

det var usikkert, hvorlænge Selskabet kunde beholde sine Lo- 

kaler, og det Sted, hvor dets Oplag af Skrifter bevaredes, var i 

høj Grad brandfarligt. Allerede det nære Forhold, hvori Direk- 

tionens Medlemmer stode til Selskabet, til hvilket de alle selv 

hørte, maatte opmuntre til at fatte ovennævnte Tanke; men vi 

tilskyndedes end mere dertil, ved at en af os, afdøde Etats- 

raad Steenstrup, Kaptajn Jacobsens fortrolige Ven, havde hørt 

denne udtale, at det vilde være ønskeligt, om Fondet en Gang 

kunde naa til at skaffe Videnskabernes Selskab et passende 

Hjem. At dotere en Kapital til Selskabet, for åt det selv kunde 

bygge sig en Bygning, var umuligt efier Fondets Statuter; der- 

imod kunde det antages, at Maalet kunde naas, ved at Fondet 

indrettede Lokaler for Videnskabernes Selskab i den Bygning, 

det byggede for sig selv, og vi bestyrkedes i denne Antagelse 

af vor juridiske Konsulent, afdøde Højesteretsadvokat Klubien. 

Da Videnskabernes Selskab tog imod vort Tilbud om at ville 

indrette nye Lokaler for det, forhandledes der i Vinteren 1893 

—94 med et af Selskabet nedsat Byggeudvalg, og i April 1894 

modtog Direktionen en Skrivelse fra dette Udvalg, der i varme 

Udtryk udtalte Tilslutning til Tegninger og Planer til Bygningen 

i den Form, de efterhaanden havde faaet. Efter disse Planer 

er Bygningen bleven opført. 

I det Møde, hvori Direktionens Tilbud først forelaa for 

Selskabet, tillod jeg mig paa dens Vegne at udtale, at der intet 

vilde blive sparet fra dens Side for at gøre Lokalerne saa 

smukke og hyggelige, som det var os muligt, om end selv- 

følgelig inden for det fornuftiges Grænser. Dette have vi stræbt 

-af gennemføre. Ganske vist vilde den, der blot vilde anlægge 

en Pragtbygnings Maalestok paa, hvad her er opført, kunne 
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savne adskilligt og mene, at vi i rig Dekoration burde være 

gaaede videre, end vi ere gaaede; men vi have med Vilje holdt 

os inden for noget snævrere Grænser; det have vi ment, var 

vor Pligt overfor det Fond, hvis Pengemidler vi raåadede over. 

Hvorvidt Byggearbejdet er lykkedes, måa andre dømme om; 

men vi tro at skylde vor Architekt, Professor Vilhelm Petersen 

at udtale, at han efter vor Mening har været heldig med at 

anslaa en Tone — påa en Gang ædel og simpel —, der påsser 

til en Bygning med det Formaal, som vor har, og at han har 

gennemført sit Arbejde med stor Skønhedssans. 

Det har været Skulpturen, der fortrinsvis er bleven taget 

i Tjeneste til at smykke Bygningens Indre. Paa Trappen have 

vi med Videnskabernes Selskabs Samtykke stillet afdøde Kapiajn 

Jacobsens Buste for at minde om den Mand, hvis storartede 

Udstyrelse af Carlsbergfondet har gjort det muligt at opføre 

denne Bygning, og naar man er kommen op ad Trappen, ser 

man i Vestibulen udenfor Selskabets Lokaler den Mands Buste, 

der som Videnskabsmand har stiftet Selskabet og i forrige ÅAar- 

hundrede var dets betydeligste Kraft, nemlig Historikeren Hans 

Gram. Han byder ligesom «Velkommen». I det historisk-filo- 

sofiske Klasseværelse er anbragt Medaillonerne af Anders Sandøe 

Ørsted og Madvig; til dem danne Hans Christian Ørsteds og 

Forchhammers Medailloner Pendanterne i den mathematisk- 

naturvidenskabelige Klasses Værelse, og her i vor Forsamlings- 

sal holde vi Møde ligesom for Tycho Brahes og Ole Rømers 

Aasyn paa den ene Side, Arild Hvitfeldts og Ole Worms paa 

den anden, alle fire Mænd, der i den ældre Tid, førend Viden- 

skabernes Selskab blev stiftet, hver paa sin Vis have været 

grundlæggende i dansk Videnskab. Er det Alvor, der lyser til 

os fra disse Hoveder, saa haabe vi, at det ikke passer ilde 

dertil, naar Salens vigtigste Vægprydelse er enkle ioniske 

Marmorpilastre, og naar Architekten til Loftets Dekoration har 

taget sine Motiver fra Videnskabernes Selskabs eget Segl, Uni- 

versitetets Ørn og forskellige Videnskabsgrene, der repræ- 
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senteres ved Genier. Vi tør da haabe, at det samlede Indtryk 

af Salen maa blive, ikke det, som en rigt smykket Selskabssal 

vilde give, men det, som man faar af en Sal, hvor den Aandens 

Fest fejres, der ligger i, at vi alle her søge til gensidig Be- 

læring og Fremme af dansk Videnskab at meddele Udbyttet 

af vore alvorlige Undersøgelser. 

Efter at allerede tidligere et formeligt Overdragelsesdokument, 

der er blevet vedtaget i Selskabet, har fastslaaet dettes stedse- 

varende Brugsret til dets Lokaler i denne Bygning, skal jeg nu 

have den Ære, i denne festlige Forsamling, som Deres Majestæt 

har været saa naadig at ville hædre med Deres og Deres høje 

Slægtninges Nærværelse, mundtlig paa Carlsbergfondets Direk- 

tions Vegne at overdrage disse Lokaler til Videnskabernes 

Selskab med det Ønske, at det Maal, der har staaet for vore 

Øjne ved Bygningens Opførelse, maa blive naaet, og at den 

Gerning, her udføres, i Tidernes Løb stedse maa blive til Ære 

baade for Videnskabernes Selskab selv og for vort Fædreland». 

Efterat Præsidenten havde udtalt Selskabets Tak til 

Hs. Maj. Kongen for den Naade, han havde vist Selskabet ved 

at deltage i dette Møde, udtalte Hs. Maj. Kongen til Slutning 

sin Glæde over at have været tilstede i dette Selskabets første 

Møde i dets nye Bolig og haabede, at Selskabet maatte have 

Velsignelse i dets Gerning til Gavn og Hæder for Fædrelandet, 

og bad det bevare Carlsbergfondets Stifter i varig Erindring. 

Det under 21. Marts 1898 tinglæste Overdragelsesdokument, 

hvorved Brugsretten af de nye Lokaler sikres Videnskabernes 

Selskab, lyder saaledes: 

2 1 rl tø 

Carlsbergfondet overdrager Det kgl. Danske Videnskabernes 

Selskab fra April Flyttedag 1898 at regne udelukkende Brugsret 
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for stedse af Første og Anden Sal tilligemed Tagetagen i Midt- 

bygningen med tilhørende Trapper samt Anretningsværelse og 

Toiletrum i den nordre Sidefløj i sin Bygning ved Vestre 

Boulevard Nr. 35, Matrikel No. 223. 

NØ 

Af Værelserne paa 2. Sal er det kongl. Videnskabernes 

Selskab forpligtet til at overlade det kongl. danske Selskab for 

Fædrelandets Sprog og Historie det Værelse, der med 1 Fag 

vender imod Ny Kongensgade, ligesom det sidstnævnte Selskab 

skal have Ret til at holde sine Møder i et af Klasseværelserne. 

Skulde dette Selskab komme til at behøve mere Plads til sine 

Skrifter end den, der findes i det ovenomtalte Værelse paa 

anden Sal, skal Videnskabernes Selskab lade det faa den for- 

nødne Plads i Tagetagen. 

Videnskabernes Selskab skal ikke betale nogen Leje af de 

Lokaler, der overlades det til Brug; det betaler heller ikke 

nogen Del af de Skatter, være sig til Stat eller Kommune, der 

nu eller i Fremtiden paahvile Ejendommen. 

2 4. 

Udgifter til større Reparationer paa Tag og Fag afholdes 

af Carlsbergfondet; derimod har Videnskabernes Selskab at 

bekoste, hvad der gaar med til den almindelige Vedligeholdelse 

af Lokalerne; ogsaa Renligholdelsen af disse paahviler Sel- 

skabet. Den monumentale Dekoration, hvormed første Sal er 

smykket, maa ikke forandres uden Samtykke af Carlsbergfondets 

Direktion. 
(HEDE 

Ingen Udleje af Lokalerne kan finde Sted, og disse kunne 

ej heller udlaanes undtagen ved særlige Lejligheder. 

2, 6. 

Direktionen giver Videnskabernes Selskab Tilsagn om, at 

de andre Lokaler i Bygningen ingensinde maa benyttes til saa- 



24. Marts. (45 ) 6. Møde. 

danne Øjemed, at derved den Ro og Orden kan forstyrres, som 

Videnskabernes Selskab kan gøre Krav paa, at der findes i 

Bygningen. he 

Videnskabernes Selskab skal have Ret til at faa den Varme 

og det Lys, det ønsker, fra Bygningens Centralvarmeapparat, 

dens Gasledninger og elektriske Lysindlæg imod en Afgift, der 

fastsættes ved Overenskomst eller, hvis der skulde være Menings- 

forskel, ved. Skøn af uvillige Mænd.  Fremdeles vil Fondets 

Direktion paalægge Portneren i Bygningen åt modtage og op- 

bevare alle Sendelser til Selskabet, som indkomme udenfor 

dets Kontortid. 

asS: 

Nærværende Dokument vil blive Genstand for Tinglæsning. 

Som Værdi af Brugen af de ovennævnte Lokaler sættes 

4000 Kr. aarlig. 

Direktionen for Carlsbergfondet, 

København den Øde Marts 1898. 

GSChbristiansen: E. Holm. S. M. Jørgensen. 

3. b;Ussane: Eug. Warming. 

7. Modet den 7% April, 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen samt 35 

Medlemmer nemlig: Jul. Thomsen Præsident, Ussing, Holm, Jørgensen, 

Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Topsøe, Warming, Thiele, Meinert, 

Goos, Rostrup, Steenstrup, Gertz, Høffding, P. E. Muller, Bohr, Gram, Valen- 

tiner, Erslev, Fridericia, Christensen, Boas, O. G. Petersen, Prytz, Salomonsen, 

Møller, Pechule, Zachariae, Jonsson, S. Muller, Bergh, Johannsen, Sekretæren.) 

Siden forrige Møde var kommet Meddelelse om, at Selskabets 

udenlandske Medlem, Professor Othniel Marsh i New Haven 

var afgaaet ved Døden den 18. Marts d. A. Han var bleven 

optagen i den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse den 5. April 

1889. 
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Professor Dr. E. Holm gav en Meddelelse om Dronning 

Juliane Marie, som hun viser sig i sine (tidligere ubekendte) 

Breve til Frederik den Store af Preussen. 

Professor Dr. Chr. Bohr gav derpaa Meddelelse om et i 

Forening med cand. med. Hasselbalch udført Arbejde over 

Hønsefosterets respiratoriske Stofskifte. Dette Ar- 

bejde vil blive optaget i Selskabets Oversigt. 

Derefter aflagde Direktionen for Carlsbergfondet neden- 

staaende Beretning for 1897—98. 

Beretning for 1897—98, afgiven af Direktionen for 

Carlsbergfondet: 

I Henhold til det i Statuterne for Carlsbergfondet 2 Å 

indeholdte Paalæg undlader Direktionen for dette Fond ikke 

herved at indsende til det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab Beretning om Virksomheden i Aaret 1897—98. 

E 

Hvad for det første Carlsberg Laboratoriet vedrører, skal 

følgende meddeles: 

1. Laåaboratoriets Lokaler og Inventarium: 

Efter det nye Laboratoriums Indvielse den 10. November 

1897 i Nærværelse af Videnskabernes Selskab ere dets Montering 

og Inventarium blevne yderligere supplerede i Løbet af Aaret. 

Til Anskaffelse af nye og Reparation af ældre Instrumenter 

og Apparater samt til løst Inventarium af forskjellig Slags er 

medgaaet omtrent 8100 Kr., deriblandt til et mikrofotografisk 

Apparat med Tilbehør omtrent 2300 Kr., til en Roux' Thermo- 

stat omtrent 500 Kr., til en mindre Thermostat omtrent 130 Kr., 

til et Dampsterilisationsapparat omtrent 200 Kr., til Carlsbergkar 

omtrent 300 Kr., til andre Kulturkolber omtrent 1200 Kr. o. s. v. 

Til Bøger er udgivet 440 Kr. 90 Øre; men som sædvanlig 



7. April. (475) 7. Møde. 

er Bogsamlingen ogsaa i Aar forøget ved forskjellige Gaver. 

Der er nu udarbejdet et Seddelkatalog over Bibliotheket. 

2. Laåaboratoriets Personale 

er kun forsaavidt undergaaet en Forandring, som Hr. Claussen 

den 1. Januar 1898 har fratraadt sin Plads som extraordinær 

Assistent ved den kemiske Afdeling og Hr. Cand. polyt. 

C. Pedersen fra samme Dato er ansat i hans Sted. 

3. Laboratoriets Udgifter 

have efter Berigtigelse af den i forrige Aarsberetning nævnte 

Fejl udgjort 42047 Kr. 25 Øre, nemlig: 

1. Lønninger til Forstanderne: Professor Kjel- 

dahl 6000 Kr., Professor Hansen 5400 Kr. 11400 Kr. » Ø. 

. Lønninger til Assistenterne: Hr. Jessen- 

Hansen 2000 Kr., Huslejegodtgjørelse 400 

Kr.; Hr. Kløcker 2000 Kr., Huslejegodt- 

gjørelse 400 Kr., som Bibliothekar 100 Kr., 

for Tilsyn med Oplaget af «Meddelelserne » 

30 Kr.; Hr. Claussen (for 3 Maaneder) 375 

KER HEC Pedersen (for 9 Maaneder) 

DDD EP hetaste FRASER! fre ert LØR REED, SENSE NKP 

3. Lønninger til Folkene: P. Andersen 1000 

Kr., extraordinært Tillæg 100 Kr., C. Peter- 

sen 1000 Kr., N. Poulsen 630 Kr., Fyr- 

bøder Meyer (for 6 Maaneder) 600 Kr., Fyr- 

bøder H. K. Hansen (for 6 Maaneder) 600 

(49) 

kr en kengjøringskone 480 Kr 1 4410 - » - 

belmventar oe Forbrug iX le ons Font 13585 - 08 - 

5. Udgivelse af «Meddelelser fra Carlsberg Labo- 

113 LIDE Elna eng, DE SEE EST SEES ERROR SEERNE 1547 -559- 

6. Uforudsete og extraordinære Udgifter . . .. 3379 - 58 - 

Ta 2 OTP SØ 

Med Hensyn til Post I henvises til Beretningen for 1891 

—92, angaaende Post 2 til Beretningen for 1893—94, angaa- 
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ende Post 3 til Beretningerne for 1889—90, 1892—93 og 1896 

—97. Ved den fysiologiske Afdeling er efter Professor Hansens 

Indstilling ansat en yngre Karl med en aarlig Løn af 720 Kr., 

der dog agtes forhøjet til 840 Kr. I Post 6 er indbefattet en 

Understøttelse til Hr. Jessen-Hansen paa 1200 Kr. til en 

Studierejse og 1889 Kr. 98 Øre som Jubilæumsgave til Funk- 

tionærerne. 

Af «Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet» udkom 4. Bd. 

3. Hefte i Slutningen af Juli 1898. Det indeholdt 2 Ark dansk 

Text og 13/16 Ark fransk Résumé. Oplaget var 750 Exemplarer 

foruden 200 Aftryk af Résuméen. Omtrent 200 Exemplarer ere 

uddelte til Videnskabmænd, Institutioner, Bibliotheker her 

hjemme og i Udlandet. 

4. Laboratoriets Virksomhed. 

Den kemiske Afdeling. 

Professor Kjeldahls Undersøgelser have væsentlig været 

en Fortsættelse af forrige Aars Arbejder. En Undersøgelse over 

Limets Spaltningsprodukter hår han optaget, da den synes 

skikket til at kaste nyt Lys over det Emne, han experimentelt 

studerer. Hr. Jessen-Hansen har, tildels i Forbindelse med 

Hr. Claussen, foretaget en Undersøgelse af Hvedeprotainets 

Spaltningsprodukter. Fra 13. April til 28. Juli har han med 

Understøttelse fra Laboratoriet (se ovenfor) studeret Plantekemi 

hos Professor Schulze i Zurich. Hr. Claussen, der 

allerede forlod Laboratoriets Tjeneste den 31. December 1897, 

har foruden at deltage i ovennævnte Arbejde, gjort Forsøg 

over Ammoniakbestemmelse i Urt og prøvet Tornøes optiske 

Methode til Bestemmelse af Alkohol i Øl. Hr. Pedersen har 

væsentlig været beskæftiget med Øvelsesarbejder og Præpara- 

tioner og har iøvrigt gaaet Professor Kjeldahl til Haande ved 

hans Arbejde. 

Den fysiologiske Afdeling. 

Professor Hansen har fortsat de i sidste Beretning om- 
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talte Undersøgelser. I Oktober 1897 meddelte han i Biologisk 

Selskab nye Forsøg over Lysets Indvirkning paa nogle Hat- 

svampe. Meddelelsen blev samme Aar trykt i «Hospitals- 

tidende». Ved Naturforskermødet i Stockholm gav han en Med- 

delelse om sine «Studier over Agaricineer i Kjøbenhavns Omegn». 

I 4. Bds. 3. Hefte af «Meddelelserne» udgav han: «Om Alkohol- 

gjærsvampenes Livsgrændse og Variation i Næringssubstrater og i 

indtørret Tilstand». Hr. Kløcker har foretaget Forsøg over Hat- 

svampes Opbevaring i forskjellige Vædsker og ordnet Svampe- 

samlingen. Desuden har han undersøgt Svingninger i Gjæringerne 

i Bryggeridriften og under Professor Hansens Medvirkning 

udført nogle Analyser for Bryggeriet. Hr. Schiønning har 

studeret Mikrofotografi og fortsat sine i «Meddelelsernes» 4. Bds. 

I. Hefte offentliggjorte Undersøgelser over Schizosaccharomyces 

octosporus. 

Fem Udlændinge (fra Christiania, Warschau, Moskou, Prag, 

St. Francisco) og to Indlændinge have studeret Gjæringsfysiologi 

ved Laboratoriet i Aarets Løb. Besøget af Foreninger og 

enkelte Personer, der ønskede at gjøre sigkbekjendt med Labo- 

ratoriets Indretning og Methoder eller søgte Oplysning om 

bestemte fysiologiske Spørgsmaal, har i Aar været større end 

nogensinde tidligere, ja «undertiden hindret Arbejdet». 

IE. 

Under Fondets Afdeling B er til videnskabelige Foretagender 

i Aarets Løb foruden det statutmæssige Tilskud til det Kgl. 

Danske Videnskabernes Selskab paa 10000 Kr. blevet udbetalt 

156682 Kr. 85 Øre, altsaa i alt 166682 Kr. 85 Øre. 

1. Fru cand. mag. N. Bang til at forberede Udgivelsen af et 

Udvalg af Øresundstoldregnskaberne 1545 —1655 1650 Kr. 

Første Bidrag af en fireaarig Bevilling. 

2. Læge S. Bang til Forsøg over Lysstraalernes Indvirkning 

påa den dyriske Organisme 1540 Kr. 
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å. 

+] 

(Se 

10. 

ll. 

le 

Cand. mag. E. Baruél til et Supplement i særlig viden- 

skabeligt Øjemed til Sundbys og Baruéls dansk-franske 

Lexikon 1000 Kr. Andet Bidrag af en femaarig Bevilling. 

Dr. phil. Besthorn og Professor Dr. phil. J. L. Heiberg til 

Udgivelse af et arabisk Haandskrift 500 Kr. Andet Bidrag 

af en Bevilling paa 3000 Kr. 

Dr. med Bock til Anskaffelse af Instrumenter 1575 Kr. 

Cand. mag. F. Børgesen og cand. mag. O. Paulsen til 

Illustrationer til Skildring af Vegetationen paa de dansk- 

vestindiske Øer 1200 Kr. 

Fysikus Bøeg paa Færøerne til Undersøgelser over Tuber- 

kulosen påa denne Øgruppe 1500 Kr. 

Dr. phil. G. Brandes til en Udenlandsrejse 2000 Kr. 

Rigsarkivar Dr. phil. C. Bricka til Dansk biografisk Lexikon 

1000 Kr. Fortsættelse af en tidligere Bevilling. 

Statsplantør Briel til Udgivelse af et Skrift om Klitterne i 

Thisted Amt 300 Kr. 

Kaptajn D. Bruun til et arkæologisk Skrift om Island 1500 

Kr., (sidste Bidrag af en toaarig Bevilling) og til arkæo- 

logiske Undersøgelser paa Island 5667 Kr. 

Docent Dr. A. B. Drachmann til videnskabelige Under- 

søgelser 1500 Kr. Andet Bidrag af en fleraarig Bevilling. 

Professor H. O. G. Ellinger til fortsat Drift af en forst- 

meteorologisk Station 800 Kr. Første Bidrag af en toaarig 

Bevilling. 

Dansk Fiskeriforening til lithografiske Tavler i Anledning 

af en videnskabelig Afhandling 500 Kr. 

Cand. mag. Aage Friis til Forberedelse af en Udgave af 

A. P. Bernstorffs Papirer 1000 Kr. Første Bidrag af en 

treaarig Bevilling. 

Litterat F. R. Friis til Arbejder over dansk Kunst- og Byg- 

ningshistorie 700 Kr. 

Cand. pharm. Gelert og Cand. mag. Ostenfeld til Under- 

søgelser over den arktiske Flora 2000 Kr. 
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18. 

RÅ: 

ØK 

23. 

24. 

Be 

26: 

33. 

Dr. phil. E. Gigas til Udgivelse af en Samling litteratur- 

historiske Afhandlinger 650 Kr. Sidste Bidrag af en 

toaarig Bevilling. 

Dr. phil. H. J. Hansen til et Arbejde over en aberrant 

Familie af Copepoder 1043 Kr. 30 Øre. Tillæg til en tid- 

ligere Bevilling. 

Cand. mag. B. Hansted til socialpolitiske Arbejder 600 Kr. 

og til Udgivelse af et nationaløkonomisk Arbejde 600 Kr. 

Cand. mag. N. Hartz til fortsatte fyto-palæontologiske 

Undersøgelser 800 Kr. 

Pastor Dr. J. Helms til Undersøgelse af Slesvig Domkirke 

og flere andre Kirker 200 Kr. 

Historisk Forenings Bestyrelse til Udvidelse af sin Virk- 

somhed 400 Kr. Første Bidrag af en femaarig Bevilling. 

Adjunkt Dr. phil. K. Hude til filologiske Undersøgelser 

300 Kr. Første Bidrag af en toaarig Bevilling. 

Professor theol. J. C. Jacobsen til en videnskabelig Uden- 

landsrejse 1000 Kr. 

Cand. mag. J. P. Jacobsen til en Undersøgelse i Paris 

over det franske komiske Drama i Middelalderen 500 Kr. 

Cand. mag. L. Jacobsen til kemiske Undersøgelser 800 Kr. 

Cand. mag. Hjalmar Jensen til Undersøgelser over denitri- 

ficerende Bakterier 1200 Kr. 

.…. Professor Dr. phil. O. Jespersen til Udgivelse af en Fonetik 

500 Kr. 

Dr. phil. E. Jessen til lexikalske Undersøgelser 600 Kr. 

Fortsættelse af en tidligere Bevilling. 

Lektor Johannsen til Forsættelse af biologiske og fysio- 

logiske Undersøgelser 800 Kr. 

Professor, Dr. F. Jonsson til Udarbejdelse af en oldnorsk- 

islandsk Litteraturhistorie 600 Kr. Andet Bidrag af en 

sexaarig Bevilling. 

Dr. phil. C. Juel til mathematiske Undersøgelser 800 Kr. 

Første Bidrag af en treaarig Bevilling. 
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34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

40. 

41. 

46. 

Cand. mag. H. Jonsson til botaniske Undersøgelser i Island 

og Færøerne 1350 Kr. Afslutning paa en tidligere Be- 

villing. 

Professor, Dr. phil. S. M. Jørgensen til Platin til kemiske 

Undersøgelser 200 Kr. 

Pastor Kalkar til Trykning af Ordbog over det ældre danske 

Sprog 505 Kr. 55 Øre. Fortsættelse af en større Bevilling. 

Fhv. Proprietær J. B. Krarup til Udarbejdelse af et Skrift 

om Landbrugets Udvikling i Danmark efter 1835 800 Kr. 

Tredje Bidrag af en sexaarig Bevilling. 

Kunstforeningen til Udgivelse af et Værk ved Bibliothekar 

E. Hannover om Eckersberg 1000 Kr. Andet Bidrag af en 

toaarig Bevilling. 

Docent, Dr. A. Lehmann til Udgivelse af et Arbejde om 

sjælelige Tilstandes legemlige Virkninger 2500 Kr. Andet 

Bidrag af en toaarig Bevilling. 

Dr. phil. E. Lehmann til Udgivelse af et Skrift om Avestas 

Religion 500 Kr. Første Bidrag af en toaarig Bevilling. 

Skoleinspektør Lauridsen til Studier over den danske Landsby 

i Fællesskabets sidste Aarhundrede 600 Kr. Sidste Bidrag 

af en treaarig Bevilling. 

Museumsinspektør G. Levinsen til Undersøgelse over Bryo- 

zoerne 800 Kr. Fornyelse af en tidligere Bevilling. 

Til Udgivelse af Etatsraad Lorenz's efterladte Arbejder ved 

Dr. phil. H. Valentiner 5382 Kr. 92 Øre: Fortsættelse” af 

en større Bevilling. 

Museumsinspektør E. F. S. Lund til at udgive en Katalog 

over danske Portrætmalerier 1500 Kr. Fortsættelse af en 

større Bevilling. 

Cand. mag. Wesenberg Lund i Anledning af Udgifter til et 

Laboratorium til Brug ved ferskvandsbiologiske Under- 

søgelser 1832 Kr. og til en Rejse og fortsatte zoologiske 

Undersøgelser 750 Kr. 

Cand. mag. Lundbeck til et Mikroskop 900 Kr. 
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47. 

48. 

49. 

50. 

Professor, Dr. phil. C. F. Lutken til zoologiske Under- 

søgelser 2000 Kr. Første Bidrag af en treaarig Bevilling. 

Konservator E. ÅA. Løvendal til Udgivelse af et Skrift om 

Barkbiller 1300 Kr. Afslutning paa en større Bevilling. 

Kaptajn A. P. Madsen til et Værk om Gravhøje og Grav- 

fund fra Stenalderen i det vestlige Danmark 1400 Kr. . 

Andet Bidrag af en treaarig Bevilling. 

Ingeniør C. L. Madsen til et Værk: Thermogeographical 

Studies 1800 Kr. Andet Bidrag af en treaarig Bevilling. 

.. Dr. med. M. Melchior til Studier over pathogene Bakterier 

1000 Kr. 

Cand. mag. A. Mentz til en videnskabelig botanisk Rejse 

300 Kr. 

.. Dr. phil. Th. Mortensen til Anskaffelse af et Mikroskop 1223 Kr. 

Kammerherre, Overførster Dr. phil. P. E. Miller til at lade 

udføre komparative Bestemmelser af Jordens Skeletdele i 

Overgrund og Undergrund 200 Kr. 

Cand. med. J. Møller til Anskaffelse af Instrumenter 312 Kr. 

.. Professor R. Mejborg til Udførelse af Tegninger til Værket 

«Danske Bøndergaarde» 1500 Kr. Første Bidrag af en 

større Bevilling. : 

Docent, Arkitekt C. V. Nielsen til Udgivelse af et Værk 

om Perspektivens Historie 600 Kr. Andet Bidrag af en 

fireaarig Bevilling. 

Dr. phil. N. Nielsen til mathematiske Arbejder 800 Kr. 

.… Professor Dr. phil. C. A. Nissen og Cand. F. Mohr til et tysk 

lexikalsk Arbejde 1000 Kr. Første Bidrag af en treaarig 

Bevilling. 

Korpslæge G. Norrie til fortsatte medicinalhistoriske Studier 

500 Kr. 

.. Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop til en videnskabelig Rejse 

til Paris 400 Kr. 

Dr. phil. A. Olrik til Udgivelse af Fortsættelse af Svend 
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Grundtvigs Folkeviseværk 1300 Kr. Fortsættelse af en 

tidligere Bevilling. 

Premierløjtnant O. Olufsen til en Rejse til Centralasien 

6000 Kr. 

Cand. mag. Ostenfeld til et Mikroskop 1300 Kr. 

Professor, Dr. phil. J. Paludan til en Udenlandsrejse 1200 Kr. 

Dr. phil. H, Pedersen til videnskabelige Undersøgelser 800 Kr. 

Lektor, Dr. phil. O. G. Petersen til forstbotaniske Arbejder 

1000 Kr. 

Lærer S. Petersen til fortsatte mykologiske Undersøgelser 

400 Kr. 

Professor K. Prytz til Anskaffelse af Instrumenter 1200 Kr. 

Distrikslæge Rambusch til Undersøgelser over Ringkjøbing 

Fjord 2000 Kr. 

Dr. med. G. F. Rasch til et Mikroskop 880 Kr. 
Cand. mag. C. Raunkiær til Udgivelse af et Arbejde om 

de danske Blomsterplanters Livshistorie 1000 Kr. Første 

Bidrag af en toaarig Bevilling. 

Cand. mag. J. P. J. Ravn til palæontologiske Studier i Ud- 

landet 800 Kr. 

Dr. phil. E. v. der Recke til Undersøgelser over visse Pro- 

blemer ved Kæmpeviserne 250 Kr. 

Kommunelærer Rosenkiær til en botanisk Rejse til Holsten 

400 Kr. 

Pastor, Dr. phil. H. F. Rørdam til Udgivelse af et nyt Bind 

af Samlinger og Studier 720 Kr. Andet Bidrag af en tre- 

aarig Bevilling. 

Professor, Dr. phil. Salomonsen til Undersøgelser om Im- 

munitet 2000 Kr. 

Kontorchef J. Schovelin til et Arbejde om Danmarks 

Handel fra 1784—1799 750 Kr. 

Oberstløjtnant A. Staggemeier til fortsat Udgivelse af fysiske 

Kort 2765 Kr. Andet Bidrag af en større Bevilling. 



7. April. (5554) 7. Møde 

80. Dr. phil. C. N. Starcke til videnskabelige Studier 1000 Kr. 

81. 

52: 

83. 

84. 

86. 

ST. 

88. 

89. 

90: 

20 

Første Bidrag af en treaarig Bevilling. 

Dr. phil. S. Sørensen til videnskabelige Studier 1000 Kr. 

Første Bidrag af en treaarig Bevilling. 

Dr. phil. William Sørensen til videnskabelige Undersøgelser 

600 Kr. 

Rektor, Dr. phil. Jon Thorkelsson til Udgivelse af Supple- 

ment til islandske Ordbøger 400 Kr. Afslutning af en 

tidligere større Bevilling. 

Dr. phil. Thoroddsen til Udgivelse af et topografisk geolo- 

gisk Kort over Island 600 Kr. Første Bidrag af en større 

Bevilling. 

Arkivar Thiset til Udgivelse af et Værk om adelige Sigiller 

2096 Kr. 52 Øre. Første Bidrag af en fleraarig Bevilling. 

Arkitekt F. Uldall til Indsamling af Materiale til et Værk 

om Klokker i Danmark i Middelalderen 1534 Kr. Sidste 

Bidrag af en treaarig Bevilling. 

Professor, Dr. phil. J. L. Ussing til arkæologiske Studier 

og Undersøgelser 2000 Kr., og til Illustrationer i et arkæo- 

logisk Skrift 450 Kr. 36 Øre. 

Kontreadmiral Wandel til hydrografiske Undersøgelser i 

arktiske Farvande 2000 Kr. Andet Bidrag af en treaarig 

Bevilling. 

Til Undersøgelser i Vatikanarkivet ved cand. mag. Å. Krarup 

og cand. mag. Lindbæk 3000 Kr. Andet Bidrag af en tre- 

aarig Bevilling. 

Cand. mag. Weitemeyer til historisk-topografiske Under- 

søgelser 500 Kr. Første Bidrag af en fleraarig Bevilling. 

Professor, Dr. L. Wimmer til Udgivelse af et Værk om de 

danske Runemindesmærker 1848 Kr. Fortsættelse af en 

større Bevilling. 

Forfatteren H. S. Vodskov til Fortsættelse af mythologiske 

Undersøgelser 1000 Kr. Andet Bidrag af en treaarig Be- 

villing. 



7. Møde. (56) 7. April. 

93. Den grønlandske Kommission til en østgrønlandsk Expedi- 

tion ved Premierlieutenant Amdrup 27700 Kr. Første Del 

af en større Bevilling. 

IL. 

Oversigt over Indtægt, Udgift og Status for 

AkdelirerernenAseb oser 

Indtægt: 

Afdeling A (Laboratoriet). 

Andel i Fondets Overskud for Aaret 1896—97. 63000 Kr. 

kassebeholdning soktoberds 7 ERE 590 - 47 - 

Statutmæssigt Tilskud fra Carlsbergfondet . . . . 35000 - - 

31/2 pCt. halvaarl. Rente af 52000 Kr.i Østf. Krd.O0bl. Så KO BRERY ÆN ” = 

31/2 do. 5000 Kr. do. 87 - 50 - 

31/2 do. 47000 Kr. do. 822 - 50 - 

31/9 do. 5000 Kr. do. 87 - 50 - 

For en udtrukkern Øs tikt Kredit OD LES 5000 

Vedtagen Andel i Renteindtægten af Afdelingernes 

Kasse bek ol dne AR SR SEE Se AES: 87 - 61 - 

Boghandler Hagerup for Salg af ,,Meddelelser fra 

Carlsberg Laboratoriet" 1 1897—98...... 276 - 24 - 

Solgt 18000 Kr. 3/2 pCt. Østift. Kreditf. Obl. . 17130 - 63 - 

122992 Kr. 45 'Ø. 

Udgift 1 1897-98 STI 22 870 RES 

Kassebeholdning 1. Oktober 1898 ... 112 Kro 

Afdeling B. 

Andel i Fondets Overskud for Aaret 1896—97. 189000 Kr. ,, Ø. 

Statutmæssigt Tilskud fra Carlsbergfondet. . .. 40000 - 

31/5 pCt. Rente af 100000 Kr. i Indskrivningsbevis 3500 -  , - 

31/2 do. 19000 Kr. i Østift. Kreditf. Obl. 66,576 EG 

Forfersudtrukkens Obhratton eee SEE 10005 

Vedtagen Andel i Renteindtægten af Afdelingernes 

Kassebeholdmingte Es SAN ERE SEE rs 262 - 88 - 

234427 Kr. 88 Ø. 

Udgift i 1897—98 . .. 167923 - .18 - 

Kassebeholdning 1. Oktober 1898 2 en 66504 Kr. 70 Ø. 



7. April. (ESME) 7. Møde. 

Afdeling C. 

Andel i Fondets Overskud for Aaret 1897—98. 63000 Kr. ,, Ø. 

Kassebeholdning 1. Okt. 1898 ved Kvæsturen . . 69877 - 17 - 

do. do. paa Frederiksborg 5679 - 55 - 

do. do. hos Formanden . . 4454 - 49 - 

Statutmæssigt Tilskud fra Carlsbergfondet. . . . 35000 -  , - 

Vedtagen Andel i Renteindtægten af Afdelingernes 

Kors nu in e HRSEEEE RE SE MR EAR SE SEN "SERENA GÅ FRE 

Rente af Kassebeholdningen paa Frederiksborg . 60 71—- 

ioner ak Sparekassebor KS NTR TE SETE een Voer EU Ar 

bre risniersindtægt ses SLET SYRER SRER SS 8729 - 70 - 

Katalogsalg TET HEE ETA RS ENE SEES SEENDE SEERE Elers teter 

IEEE DEERE TE eee EAD KØE 60 1= 5506 

Kursgevinst ved Indkjøb af 15000 Kr. i Østift. 

Kreditf. Obl. og 15000 Kr. i Østift. Land. 

BESES OPESEEETE ea ennen 1312 - 50 - 

Rentefaf disse ;Oblivationer. rr sylter VBN vise 

189868 Kr. 80 Ø. 

Udgift i 1897—98 . .. 104462 - 9 - 

Kassebeholdning 1. Oktober 1898 . . . 85406 Kr. 71 Ø. 

vara vedskKvæsturen 38 rig skere He ENS REN 77982 Kr. 20 Ø 

maa Ereileriksbore UENS ENNA SNS ae] SDS BE 2874 - 95 - 

rn TØS RENNER ENE PET ER EFEETE SE RSESSRERES 4549 - 56 - 

Alle 3 Afdelingers Kassebeholdning 1. Oktober 1898 152024 Kr. 8 Ø. 

Udgift. 

Afdeling A. 

Udgifter vedrørende Laboratoriebygningen . . .. 76000 Kr. ,, Ø. 

BESES SEE SS EN SSR se 2) vel eN EnRS ve. FE) Ta 23634 - 1, 

DE re RS fe ENE RESNEDSESE ARE EDE ERE REESE ENEREER 3090 - 20 - 

RENEE EET SEE SEE er eee Eee eee 5494 - 88 - 

Udgivelse af ,,Meddelelser fra Carlsberg Labora- 

EIDOS Asia Med Øde SKUE MDSSE SEERE 1543 - 59 - 

For Indkjøb af 31/2 pCt. Østift. Kreditf. Obl. Litr. E. 

Nu 52 1-Stedet for "dens udtrukne HUSS 4832 - 53 - 

EL TE ir 5 0 Fe rr AS ESSENS AE SENE SERENA PDS 3284 - 58 

j Samlet Udsift--nrs 122879 Kr. (78/0; 



7. Møde. (4589) 7. April. 

Afdeling B. 

Merudsitti M896=F 97 REE SEE NOR DERE 215"Kr. 90Ø:? 

Indkjøbt og indsat paa Indskrivningsbeviset en 

3/2 pCt. Østift. Landkreditkasse Obl. i Stedet 

fora don udtrukn ea ss EEN ARS ERE 9707 0 7 

Kasserer Bangs Honorar for Tilsyn med Carlsberg- 

fondets "Bogsamlin se So 9 Seere 50 ENE 

Uidbetalinzertefter" Ordrer SE SE SEER ENES 166686 - 31 - 

Summa Udgift . . . 167923 Kr. 18 Ø. 

Afdeling C. i 

SAMT S TRA TONE 7 ae MEE SAN DNS ESS E erat ag 4533 Kræ 38009? 

Lørnns tiltopsyng budt Borneo rese 6071-3050 

Diverse: Ud ber ENS SKA NAS ER SAL 2991 - 47 - 

Byeningsudgifter ved Slottet HE Sr ER SES SEr PAS 

Møbler (herunder Restaurationer m. m.)..... 27200 - 29 - 

Malerier, Skulpturer, Kobberstik, Rammer m. m. 25167 - 38 - 

Error dm ære HU dt Er ra Nee 1977, "250 

Borsigdlist SME 5 edlbo E  bE. 3712 - 38 - 

Reservefonden: Indkjøb af 30000 Østift. Kreditf. 

oe Kkreditkagse ODS 3 op Ore 30.00 04 

Rentetabs mv ved Indkjøb et SKEER 413 - 69 - 

Summa Udgift . . . 104462 Kr. 9 Ø. 

IV. 

Overensstemmende med, hvad der er fastsat ved Tillæg til 

Statuterne for Carlsbergfondet 2 XIX, lader Direktionen frem- 

deles medfølge den Beretning, den har modtaget fra Bestyrelsen 

for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, og som 

er Gjenpart af den Beretning, det paahviler denne Bestyrelse 

aarlig at afgive til Hs. Maj. Kongen om Museets Fremgang. 

Allerunderdanigst Indberetning 

fra Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum 

nåal'FrederiksborriSkoRr 

I det sidst forløbne Aar fra Iste Oktober 1897 til 30te 

September 1898 har Museet erholdt: 



7. April. (599) 7. Møde. 

Fr 

=] 

ile 

2 

MedsKkjøbe 

Portræt af Hofbygmester Harsdorff. Ubekjendt Maler. 

Portræt af Anders Sandøe Ørsted, malet af Eckersberg. 

Portræt af Maleren J. E. Mandelberg, malet af P. Als. 

Portræt af Kobberstikker J. F. Clemens, malet af Jens 

Juel. 

Portræt af Maleren C. A. Lorentzen, malet af ham selv. 

Portræt af Justitsraad Andreas Schytte, Professor ved 

Sorø Akademi. Ubekjendt Maler. 

Portræt af Forfatteren Thomas Thaarup tegnet med 

Sølvstift og Farve af en ubekjendt Kunstner. 

Portræt af kgl. Skuespiller Michael Rosing. Kopi. 

Tre Miniaturportrætter af Historikeren Langebek og hans 

to Hustruer, malede af S. Abildgaard. 

Portræt af Statholder Niels Trolle. Ubekjendt Maler. 

Portræt af Geheimeetatsraad C. E. Fenger, malet af Prof. 

HÆGhry Jensen: 

Portræt af Corfitz Ulfeld, malet af G. Vermehren. Kopi. 

Portræt af Professor ved Universitetet, senere Justitiarius i 

Højesteret Jacob Edvard Colbjørnsen, malet af Jens 

Juel. 

.. Portrætbuste af Pastor Hans Knudsen, modelleret af 

E. Bentzen. 

Porttrætbuste af Biskop B.J. Fog, modelleret af Prof. Stein. 

Gruppebillede af Lægerne Andreas Berntzen, Sattrup, 

BRAM ES Bramsen Et Hornemann, Strøm ogvCc2d: 

Kaiser malet af Marstrand. 

. Parti af Gammeltorv med Raadhuset og Springvandet, 

malet af C. Balsgaard. 

Parti af Kirsten Pils Kilde, malet af P. Cramer. 

Prospekt af Sorgenfri, malet af H. H. Egberg. 

Parti af Toldbodvejen med Brokkensbod, malet af C. O. 

Zeuthen. 

Korvetten Galathea, malet af Eckersberg. 



7. Møde (60 ) T. April. 

(0) (89; Fregatten «Niels Juel» i Slaget ved Helgoland, malet af 

Chr. Mølsted. 

23. To Malerier af Kanonbaade i Kamp med engelske Skibe, 

malede af Chr. Mølsted. 

Som Gaver: 

1. Portræt af Generalløjtnant G. D. Gerlach, malet af 

V. Simesen, skænket af Civilingeniør O. Gerlach i Malmø. 

2. Portræt af Frederik Barfod, malet af H. C. Siegumfeldt, 

skjænket af Dr. med. H. P. B. Barfod. 

3. Portrætbuste af Maleren Ernst Meyer, skjænket af W. Meyer 

i Manchester. 

Museet har ogsaa i Aar erhvervet en større Samling værdi- 

fulde Møbler fra forskjellige Tidsaldre samt en større Samling 

Kobberstik. Det har i Aarets Løb været besøgt af 405531 

Personer. ' : 

AÅllerunderdanigst 

W. Mollerup. F. Meldahl. E. Holm. 

F. Vermehren. 



7. April. (61) 7. Møde. 

V. 

Til Slutning skal Direktionen endnu give en Oversigt over 

Fondets Formuestilling, saaledes som den har udviklet sig fra 

1. Oktober 1897 til 30. September 1898. 

Balance denk Oktober 1897: 

Aktiver: rn 10 

1." Bryggeriet Gamle Carlsberg (herunder ogsaa Fa- 

brikken Alliance) ms BENS Er eet see NE SS ERR 
ARBrygseriets: Beholdninger 2 0. SSR TOTEN EN 1,180417. 37 

3. Bryggeriets: Kassebeholdning . 2.22. 021. 103991. 50 

4" Udestaaende Fordringer'. .—. … Togo san goer PAN Kr (RER 

5. - Ejendommen Mtr. Nr. 223 i Vestervold Kvarter 490358. 98 

6. Afdelingerne: 

Laboratoriebygningen . . Kr. 442369. 17 

kontante ses - 390931. 29 

i Værdipapirer sr TODO ER 

7... Fondets Obligationsformue: One 46 

ane børsellekter see Kr 278850 0:55 

b. Prioritetsobligationer . - 1,169500. 
ne 31958000. »5; 

SBF ondets  Kasssebeholdning .… 17.22... JK BONKE, 594829. 48 

13,343787. 10 

Passiver: El 

FAR Etormeisgjæld til Rest AL RAMSES ASES ØVET: 1,400000. 

ESRB yoægerets: Pensionskasse +. Bid Fans He n 301024. 51 

BR KEE SIONSLNISK OOS KASSO SÅR 6 57 sale RE ease re er Te 10500055 

RS PonsIonstiskudskådselB 19,0 30 1,9 38 JØDNG 112983. 72 

and Habrikkens Allånce 30] J5b. BØR, 15dmalgst .,0:8. 400000. , 

FREE orny el ses ON ET en eee Er er er ere re SYET YEY' PJ] 133270. 34 

Edel imens INSEE RANE HUSEDE 1,004300. 46 

FREE SERVO TONE SEERE SE Se eee ene då 1050005 

Bari talkonte ls. ge. sm lo HH. Ala Sl Red 9,784208. 7 

13,343787. 10 



z 

7. Møde. (02) 7. April. 

Balance 30. September 1898. 

; Aktiver: krøl 

1. Bryggeriet Gamle Carlsberg (herunder ogsaa Fa- 

bukken Aa NEN sr ESS ED kr 6,014372. 31 

REE Bryeserretsebeholdninger te Fe SES 1,327982. 20 

SE Dryrgerjets kassebeholdning RESEN ES EER 161744. 92 

AR destaaendenkordringers sst SAR ESS 65028. 14 

4. Ejendommen Mtr. Nr. 223 i Vestervold Kvarter 667273. 42 

GERE ornyelseston de er Eee er eee ERE 35455. 91 

7. Afdelingerne: 

Laboratoriebygningen . . Kr. 518575. 31 

kontant seer dr ae - 288378. 62 

ik vVærdipapimer seere 11830005 989953. 93 

7... Fondets Obligationsformue : 

anis Børseffekter 58 ke Kr:,2470950054 

b. Prioritetsobligationer . -  1,194500. ” 3974000. » 
Seek ondets Hasse De Ol din 2 ER NERE SEER SEERE 416064. 84 

13,651875. 67 

Passiver: Kr. øØ. 

je rrormtetsejeldstleRest SSI SEE SEES SES 1,300000. , 

BE ;Brygseriets-Pensionskassermsr ogs hellere ere ere 292008. 49 

om bensionstilskuds kasse DÅ syste ken IN BE REE SEES 88090 

ARE Bensionstilskudskasse Be SES SKE EEN DES 123473. 4 

San bilænmspensionskassen ds ss ene eee ne 16590312 

65 Babmkken Alliance mm 2 tee kletelese 425000. , 

Krea del in rammes Er SSR gal I. VEL SKER ENE SENER 989953. 93 

ommnesenvelonde te Er SS enke eee hen 45451. 51 

SEE Kamitalkontos sa ar åer DRE REDE SEERE 10,371308. 58 

13,651875. 67 

Det samlede Beløb, der i Henhold til Tillæg til Fundats 

for Carlsbergfondet 22 6, 7 og 8 er anbragt som Grundfond, 

udgjorde den 30. September 1898 det for dette fastsatte Beløb 

af 6 Milioner Kroner. 

I Direktionen for Carlsbergfondet 20. Marts 1899. 

C€NChræstiansen -…/E.Holm. + 5: Ms Jorsensen: 

IEL RU ss Eu Warming: 



7. April. ( 63 ) 7. Møde. 

Fra det til Bedømmelse af Dr. V. Henriques' og C. Hansens 

Afhandling nedsatte Udvalg (Bohr, O. T. Christensen) var 

indkommen nedenstaaende Bedømmelse: 

Undertegnede have herved efter Opfordring af det kgl. danske 

Videnskabernes Selskab den Ære at afgive Betænkning over en 

af D'Hrr. V. Henriques og C. Hansen til Selskabet indleveret 

Afhandling «Undersøgelser over Fedtdannelsen i Organismen 

ved intensiv Fedtfodring». 

Afhandlingen indeholder, ved Siden af en kort historisk 

Oversigt over det omhandlede Spørgsmaal, en Redegørelse for 

en betydelig Række af Forsøg, hvorved Næringsfedtets Indflydelse 

dels paa det subcutane Fedts, dels paa Mælkefedtets Sammen- 

sætning er søgt bestemt. For det sidstnævnte Fedts Vedkommende 

er der anstillet flere Forsøgsrækker, der have strakt sig over 

længere Tidsrum (indtil mere end 5 Maaneder), og i hvilke 

Mælken fra enkelte Køer daglig er undersøgt. Undersøgelsen 

har foruden Mælkemængden og Fedtprocenten omfattet Fedtets 

Indhold af flygtige Syrer, dets Jodtal, Brydningsforhold og Smelte- 

punkt; i Tilfælde hvor Linolien er brugt som Foder, er tillige 

Sativinsyrens Mængde bestemt i Mælken. Forfatterne paavise 

ved gode overensstemmende Forsøgsrækker den nye og for 

Mælkekirtlens Fysiologi særdeles vigtige Kendsgerning, at 

Mælkefedtets Sammensætning hverken er afhængig af Nærings- 

fedtets eller — under Inanitionen — af det subcutane Fedts 

Sammensætning; det i Blodet optagne Fedt maa derfor antages 

før Udskillelsen i Mælken at underkastes en særlig Forarbejd- 

ning af Mælkekirtlens Celler. Med Hensyn til det subcutane 

Fedt paavise Forff. i Overensstemmelse med tidligere Under- 

søgelser, at Næringsfedtet direkte kan aflejres i Organismen. 

Vi tillade os at anbefale Selskabet at optage dette grundige 

og værdifulde Arbejde blandt dets Publikationer. 

Den 4. April 1899. 

Christian Bohr, Odin T. Christensen. 
Affatter. 



7. Møde. ( 64 ) 7. April. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet, at den nævnte Afhand- 

ling maa optages paa fransk i Oversigten for i Aar. 

Redaktøren fremlagde det nylig udkomne 1. Hæfte af 

Oversigten for i Aar. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 201— 

262 opførte Skrifter, deriblandt en privat Gave fra Selskabets 

Medlem, Professor F. Jonsson. 

8. Modet den 21%” April. 
(Tilstede vare 23 Medlemmer, nemlig Jul. Thomsen, Præsident, Holm, 

S. M. Jørgensen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Jul. Petersen, Thiele, 

Steenstrup, Bohr, Gram, Valentiner, Christensen, Boas, Chievitz, 0. G. Peter- 

sen, Prytz, Salomonsen, Møller, Jonsson, Johannsen, Sekretæren, 

i P. E. Miller.) 

Siden forrige Møde var der kommet Meddelelse om, at 

Selskabets udenlandske Medlem, virkelig Gehejmeraad, Medlem 

af Akademiet i St. Petersborg, E. Kunik var afgaaet ved Døden. 

Han var optagen til Medlem af den historisk-filosofiske Klasse 

den 1. Juni 1889. 

Professor Dr.Chr. Bohr gav følgende Meddelelser: 

1) Definition og Methode til Bestemmelse af Invasions- og 

Evasionskoefficienter ved Luftarters Opløsning i Vædsker, 

Værdier af de nævnte Konstanter samt af Absorptionskoeffi- 

cienten for Vand og Kulsyre mellem 0”? og 60? C. 

2%) Bestemmelse af Absorptions-, Invasions- og Evasions- 

koefficienter for Klornatriumsopløsninger mellem 0” og 

KOS 

3) Bestemmelse af Absorptionskoefficienten for Alkohol og 

Kulsyre mellem — 70” og + 40”? C., samt af In- og Eva- 

sionskoefficienten ved 0”. 

Disse Meddelelser ville blive optagne i Selskabets Oversigt. 

Derefter foretoges følgende Valg: 



21. April. (65 ) 8. Møde. 

Til Selskabets Sekretær genvalgtes Professor Dr. H. G. 

Zeuthen for de næste fem Aar; 

Til Selskabets Redaktør genvalgtes Professor Dr. Vilh. 

Thomsen for samme Tidsrum. 

Som Medlem af Kassekommissionen fratraadte efter 

Tur Professor Dr. T. N. Thiele og genvalgtes for de næste 

fire Aar. 

I Overensstemmelse med de af Klasserne i forrige Møde 

indbragte Forslag blev følgende nye Medlemmer optagne i 

Selskabet: 

som indenlandske Medlemmer af dets historisk-filosofiske 

Klasse, Professor ved Universitetet i engelsk Sprog og 

Litteratur, Dr. phil. J. Otto H.Jespersen; Professor ved 

Universitetet i romansk Sprog og Litteratur, Dr. phil. Kristoffer 

Nyrop; som udenlandsk Medlem af samme Klasse fh. Professor 

i Filosofi i Paris, Alfred Fouillée Medlem af det franske 

Institut ; 

som indenlandske Medlemmer af den naturvidenskabelig- 

mathematiske Klasse, Veterinærfysikus, Dr. med. Bernhard 

L. F. Bang, Professor i Veterinær-Lægevidenskaben ved den 

kgl. Veterinær- og Landhohøjskole; Dr. phil. Christian S. 

Juel, konst. Lærer i Mathematik ved den polytekniske Lære- 

anstalt; som udenlandske Medlemmer af den samme Klasse, 

Albert G.F. Dastre, Professor i Fysiologi ved Faculté des 

Sciences i Paris; Ch.Émile Picard og Henri Poincaré i 

Paris, begge Medlemmer af det franske Institut og Professorer 

i Mathematik ved Faculté des Sciences. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 263— 

315 opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets 

Medlem Professor Joh. Steenstrup og fra dets udenlandske 

Medlem Hr. P.-E.-M.Berthelot i Paris, samt fra Hr: S.Soco- 

low i Moskov. 



9. Møde. ( 66 ) 5. Maj. 

9. Mødet den 6'" Maj. 
(Tilstede vare 30 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Holm, 

Fausbøll, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, Rostrup, Steenstrup, 

Gertz, Høffding, Erslev, P. E. Muller, Bohr, Gram, Paulsen, Valentiner, 

Fridericia, Christensen, Chievitz, O. G. Petersen, Prytz, Salomonsen, Møller, 

Jønsson, Bergh, Johannsen, Bang, Juel, Sekretæren, Goos.) 

Professor Dr. C. J. Salomonsen meddelte Bidrag til 

Infusoriernes chemotaktiske Forhold. Herom vil et 

lille Uddrag blive meddelt i Oversigten. 

Derefter meddelte Professor Dr. Vilh. Thomsen nogle 

Bemærkninger om det etruskiske Sprogs Stilling. 

Denne Meddelelse vil blive optagen i Selskabets Oversigt paa 

fransk. 

Endelig forelagde Professor K. Prytz en Afhandling af 

Professor Dr. C. Christiansen, Experimentalunder- 

søgelse over Berøringselektricitetens Oprindelse, 

fjerde Meddelelse. Denne Afhandling vil blive optagen i 

Selskabets Oversigt. 

Fra Kassekommissionen var der kommet Meddelelse 

om, at denne havde genvalgt Professor T. N. Thiele til sin 

Formand for næste Aar. 

Fra de nyvalgte udenlandske Medlemmer, A. Dastre, Å. 

Fouillée, E. Picard og H. Poincaré var der indkommet 

Skrivelser med Tak for Optagelsen. 

Redaktøren fremlagde det nylig udkomne 2. Hæfte af 

Selskabets Oversigt for i Aar. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 316— 

352 opførte Skrifter, deriblandt en privat Gave fra Selskabets 

udenlandske Medlem Professor G.Lindstrom i Stockholm. 



19. Maj. (&7 ) 10. Møde. 

10. Modet den 19% Maj. 

(Tilstede vare 18 Medlemmer, nemlig: - Jul. Thomsen, Præsident, 

Ussing, Meinert, Rostrup, Høffding, Kroman, Gram, Valentiner, Boas, O. G. 

Petersen, Zachariae, Jonsson, Bergh, Johannsen, Nyrop, Juel, Sekretæren, 

P. E. Muller.) 

Siden forrige Møde var Selskabets udenlandske Medlem, 

Professor ved Landbruksakademien i Stockholm, Lars Fr. 

Nilson, som den 5. April 1889 var optagen til Medlem af den 

naturvidenskabelig - mathematiske Klasse, afgaaet ved Døden 

den 14. ds. 

Generalmajor G. Zachariae gav en Meddelelse om Præci- 

sionsnivellementet over Øresund. Denne Meddelelse 

vil blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Derefter gav Lærer ved Officerskolen, Dr. H. Valentiner 

en . Meddelelse om en Anvendelse af Caspar Wessels 

Kvaterniontheori til Bevis for en moderne Sæt- 

ning. Denne Meddelelse vil blive optagen i Oversigten paa 

fransk. 

Af Docent Dr. R. Bergh blev 1) forelagt en lille Undersøgelse, 

udført i Forening med stud. mag. Å. Ditlevsen, over et hidtil 

ukendtBygningsforholdiEpidermishos enDelLand- 

og Ferskvands-Oligochæter; 2) meddelt kritiske Bemærk- 

ninger om Hovedretningerne i den nyere embryo- 

logiske Forskning. Begge disse Meddelelser ville blive 

optagne i Selskabets Oversigt. 

I Mødet fremlagde Sekretæren paa Redaktørens 

Vegne af Skrifternes naturvidenskabelig - mathematisk Afdeling 
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det X. Bd. Nr. 1, indeholdende C. Juel, «Indledning i Læren 

om de grafiske Kurver» med en Résumé paa fransk. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 353— 

399 opførte Skrifter, hvoriblandt private Gaver fra D'Hrr. E. 

Arnold, Karlsruhe, P. Auvard, Frankrig, H. Fritsche, St. 

Petersborg, E. Leyst, Moskov, A.Platte, Wien, H.Rogers, 

Dunkirk i Amerika. 



20. Oktober. (69) 11. Møde. 

ii. Modet den 20% Oktober, 
(Tilstede vare Selskabets Æresmedlem, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, samt 

29 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, Holm, Krabbe, 

Wimmer, Thiele, Meinert, Rostrup, Steenstrup, Gertz, Heiberg, Bohr, Gram, 

Valentiner, Christensen, Chievitz, O. G. Petersen, Salomonsen, Pechile, 

Zachariae, Jonsson, S. Muller, Bergh, Johannsen, Jespersen, Nyrop, Juel, 

Sekretæren, Warming.) 

Sekretæren meddelte, at Selskabet i Feriens Løb havde 

mistet sit ældste udenlandske Medlem, Gehejmeraad R. W. 

Bunsen, Professor i Kemi ved Universitetet i Heidelberg, som 

var optagen til Medlem af den naturvidenskabelig-mathematiske 

Klasse den 14. April 1859 og døde den 16. August d. A. 

Professor em., Dr. J. L. Ussing meddelte afsluttende Be- 

mærkninger om det græske Theater og Vitruvs For- 

hold dertil. Denne Meddelelse vil blive optagen i Selskabets 

Oversigt. 

Derefter gav Lektor, Dr. O. G. Petersen en Meddelelse 

om Undersøgelser over Aarringsdannelser. 

I Løbet af Sommerferien var der indkommet følgende Af- 

handlinger med Begæring om Optagelse i Selskabets Publika- 

tioner, 

a) af Dr. med. Th. Madsen, «Om Tetanolysinet», som af 

Præsidenten var overgivet til et Udvalg bestaaende af Profes- 

sørerne Chr. Bohr og C. J. Salomonsen; 

b) af samme, «Antitetanolysinets Virkning paa de røde Blod- 

legemer», der efter Præsidentens Beslutning blev afgivet til 

samme Udvalg; 

c) af Laboratorieassistent E. Biilmann, «Om Fremstillingen af 

Natriumkoboltidnitrit og Paavisningen af Kalium dermed» ; 
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d) af Docent A. Christensen «Om Overbromider af China- 

alkaloider» ; 

e) af cand. mag. Lauritz Jacobsen, «Nogle Luteokobolt- 

salte, deres Fremstilling og Omsætninger». 

Til Bedømmelse af de tre sidstnævnte Afhandlinger blev 

nedsat et og samme Udvalg, bestaaende af Professorerne S. M. 

Jørgensen og O.T.Christensen. 

Fra det til Bedømmelse af Dr. med. Th. Madsens første 

Afhandling nedsatte Udvalg (Bohr, Salomonsen) var ind- 

kommen nedenstaaende Betænkning. , 

Vi have herved den Ære at afgive Betænkning angaaende 

en af Hr. Dr. med. Th. Madsen til Selskabet indsendt Afhand- 

ling, betitlet «Om Tetanolysinet». 

Dr. Madsens Arbejde indeholder en Række Undersøgelsér 

over et af Ehrlich i Aaret 1898 opdaget hæmolytisk Stof, 

Tetanolysinet, der findes i Kulturer af Baci//us tetanr. I Af- 

handlingens første Del giver Forfatteren en nøjagtig Skildring 

af Tetanolysinets Indvirkning påa det defibrinerede Kaninblod; 

han paaviser den forskellige Modstandskraft, der findes hos for- 

skellige Individers Blod saavelsom hos forskellige Grupper af 

Blodlegemer i samme Individs Blod; han undersøger den hæ- 

molytiske Virknings Afhængighed af Temperaturen og angiver 

en hensigtsmæssig Fremgangsmaade til Bestemmelse af Tetano- 

lysinets hæmolytiske Styrke ad kolorimetrisk Vej. 

Herved bliver det muligt for Forfatteren at foretage de i 

Arbejdets andet Afsnit meddelte Undersøgelser over Tetanoly- 

sinets Forhold til dets Antitoxin; gennem disse kommer han 

til det Resultat, at Tetanolysinet frembyder mange Ligheds- 

punkter med Difteritoxinet. Ligesom i dette kan man i Tetano- 

lysinet ved fraktioneret Mætning udsondre en Række Bestanddele 

af forskellig: toxisk Virkning, og desuden paaviser han for 

Tetanolysinets Vedkommende Forhold, der næppe låde sig for- 

klare uden ved at antage Tilstedeværelsen af toxophore og 
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haptophore Grupper, saaledes som Ehrlich har gjort det for 

Difteritoxinets Vedkommende. 

Da Forfatteren gennem sine med stor Omhu udførte Forsøg 

har ydet mange nye og værdifulde Bidrag til Kundskab om 

Tetanolysinet, anbefale vi hans Arbejde til Optagelse i Selska- 

bets «Oversigter». 

Den 2. September 1899. 

Chr. Bohr. Carl Jul. Salomonsen. 
Affatter. 

I Henhold til denne Betænkning havde Præsidenten under 

12. September billiget, at Afhandlingen maatte optages i Sel- 

skabets Oversigt for i Åar. 

Fra samme Udvalg var der indkommet nedenstaaende 

Betænkning over Dr. Th. Madsens anden Afhandling, saalydende : 

Vi have herved den Ære at afgive Betænkning angaaende 

et af Dr. med. Th. Madsen til Selskabet indsendt Arbejde, 

betitlet: «Antitetanolysinetis Virkning paa de røde Blodlegemer». 

Forfatteren har sat sig til Opgave at undersøge, om An- 

titetanolysinets Evne til at forhindre Tetanolysinets opløsende 

Virkning paa de røde Blodlegemer ogsaa kan gøre sig gældende, 

efter at disse have optaget en såa stor Mængde Tetano- 

lysin i sig, at de under sædvanlige Forhold sikkert vilde gaa 

til Grunde, og det er lykkedes ham ved Hjælp af de i hans 

tidligere Arbejde «Om Tetanolysinet» (K. D. V. S. Oversigt 1899) 

angivne Methoder åt godtgøre, at det virkelig er muligt ogsaa 

under de nævnte Forhold at hindre Hæmolysen ved Hjælp af 

Antitetanolysin. — Forfatteren benytter disse Forsøg som et 

Indlæg i Striden om de forskellige Antitoxiners Virkemaade i 

den inficerede. og forgiftede Organisme: Medens nogle Forskere 

(Behring 0. a.) anse den ved Antitoxin bevirkede Helbredelse 

for en passiv Immunisering, hævde andre (Ehrlich m. fl.), at 

Antitoxinerne kunne virke helbredende i den Forstand, at de 

formaa at udjage det allerede i den syge Organismes Celler 
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fixerede Gifistof; navnlig har Dånitz ved en Række Forsøg paa 

Kaniner søgt at bevise den sidst nævnte Antagelses Rigtighed 

for Tetanospasminets og Difterigiftens Vedkommende. = Naar 

Dr. Madsen mener at kunne betragte sine Forsøg over Antite- 

tanolysinets Virkning paa de wn vitro isølerede røde Blodlegemer 

som et afgørende Bevis for den af Ehrlich, Dånitz 0. A. hæv- 

dede Opfattelses Rigtighed, da maa det bemærkes, at det i 

hvert Fald er tvivlsomt, hvorvidt man kan overføre disse paa 

røde Blodlegemer indvundne Resultater paa Legemets øvrige 

Celler; men aldeles bortset herfra bevare de meddelte Under- 

søgelser deres Værdi ved det nye Bidrag, de yde til Kundskab 

om Antitetanolysinets Virkemaade, og vi anbefale Dr. Madsens 

Arbejde til Optagelse i Selskabets «Oversigter». 

Den 7. Oktober 1899. 

Christian Bohr. Carl Jul. Salomonsen. 
AfTatter. 

I Henhold hertil besluttede Selskabet, at Afhandlingen maa 

blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Selskabet besluttede at træde i Bytteforbindelse med T'he 

Philosophical Society of Washington, hvorfra Selskabet efter- 

haanden havde modtaget dets udgivne 12 Bind Bulletins. 

Under Redaktørens Fraværelse paa en Rejse fremlagde 

Sekretæren som udgivet i Feriens Løb: 

a) Af Skrifternes historisk-filosofiske Afdeling, 6. Rækkes IV. Binds 

Nr. 6, indeholdende H. Høffding, «Det psykologiske Grund- 

lag for logiske Domme», hvormed dette Bind er sluttet, 

b) af  Skrifternes naturvidenskabelig-måthematiske Afdeling, 

6. Rækkes IX. Binds Nr. 3 indeholdende Kirstine Meyer, 

«Om overensstemmende Tilstande hos Stofferne», 

c) af Oversigten for i Aar Hæfterne Nr. 3 og Nr. 4. 

I Ferien vare afgivne direkte til Universitets-Bibliotheket 

Boglistens Nr. 400—692, hvoriblandt private Gaver fra Selskabets 

udenlandske Medlem, Senator Berthelot i Paris, fra Fyrsten 

af Monaco, samt fra de Herrer Gessmann i Prag, Gordon 
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i Habana, René Lemaire i Epernay, Saint-Lager i Lyon, 

Auvard i Puy-la-Vaysse og Hewett i New York. I Mødet 

vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 693—832 opførte 

Skrifter, deriblandt private Gaver fra de Herrer Gordon i Ha- 

bana og Stossich i Triest, samt en tysk Oversættelse af Jul. 

Langes Afhandling om Menneskeskikkelsen. 

12. Modet den 3%" November. 

(Tilstede vare 24 Medlemmer, nemlig Jul. Thomsen, Præsident, Holm, 

S. M. Jørgensen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Topsøe, Warming, Thiele, Meinert, 

Steenstrup, P. E. Muller, Gram, Christensen, Hansen, Boas, Chievitz, O.G. 

Petersen, Pechule, Jonsson, Bergh, Johannsen, Bang, Juel, Sekretæren.) 

Professor, Dr. S. M. Jørgensen gav en Meddelelse om 

Zeise's og Cossa's Platinsalte. Denne Meddelelse vil blive 

optagen i Selskabets Skrifter. 

Derefter holdt Docent, Dr. Rud. Bergh et Foredrag om 

Blodkarrenes Bygning hos Anneliderne. 

Det blev besluttet i Selskabets Segl at lade indsætte Aars- 

tallet 1742 som Selskabets Stiftelsesaar, i Steden for 1760. 

Fra det til Bedømmelse af Docent A. Christensens Afhand- 

ling nedsatte Udvalg (S. M. Jørgensen, O.T. Christensen) 

var indkommen nedenstaaende Betænkning: 

Selskabet har overdraget os at afgive Betænkning om en 

af Hr. Docent A. Christensen indsendt Afhandling: «Om 

Overbromider af Chinmaalkaloider». I denne Anledning have vi 

den Ære at udtale følgende: 

Medens de vigtigere Alkaloiders Overjodider forlængst ere 

udførligt beskrevne, har man hidtil kun for et Par enkelte Al- 

kaloiders Vedkommende løselig undersøgt tilsvarende Bromfor- 

bindelser. Forfatteren har nu fremstillet og beskrevet saadanne 
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Forbindelser i krystalliseret Tilstand af de 3 vigtige Chinaal- 

kaloider Chinin, Cinchonin og Cinchonidin og paavist, at deres 

Overbromider for saa vidt forholde sig ganske forskelligt fra 

Overjodiderne, som disse kun indeholde Jodbrinte og friere Jod, 

medens Bromforbindelserne indeholde deres Brom i 3 forskei- 

lige Former, dels i en lignende Forbindelse med Alkaloidet 

som f. Ex. Brom i Bromæthylen (altsaa ikke substitueret), dels 

som Brombrinte, og dels som friere Brom. Men ogsaa Brom- 

brinten er tilstede i 2 Former, idet den ene Halvdel neutraliserer 

Alkaloidet, medens den anden i Forbindelse med Brom danner 

et Acidperbromid dermed og forholder sig analytisk forskelligt 

fra den første. Disse mærkelige Forhold have naturligvis i høj 

Grad vanskeliggjort Undersøgelsen, men de analytiske Vanske- 

ligheder ere af Forfatteren overvundne med en ualmindelig 

Omsigt og Dygtighed. Overhovedet er ethvert Punkt af hele 

denne vanskelige Undersøgelse og særlig ogsåa det, som tid- 

ligere Forskere vel have strejfet, men ikke mægtet at klare, 

nemlig at det med Alkaloidet nærmere forbundne Brom er åd- 

deret og ikke substitueret, opklaret med den indgaaende Grun- 

dighed og Paalidelighed, som karakteriserer alle Forfatterens 

Arbejder. De bromholdige Alkaloider ere isolerede .og flere 

Salte af dem fremstillede og analyserede. Afhandlingen er det 

første Arbejde, som er sig Vanskelighederne ved en Under- 

søgelse af Alkaloidernes Overbromider bevidst, men som tillige 

overalt finder Udvej til at overvinde dem. Vi nære derfor ingen 

Tvivl om, at den bør optages i Selskabets Publikationer og vel 

nærmest i Skrifterne, da den i flere Henseender slutter sig til 

S. M. Jørgensens der trykte Herapathitafhandling, men vi tillade 

os tillige at indstille, at Hr. Docent A. Christensens fortrinlige 

Afhandling, der sikkert hår kostet Forfatteren flere Aars År- 

bejde, belønnes med Selskabets Sølvmedaille. 

Ærbødigst 

Oders emner S. M. Jørgensen, 
Affatter. 



3. November. (759) 12. Møde. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet at lade den ovennævnte 

Afhandling trykke i Selskabets Skrifter, og at tildele Forfatteren 

dets Sølvmedaille. 

Fra det til Bedømmelse af Laboratorieassistent E. Biil- 

manns Afhandling nedsatte Udvalg (S. M. Jørgensen, O. T. 

Christensen) var følgende Betænkning indkommen: 

Selskabet har overdraget os at bedømme en Afhandling af 

Hr. Laboratorieassistent, cand. mag. Einar Biilmann «Om 

Fremstillingen af Natriumkoboltidnitrit og Paavisningen af Kalium 

dermed», hvilken han ønsker optagen i Selskabets Publikationer. 

Forfatteren har i dette Arbejde sat sig det Maal at tilveje- 

bringe et fintmærkende Reagens til Paavisning af Kalium i den 

kvalitative Analyse og at angive en simpel Fremstillingsmaade 

for et saadant Reagens. Løsningen af denne Opgave har. væ- 

sentlig Betydning, da man derved vil kunne erstatte det kost- 

bare og mindre fintmærkende Brint-Platinklorid, der hidtil har 

været anvendt som Reagens for Kalium, med et mere fintmær- 

kende og tillige langt billigere Prøvemiddel. En Opløsning, 

der indeholdt Natriumkoboltidnitrit har tidligere været foreslaaet 

anvendt af de Coninck 0.a. til det nævnte Øjemed; den lider 

imidlertid af dem Mangel, at den ikke er holdbar. Man maa 

have det faste Salt til Raadighed, og dette maa kunne tilveje- 

bringes paa en nemmere Maade og i større Mængde end efter 

de hidtil kendte Methoder. 

Det er nu lykkedes Forfatteren ved en omhyggelig udført 

Undersøgelse at angive en bekvem Maade til Fremstilling af 

det nævnte Salt i større Mængder, og han viser ved en Række 

smukke Forsøg, hvor fintmærkende det er som Reagens for 

Kalium; man kan endog i en 10 pCt. Saltopløsning ved dets 

Hjælp paavise en Ækvivalent Kalium ved Siden af 4000 Ækvi- 

valenter Natrium, et Resultat, der taaler Sammenligning med 

det, som kan naas ved Spektralanalysen. 

Der er ingen Tvivl om, at Natriumkoboltidnitrit, fremstillet 
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og anvendt paa den af Forfatteren angivne Maade, vil komme 

til at afløse Brint-Platinklorid som Reagens for Kalium i den 

kvalitative Analyse. Da Forfatteren har udført sit interessante 

Arbejde med stor Omhu og med klart Øje for Betydningen af 

det tilsigtede Maal, anbefale vi hans Afhandling til Optagelse i 

Selskabets Oversigter. 

København, den 1. November 1899. 

Ærbødigst 

S. M. Jørgensen. Odin T. Christensen, 
Affatter. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet at Afhandlingen maatte 

optages i dets Oversigt. 

Fra det til Bedømmelse af cand. mag. Lauritz Jacobsens 

Afhandling nedsatte Udvalg (S. M. Jørgensen, O. T. Chri- 

stensen) var indkommen en Betænkning saalydende: 

Efter Selskabets Opfordring have vi herved den Ære at 

afgive Betænkning over den af Hr. Cand. mag. L. Jacobsen 

indsendte Afhandling: «Nogle Luteokoboltsalte, deres Fremstilling 

og Omsætninger». 

Forfatteren bringer i denne Afhandling et anseligt Antal 

nye Oplysninger om Luteokoøboltforbindelserne. Ganske særlig 

Interesse frembyder den Del af Arbejdet, hvori han systematisk 

behandler de vigtigste Iltningsmidlers Virkning paa ammoniakalske 

Koboltosaltopløsninger. Forsøgene, der for største Delen ere 

udførte i forholdsvis betydelig Maalestøk, vidne om en ikke 

almindelig experimental Færdighed og om megen Originalitet. 

Selv for dem, der ere godt hjemme i det omhandlede Æmne, 

vil det være overraskende at erfare, at man kan lede Chlor i 

en salmiak- og ammoniakholdig Opløsning af Koboltochlorid, at 

Faren for Dannelse af Chlorkvælstof under de anvendte Forhold 

er en Indbildning, og at man paa denne Maade kan vinde 

80—90 pCt. af Koboltet i Form af Hexamminchlorid og Chloro- 

pentamminchlorid. Ikke mindre overraskes man ved at erfare, 
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at i en blandet Opløsning af Koboltonitrat, Ammoniumnitrat og 

Sølvnitrat ved Tilsætning af stærkt Ammoniakvand Sølvet i 

Løbet af faa Minutter reduceres og falder, som Forfatteren ud- 

trykker sig, «som en jævn Regn af Krystaller ned igennem 

Vædsken», medens der saa at sige udelukkende dannes Luteo- 

koboltnitrat, saa at 80 til 90 pCt. af Koboltet kan genvindes i 

denne Form. Og det er ikke blot Sølvnitrat, der virker saa- 

ledes. Alle i Ammoniak opløselige Sølvsalte forholde sig paa 

samme Maade. Forfatteren reducerer endog Laboratoriets Sølv- 

slumper ad denne Vej. Mange andre interessante og tildels 

uventede Oplysninger indeholdes i dette Afhandlingens første 

Afsnit. I andet Afsnit beskrives og analyseres en Række for 

en stor Del nye Luteokoboltsalte, af hvilke vi blot skulle nævne 

Chloratet, der, da det indeholder. 18 Atomer Brint, 9 Atomer 

Ilt og 6 Atomer Kvælstof, som det var at vente, viser sig at 

være et Sprængstof af frygtelig Virkning. Dog er det aldeles 

ikke farligt at have med at gøre, da det kun exploderer ved 

Slag. I denne Afdeling berigtiger Forfatteren flere ældre An- 

givelser, og ogsaa her meddeler han mange nye Erfaringer af ikke 

ringe Vigtighed, saaledes især om de almindelige Betingelser 

for Dannelsen af de mellem Luteoforbindelserne såa talrige 

Dobbeltsalte. 

Vi ere derfor fuldt enige om at anbefale dette fortjenst- 

fulde og indholdsrige Arbejde til Optagelse i Selskabets Over- 

sigter. Nogle Redaktionsændringer og Forkortelser udbede vi 

os Tilladelse til mundtlig at foreslåa Forfatteren. 

København, den 1. November 1899. 

Ærbødigst 

SM” Jørgensen, Harme bristens en. 
AfTatter. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet, at ogsaa denne Afhand- 

ling blev optagen i dets Oversigt. 

Til Bedømmelse af en fra Dr. med. Johannes Bock ind- 

sendt Afhandling «Om Coffeins og Theobromins Virkning påa 
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Hjertet», . hvilken Forfatteren ønskede optagen i Selskabets 

Oversigt, nedsattes et Udvalg bestaaende af Professorerne Chr. 

Bohr og C. J. Salomonsen. 

Der var i rette Tid indkommet en Besvarelse af den i 

1898 stillede filologiske Prisopgave og en af den samme Åar stil- 

lede æsthetiske, Prisopgave. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 833 til 

869 opførte Skrifter, deriblandt private Gaver fra Selskabets 

Medlem, Professor em. E. Holm og fra Selskabets udenlandske 

Medlemmer, Professor A. V. Båcklund i Lund og Professor 

ASW berberne 

18. Modet den 17%” November, 
(Tilstede vare 33 Medlemmer, nemlig Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

S.M. Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Warming, Thiele, 

Meinert, Goos, Rostrup, Steenstrup, Gertz, Heiberg, Høffding, Gram, Valen- 

tiner, Erslev, Fridericia, Christensen, Chievitz, O.G. Petersen, Prytz, Salo- 

monsen, Zachariae, Jonsson, Jespersen, Nyrop, Juel, Sekretæren. Bohr, 

P. E. Muller, Warming. Desuden Dr. E. Holst fra Kristiania som Gæst.) 

Professor, Dr. K. Erslev holdt et Foredrag om Erik af 

Pommerns Retsstandpunkt i Striden om Sønder- 

jylland. 

Derefter forelagde Dr. H. Valentiner Il. Binds 1. Hæfte 

af L. Lorenz, Wuvres scientifiques. Herom vil en Meddelelse 

blive optagen i Selskabets Oversigt. 

Selskabet vedtog at træde i Bytteforbindelse med «Nor- 

diska Museet» i Stockholm. 

Til Bedømmelse af et fra Dr. phil. Niels Nielsen ind- 

sendt Arbejde «Note sur les développements schlæmilchiens 

en série de fonctions cylindriques», nedsattes et Udvalg he- 

staaende af d'Herrer Drr. Gram og Valentiner. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 870 

—902 opførte Skrifter. 



17. November. ( 9 ) 13. Møde. 

Overordentligt Mode den 24% November. 
(Tilstede vare 28 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, 

Holm, S. M. Jørgensen, Christiansen, Krabbe, Vilh. Thomsen, Wimmer, 

Topsøe, Warming, Jul. Petersen, Thiele, Meinert, Steenstrup, Gertz, Høffding, 

Bohr, Gram, Erslev, Fridericia, Christensen, Kjeldahl, Chievitz, Pechule, 

Jonsson, Johannsen, Juel, Sekretæren.) 

Præsidenten havde sammenkaldt dette Møde i Anledning 

af, at han havde modtaget nedenstaaende Skrivelse til Selskabet: 

Hermed have vi den Glæde at meddele det højtærede Sel- 

skab, at Arvingerne i Boet efter afdøde Etatsraadinde Ida Marie 

Suhr og tidligere afgangne Ægtefælle, Etatsraad, Grosserer Oluf 

Bernt Suhr, have ønsket — som et synligt Tegn paa Erkjendt- 

lighed mod Professor, Dr. med. & phil. Julius Thomsen for hans 

store og gjennem Dannelsen af Kryolithselskabet for Handels- 

huset J. P. Suhr & Søn saa betydningsfulde Arbejde påa Natur- 

videnskabens Omraade — idag paa 150-Aarsdagen efter Handels- 

husets Stiftelse at oprette et Legat paa 100,000 Kroner, der 

under Navn af «J. P., Suhr & Søns Legat til Erindring om 

Professor, Dr. med. & phil. Julius Thomsen» stedse skal be- 

vares som et selvstændigt Hele under Selskabets Bestyrelse, 

saaledes at Kapitalen forbliver urørt, medens den aarlige Rente 

anvendes til Fremme af Selskabets Formaal efter den nærmere 

Bestemmelse af dets Præsident. 

Om Tidspunktet og Formen for Legatkapiltalens Udbetaling 

vil der iøvrigt kunne træffes Aftale med Boets Kurator, Højeste- 

retssagfører Otto Liebe. 

Kjøbenhavn den 22. November 1899. 

Executores testamenti i Boet efter afdøde Etatsraadinde 

Ida Marie Suhr og tidligere afgangne Ægtefælle, Etatsraad 

Grosserer Oluf Bernt Suhr. 

C. Liebe: Carl. Bech. 



14. Møde. (80) 1. December. 

Præsidenten foreslog, at Selskabet med Tak skulde 

modtage denne store og værdifulde Gave. Dette Forslag støt- 

tedes af Selskabets ældste Klasseformand, Professor J. L. 

Ussing, som tillige i Selskabets Navn rettede en Tak til Professor 

Jul. Thomsen baade for den væsentlige Andel han ved sine 

betydningsfulde Arbejder havde haft i, at en saa stor Gave var 

tilfaldet Selskabet, og for hans Virksomhed som Selskabets 

Præsident. Efter at ogsaa den anden Klasseformand Professor S. M. 

Jørgensen og Kassekommissionens Formand Professor Thiele 

havde tiltraadt disse Udtalelser, vedtog Selskabet enstemmig 

med Tak at modtage Legatet. 

Sekretæren meddelte, at Selskabet samtidig med oven- 

nævnte Skrivelse havde modtaget et Exemplar af det som Ma- 

nuskript trykte Mindeskrift: C. Nyrop, Det Suhr'ske Hus i 

Kjøbenhavn, 1749—1899. 

14. Modet den 1" Degember. 
(Tilstede vare 33 Medlemmer, nemlig: Jul. Thomsen Præsident, Ussing, 

Holm, $S. M. Jørgensen, Fausbøll, Krabbe, Wimmer, Thiele, Meinert, Steenstrup, 

Gertz, Heiberg, Høffding, P. E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner, Erslev, 

Fridericia, Christensen, Chievitz, Møller, Pechule, Zachariae, Jonsson, S. 

Muller, Bergh, Nyrop, Juel, Vilh. Thomsen, der fungerede som Sekretær 

under dennes Forfald, Christiansen, Goos, Salomonsen.) 

Professor, Dr. Kr. Nyrop gav en Meddelelse om Fler- 

talsdannelsen i Fransk. Denne Meddelelse vil blive optagen 

i Selskabets Oversigt påa Fransk. 

Derefter meddelte Professor, Dr. J. L. Heiberg Bidrag 

til Belysning af Herodots Opfattelse af Guddommen. 

Til Bedømmelse af en af Dr. med. N.P.Schierbeck ind- 

sendt Afhandling, «Om Mælkebakteriernes Variabilitet i Hen- 

seende til Gæringsævne» nedsattes et Udvalg bestaaende af 

Professorerne E. C. Hansen og C. J. Salomonsen. 



1. December. ( 81 ) 14. Møde. 

Til Bedømmelse af en af Stud. mag. Søren Jensen ind- 

sendt Afhandling, «Nogle Oplysninger om Rhizorhina Ampeliscæ 

H. J. H., Herpyllobius arcticus Stp. & Ltk. og Fam. Herpyllobiidæ 

H. J. H.» nedsattes et Udvalg bestaaende af Museumsinspektor 

Dr. F. Meinert og Docent. Dr. R. Bergh. 

Fra det til Bedømmelse af Dr. med. Joh. Bocks Afhand- 

ling nedsatte Udvalg (Bohr, Salomonsen) var indkommen 

følgende Betænkning: 

Efter Opfordring af Selskabet have vi herved den Ære at 

afgive Betænkning over den af Hr. Dr. med. J. Bock indleverede 

Afhandling «Undersøgelse over Giftes Virkning paa det isolerede 

Pattedyrhjerte: II. Om Coffeins og Theobromins Virkning paa 

Hjertet». Som Titlen antyder, er Arbejdet en Fortsættelse af 

en tidligere i Oversigten for 1898 åptagen Afhandling af 

samme Forfatter. Efter en der udførlig beskreven Methode 

undersøges i nærværende Afhandling først Virkningen af de 

ovennævnte Gifte paa det isolerede Hjerte; de herved vundne 

Oplysninger benyttes dernæst af Forf. til at foretage en Son- 

dring af Symptomerne, som han finder ved Forgiftning af det 

hele Dyr, i dem, der skyldes selve Hjertet, og dem, der skrive 

sig fra Giftens Indvirkning paa de vasomotoriske Nervecentrer. 

Af Forsøgsresultaterne udleder Forfatteren følgende Slutninger: 

Theobromin og Coffein virke i det væsentlige identisk 

påa Cirkulationen. Paa det isolerede Hjerte tilvejebringe de en 

Forøgelse af Pulsfrekvensen, der rimeligvis maa tilskrives 

Hjerteganglierne, 'og samtidig en Formindskelse af Hjertets 

Slagvolumen, der formentlig kan henføres til en Forandring af 

selve Muskulaturen under Indflydelse af Giften. Ved Injektion 

af de omtalte Gifte paa Dyr kombineres disse Virkninger paa 

selve Hjertet med en Irritation dels af Nervus vagus dels af de 

karkonstriktoriske Nerver; herved kan under Omstændigheder 

den af Giftvirkningen paa Hjertet foraarsagede Forandring i 

Pulsfrekvens og Blodtryk delvis kompenseres. 



14. Møde. ( 82 ) 1. December. 

Afhandlingen giver saaledes interessante Bidrag til Kund- 

skaben om de oftere nævnte Giftes Virkning paa Karsystemet, 

og vi anbefale, at den optages i Selskabets Oversigter. 

Den 24. November 1899. 

Chr. Bohr. Carl Jul. Salomonsen. 
Affatier. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet, at den nævnte Afhand- 

ling maa optages i Selskabets Oversigt. 

Fra det til Bedømmelse af Dr. phil. Niels Nielsens Afhand- 

ling nedsatte Udvalg (Gram, Valentiner) var nedenstaaende 

Betænkning indkommen: 

Angaaende den af Dr. N. Nielsen indsendte Note sur les 

développements schælmwlchiens en série de fonctions cylindri- 

ques, om hvilken det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 

har anmodet os om at afgive Betænkning, have vi den Ære at 

udtale følgende: 

Den paåagældende lille Afhandling har til Formaal at hen- 

lede Opmærksomheden paa, at der ved Udvikling efter Besselske 

Funktioner kan fremkomme konvergente Rækker, hvis Sum er 

Nul for alle Argumenter indenfor et vist Interval, uden dog at 

være identisk Nul, og Forfatteren giver en simpel Udledning 

af en saadan Række. Det vilde have været af Interesse, om 

han tillige havde givet Oplysning om, hvilken Betydning denne 

Række har udenfor det samme Interval, men ogsaa i og for 

sig er Paavisningen af det nævnte Forhold af ikke ringe Be- 

tydning, idet blandt andet deraf følger, at Udviklinger i saakaldte 

Schloemilch'ske Rækker kunne ske paa uendelig mange Maader 

indenfor intervallet 0 til æ. 

Saavidt vides, er Dr. Nielsen den første, der har gjort op- 

mærksom paa dette Forhold, og da vi finde, åt den lille Af- 

handling er vel egnet til Optagelse i Selskabets Oversigter, til- 

lade vi os at anbefale, at den optages. 

København den 30. November 1899, 

H.AValentinere J. "Gram 
Afratter. 



15. December. ( 83 ) 15. Møde. 

I Overensstemmelse med Udvalgets Indstilling vedtog Sel- 

skabet at optage den nævnte Afhandling i Oversigten paa fransk. 

Redaktøren forelagde det nylig udkomne Hæfte, Nr. 5, 

af Oversigten for i Aar. 

I Mødet vare fremlagte de paa Bogliste under Nr. 903— 

954 opførte Skrifter hvoriblandt private Gaver fra Selskabets 

Medlemmer AÅgardh i Lund og Kålliker i Wiurzburg, samt 

særskilt fra Selskabets Medlem Prof. em. J. L. Ussing den 

tyske Udgave af hans Værk «Pergamos». 

15. Modet den 15% December. 
(Tilstede vare Hs. kgl. Højhed Kronprinsregenten samt 28 Medlemmer, 

nemlig: Jul. Thomsen, Præsident, Ussing, Holm, S. M. Jørgensen, 

Christiansen, Krabbe, Wimmer, Warming, Jul. Petersen, Thiele, Meinert, 

Steenstrup, P. E. Muller, Bohr, Gram, Valentiner, Hansen, Boas, Chievitz, 

0. G. Petersen, Prytz, Pechule, Zachariae, Jonsson, Johannsen, Juel, Sekre- 

tæren, Bergh.) 

Fra Præsidenten havde Selskabet modtaget nedenstaaende 

Skrivelse: 

Kjøbenhavn, den 6. December 1899. 

" Dotationsskrivelsen af 22. f. M. vedrørende det til Selskabet 

skænkede Legat «J. P. Suhr & Søns Legat til Erindring 0.s.w, 

indeholder en Bestemmelse om, at «den aarlige Rente anvendes 

til Fremme af Selskabets Formaal efter den nærmere Bestem- 

melse af dets Præsident». 

Da det er mit Ønske, at Selskabet i alt Væsentligt selv 

kan raade over Anvendelsen af Legatets Renteindtægt i det 

angivne Øjemed, bestemmer jeg som følger: 

«Legatets aarlige Renter føres til Indtægt for Selskabet, 

dog saaledes, at der forbeholdes Præsidenten Ret til, uden 

særlig Bevilling fra Selskabets Side, at raade over et Beløb af 



15. Møde. ( 84 ) 15. December. 

indtil 1500 Kroner aarlig til Udgifter vedrørende Selskabets 

Anliggender. Hvad der af det sidstnævnte Beløb ikke benyttes 

i Aarets Løb, bliver at føre til Indtægt for Selskabet.» 

Tales hon ene 

Derefter forelagde Kassekommissionen Forslag til 

Budget for 1900, hvilket med nogle Ændringer og efter at den 

deri indeholdte Forhøjelse af den faste Udgiftspost (1 aåa) og Bi- 

drag til Fortsættelse af Udgivelsen af Bibliotheca Danica (5 b) 

særlig vare bevilgede, blev vedtaget i den Form, hvori det 

findes trykt Side 85—88. 

Fra det til Bedømmelsen af Stud. mag. Søren Jensens 

Afhandling nedsatte Udvalg (Meinert, Bergh) var neden- 

staaende Betænkning indkommen. 

Vi have herved den Ære at afgive Betænkning over et af 

Stud. mag. Søren Jensen til Selskabet indsendt Arbejde, betitlet: 

«Nogle Oplysninger om BRhizorhina Ampeliscae H. J. H., Her- 

pyllobius arcticus Stp.-Ltk. og Fam. Herpyllobiidae H. J. H.» 

Afhandlingen behandler nogle vigtige Punkter i den ana- 

tomiske Bygning og Udviklingshistorien af de i Titlen nævnte 

to snyltende Krebsdyrslægter samt i Tilslutning hertil disses 

systematiske Stilling. Forfatteren bringer et ikke ringe Antal 

nye og gode lagttagelser og illustrerer disse ved særdeles goue, 

naturtro Afbildninger; vi mene at burde fremhæve, at han 

baade har lagt Præparationsfærdighed for Dagen ved Bearbej- 

delsen af det ingenlunde lette Materiale, og at hans Slutninger 

vidne om nøje Kendskab til Copepodernes Bygning og Syste- 

matik og om et sundt og klart Blik herpaa. Navnlig med Hen- 

syn til visse. Punkter i Opfattelsen af IKønsorganerne have 

hans Undersøgelser skaffet fuld Klarhed tilveje. 

Den ene af de to Slægter har været et Kampæmne mellem 

tidligere danske Zoologer; den er behandlet af Steenstrup og 

Lutken, Krøyer, Schiødte, Levinsen, H. J. Hansen, men alle 



15. December. (85) 

Budget for Aaret 1900. 

15. Møde. 

LAS) 

om 

Indtægt. 
Beholdning: 

as kasse beholdning FSA Se as 3 Se SRNDRRE 

Rest af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag 

Cc. 3 Guldmedailler 

d. 10 Sølvmedailler 

Renter og Udbytte af Aktier og Obli- 

gationer: 

a. 125700 Kr. Husejer Kreditkasse Øblig. å 32/497 

80200 - Østifternes Krdf. Oblig. å 3%, . . 

15000 - Østifternes Krdf. Oblig. å 3/29, . 

18000 - Jydske Land. Krdf. Oblig. å 4% . 

22000 - Jydske Land. Krdf. Oblig å 3!/2 9/9 

10000 - Fynske Krdf. Oblig. å 3/29 ... 

b. 33600 - i Prioritets Obligationer ...... 

C: 600 - Nationalbankaktier, Udbytte .... 

FSR AR rt EB Tay) 103 hine AE ef. L; USERS RRARES "TyTN, 2 

Bidrag i Følge fundatsmæssig Be- 

stemmelse: 

a. Til Præmier: 

fra det Classenske Fideikommis ...... 

Etatsraad Schous og Hustrus Legat 

b. Til videnskabelige Formaals Fremme: 

det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag for 

Aaret 1899 

c. Fra Carlsbergfondet 

d. Renter af J. P. Suhr & Søns Legat til Erin- 

dring om Professor, Dr. med. & phil. Julius 

Thomsen 

ET ERE RR STER 

For Salg af Selskabets Skrifter s miele 

. Rente af Indlaan og Folio i Bankerne 

Tilfældige Indtægter 

Samlet Indtægt . . . 

Frue Kr. 

2704 | 57 | 
6257 | 43 
960| » 
195 

—1 10047 » 
| 

4713 | 75 
3007 | 50 | 
525| » | 

720| » 
110. 

880 840086 | 95 
| 1344 19 

40 | ” 

| 
1500 | ” 

| | 

400 | :» | 

sun 004 ar BOD Te 

2100" » 

10000| » 
| 

4000 | 16100 » 

Ve] 450| » 

bela] 
ll 300,|| 2 

| 1140367 | 25 

Af Selskabets Kapitalformue betragtes 280000 Kr. som et Fond, der 
ikke maa formindskes, medens Resten er til Raadighed til videnskabelige 
Foretagender (Beslutning af 24. April 1874). 



15. Møde. ( 86 ) 15. December. 

Budget for Aaret 1900. 

Kr. ø. Kr. (2) 

Udgift. 

(ææselskabetssbestyrels'e: 

a. Løn til Embedsmænd, Medhjælp til Sekre- 

tariatet og Arkivet, samt Budet....... 5280 » 

Br SEl skab ets Møder res EU ANER 500 
GI Rengøring AMANDA FE 350 | | 

ad Kontonnd salten SR ASERNES ERE SENAT ES 80 bal 

er Porto SR EDGE REM AREA sorg 700 » 

b:: Bran forsikring sr SAR SERENE BANDE 145 | 80 
FEE | ED SN ESD 

2. Til Selskabets Forlagsskrifter: | 

a. Af Selskabets Midler: Kr. Ø. 

a. Trykning af Oversigterne og 

Skrifterne, derunder Papir til | | 

førstnævnte Eee SES, 4500 » | | 

JS EST UNS DEERE ET RE. 0 NR SMEG 700 » | 

7. Oversættelse paa Fransk. .... 600 » | 

0. Kobberstik, Lithografi, Træsnit 1100 » | 

er Papir tiltSkritern eee se 75 On NG | 
— —I 7650 » || 

EX Ordbosen FEKS SEES 500 » | 

1. Andre Udgifter til Oplaget af Sel- | 

skabets Forlagsskrifter ..... 300 » | | 
—— I 800 ”» | 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidrag: | || | 

Regestaldiplomatica skere Er sEe 2000 Frem 
— 10450 

3. Til Raadighed for Selskabets Præsi- | 

Lente SUIT ENS ØS Bera Re SESRER ”…] 1500| » 

4. TilUdgivelseafSkrifter og anden Virk- | 

somhed ved Selskabets Medlemmer: | 

a. Af Selskabets Midler: || 

Maade di RE SS IST ERE SETE 500 ” || 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske | 

Bidrag: 

Bilan dig he arr monne ensrettede geni, orn 500 ” | 
Er EA STOD ONES 

Overføres HIS stor | 20505 | 80 
Il I 



15. December. ( 87 ) 15. Møde. 

Budget for Aaret1i900. 

Kr. | Ø. Kr. Ø. 

| | 
Udgift. | | 

Overført ...|-.--|.- | 20505 | 80 

5. Understøttelse til Skrifters Udgivelse 

og videnskabelige Arbejder af Ikke- 

Medlemmer: | 

a. Af Selskabets Midler: | 

| 

BB aa dier he dr AR SOREN MA ER MARSAN ADS 7 500 | » 

b. Af det Hjelmstjerne-Rosencroneske | 

Bidrag: | | 

a. Til Udgivelse af J. C. Espersens Ordbog, | | 

til V. Holms Supplement til samme og til | | 

Afslutning af Ordbogen. Til Rest ... | 1283 | 77 

ff. Til Overbibliothekar Chr. Bruuns Bibliotheca | 

Aar EEN ET er Er 225018” 

| | 
| 

TE LEN SE TIE) SY55 USED NE ERE PEER ASA SEES SETE ERRA SE 500 » || 
FEET BRET | 3533 | 77 

6. Pengepræmier og Medailler: | 

a. Præmie af Legaterne: 

fra det Classenske Fideikommis......- Sy sms li | 

Etatsraad Schous og Hustrus ........ ” ” | 
! 

h. Af Selskabets Kasse (derunder Renten af | 

det Thottske Legat): | | 

SAGT Ed ALE IEEE Er ERE Ng 640 » | 
Em 2040 KS 

T. Tilfældige Udgifter: 

KE TY BO ANE FEST EN er STE TE [pet 

b. Istandsættelser og mindre Anskaffelser. . . 200 | » | | 

Faa | rd20Mr 

sFIndkøhaf obligationens . haler, AL Båd væ 7500. ” 

Overføres - . |. 54-54) 4 32379 | 57 

| 



15. Møde. (888) 15. December. 

Budget for Aaret 1900. 

| FE 

Kr. (8) | Kr. Ø. 
| | 

Udgift. | 

ONE Eee ER] 32379 | 57 

9. Beholdning: | | 

anikassebe holdning ESSENS SEP EEN SEE 2219 2 || 

b. Rest af det Hjelmstjerne-Rosencroneske Bidr. 2823 | 66 | 

c. Rest af J. P. Suhr & Søns Legat... ....… 2500, » | 

(SEE Gudme dale RENE ENE RRERS 320) om alt 

ONS Øre da EN 1925155 | 

Forskellige mindre Sølvmedailler til Værdi | 

38 Kr. og et Sæt Guld- og Platinvægte 

opbevares i Kassen. Bat Is] H. AÅ) 7987-| 68 

Samlet Udgift . ..|....!|.. 140367) 25 

Af disse Udgifter er 1a fast, 1b—f, 2, samt 6 og 7b kalkulatoriske. 

Posterne 4, 5 og 7a afhænge af særlig Bevilling. Med Hensyn til 3 tager 

Præsidenten, til $ Kassekommissionen Beslutning. 

Undersøgelserne have været mangelfulde, og Hr. Jensen's År- 

bejde betegner et væsentligt Fremskridt, forsaavidt det heri be- 

vises, at Steenstrup's og Litken's oprindelige Opfattelse af 

Dyret har været den rigtige (hvad ogsaa Levinsen har formodet). 

Den anden Slægt er første Gang funden og beskreven af Dr. H. 

J. Hansen. Denne Forfatter har i sin Fremstilling begaaet en 

Række saa besynderlige Fejl, at Hr. Søren Jensen har maattet 

underkaste hans Arbejde en udførlig indtrængende Kritik; da 

denne imidlertid ikke skønnes at udarte til personlig Polemik, 

men holder sig til Sagen, se vi ikke deri nogen Hindring for 

Afhandlingens Optagelse i Selskabets Oversigt, men mene at 

burde anbefale den hertil, idet den efter vor Formening er et 

vigtigt Bidrag til de snyltende Copepoders Naturhistorie. 

FaMmenner te R. S. Bergh. 
Affatter. 



15. December. ( 89 ) 15. Møde. 

I Henhold hertil vedtog Selskabet, at denne Afhandling 

maatte optages i dets Oversigt. 

Selskabet besluitede at indtræde i Bytteforbindelse med 

Maryland Geological Survey. 

I Mødet vare fremlagte de paa Boglisten under Nr. 855— 

1006 opførte Skrifter, deriblandt som privat Gave fra Selskabets 

Medlem, Professor C. F. Litken, en i Forening med Th. 

Mortensen udgivet Afhandling. 



1899. (90) Tilbageblik. 

Tilbageblik 

paa Selskabets Virksomhed i Aaret 1899, 

Ved Slutningen af Aaret 1898 talte Selskabet 1 Æresmedlem, 

30 indenlandske Medlemmer og 95 udenlandske Medlemmer. 

Blandt disse har det i Aarets Løb mistet 6 udenlandske Med- 

lemmer nemlig: fhv. Professor, Dr. G. J. Allman i Edin- 

burgh, Professor, Dr. S. Lie i Leipzig, Professor Othniel 

Marsh i New Haven, Gehejmeraad E. Kunik i St. Peters- 

borg, Professor L. F. Nilson i Stockholm og Gehejmeraad 

Professor R. W. Bunsen i Heidelberg. 

I sit Møde den 21. April optog Selskabet 4 indenlandske 

Medlemmer, nemlig i den historisk-filosofiske Klasse Professor 

i engelsk Sprog og Litteratur ved Universitetet, Dr. J. Otto H. 

Jespersen og Professor i romansk Sprog og Litteratur ved 

Universitetet, Dr. Kristoffer Nyrop, og i den naturviden- 

skabelig-mathematiske Klasse, Veterinærfysikus, Professor ved 

Landbohøjskolen, Dr. Bernhard L. F. Bang og konst. Lærer 

i Mathematik ved den polytekniske Læreanstalt, Dr. Chr. S 

Juel. Tillige optog Selskabet i samme Møde 4 udenlandske 

Medlemmer, nemlig i den historisk-filosofiske Klasse, Medlem 

af det franske Institut fhv. Professor i Filosofi Alfred Fouillée, 

samt i den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse, Professor 

i Fysiologi ved Faculté des Sciences i Paris Albert G. F.Dastre 

og Medlemmerne af det franske Institut, Ch. Emile Picard 



Tilbageblik. KROE) 1899. 

og Henri Poincaré, begge Professorer i Mathematik ved 

Faculté des Sciences i Paris. 

Ved Aarets Slutning talte Selskabet saaledes 1 Æresmedlem, 

54 indenlandske og 93 udenlandske Medlemmer, blandt hvilke 

22 indenlandske og 4 udenlandske høre til den historisk-filoso- 

fiske Klasse, medens 32 indenlandske og 53 udenlandske ere 

Medlemmer af den naturvidenskabelig-mathematiske Klasse. 

Ved det den 21. April foretagne Valg genvalgtes Professor 

Dr. H. G. Zeuthen til Selskabets Sekretær, og Professor, Dr. 

Vilh. Thomsen til dets Redaktør for de næste fem Aar. 

Som Medlem af Kassekommissionen genvalgtes det efter 

Tur fratrædende Medlem, Professor, Dr. T. N. Thiele for de 

næste fire Aar; tillige blev denne valgt til Kommissionens For- 

mand for dette Aar. Da Professor, Dr. C. F. Lutken paa Grund 

af Svaghed havde nedlagt sit Hverv som Formand for den 

naturvidenskabelig-mathematiske Klasse, valgtes Professor, Dr. 

S. M. Jørgensen af samme til at overtage denne Plads. 

Den 24. Marts holdt Selskabet sit første Møde i det 

nye Lokale, som Carlsbergfondet har indrettet for det, 

som et Festmøde under Forsæde af dets høje Protektor, Hs. 

Maj. Kongen. Efter åt Selskabets Præsident havde givet 

et historisk Overblik dels over Selskabets Kaar, dels over den 

videnskabelige, navnlig den naturvidenskabelige Forsknings 

Karakter i det forløbne Hundredaar, udtalte han en Tak til Carls- 

bergfondets Stifter, afdøde Kaptajn, Brygger J. C. Jacobsen, 

og til Fondets nuværende Bestyrelse og bød sluttelig Sel- 

skabets Medlemmer velkomne i det nye Lokale. Derefter gav 

Professor E. Holm, som Formand for Carlsbergfondets Be- 

styrelse, en Fremstilling af Bygningens Tilblivelse og dens 

kunstneriske Udstyrelse samt fuldbyrdede mundtlig den Over- 

dragelse til Selskabet, som alt havde faaet Udtryk i et Doku- 

ment, hvori der gives det en stedsevarende Brugsret af de det 

overdragne Lokaler, og hvori de gensidige Forhold mellem Sel- 

skabet og Carlsbergfondet som Bygningens Ejer fastsættes. 
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Til Slutning udtalte Præsidenten Selskabets Tak til Hs. 

Maj.Kongen for hans Nærværelse, hvortil Allerhøjstsamme 

svarede med at ønske Selskabet Velsignelse i dets Gerning til 

Gavn og Hæder for Fædrelandet. 

I et overordentligt Møde, som blev afholdt den 24. 

November, meddelte Præsidenten, at Arvingerne efter Etats- 

raadinde J. M. Suhr og tidligere afgangne Æstefælle O. B. 

Suhr, den 22. November havde stiftet et Legat paa 100,000 Kr. 

under Navn af «J. P. Suhrs Legat til Erindring om Professor, 

Dr. med. & phil. Jul. Thomsen», hvilket Selskabet med Glæde 

modtog. 

Foruden Indvielsesmødet og sidstnævnte overordentlige 

Møde har Selskabet i Aarets Løb holdt 14 sædvanlige Møder, 

hvori der blev givet 29 videnskabelige Meddelelser, nemlig"): 

13/1, H. Høffding: Det psykologiske Grundlag for logiske 

Domme (Skr.”). 

27/13... Jul. Petersen: De fire Farvers Problem. 

-… J.E. V. Boas: Nogle Bemærkninger om Insekternes Me- 

tamorphose (O.%). 

10/7. J. H. Chievitz: Det fuldbaarne Menneskefosters topo- 

grafiske Anatomi. 

-… V. Johannsen: Nogle botaniske Arvelighedsstudier (O.). 

24/, F. Jonsson: Om Knytlinga-Sagas Tilblivelse og Kilder 

(Skr.). 

10/3, T. N. Thiele: Nogle spektronomiske Methoder og Re- 

sultater (0.7). 

- Samme: Om lagttagelseslærens Halvinvarianter (O.%). 

- Chr. Bohr: Om Frøernes Hud- og Lunge-Respiration 

(0.7). 

1) Et efter Afhandlingens Indhold tilføjet (Skr.) eller (0.) betegner, om 

vedkommende Afhandling er bestemt til Optagelse i Selskabets Skrifter 

eller i dets Oversigt. En ” efter Skr. eller O. angiver, at Afhand- 

lingen er trykt i indeværende Aar. 
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7/4. 

21/4 

5/5, 

195 

E. Holm: Om Dronning Juliane Marie, som hun viser 

sig i sine (tidligere ubekendte) Breve til Frederik d. Store 

af Preussen. 

Chr. Bohr: Om Hønsefosterets respiratoriske  Stof- 

skifte, et i Forening med K. Hasselbalch udført Ar- 

bejde (0.7). 

Samme: 1) Definition og Methode til Bestemmelse af In- 

vasions- og Evasionskoefficienter ved Luftarters Opløs- 

ning i Vædsker, Værdier af de nævnte Konstanter samt af 

Absorptionskoefficienten for Vand og Kulsyre mellem 0? 

og OP CHOT) 

2) Bestemmelse af Absorptions-, Invasions- og Evasions- 

koefficienter for Klornatriumsopløsninger mellem 0? og 

60? C. (0.” sammen med foregaaende). 

3) Bestemmelse af Absorptionskoefficienten for Alkohol 

og Kulsyre mellem — 70? og + 409 C., samt af. In- og 

Evasionskoefficienten ved 0? (0.7). 

C. J. Salomonsen: Bidrag til Infusoriernes chemotaktiske 

Forhold (O.). 

Vilh. Thomsen: Nogle Bemærkninger om det etruskiske 

Sprogs Stilling (0.7). 

C. Christiansen: Experimentalundersøgelse over Be- 

røringselektricitetens Oprindelse. IV. Meddelelse, forelagt 

aske Prytz (OS): 

G. Zachariae: Om Præcisionsnivellementet over Øre- 

sund (O.”). 

H. Valentiner: En Anvendelse af Caspar Wessels Kva- 

terniontheori til Bevis for en moderne Sætning (0.”). 

k. Bergh: 1) En lille Undersøgelse over et hidtil ukendt 

Bygningsforhold i Epidermis hos en Del Land- og Fersk- 

vands-Oligochæter, udført i Forening med Stud. mag. Å. 

Ditlevsen (0.7); 

2) Kritiske Bemærkninger om Hovedretningerne i den 

nyere embryologiske Forskning (0.7). 
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20/14. J. L. Ussing: Afsluttende Bemærkninger om det græske 

Theater og Vitruvs Forhold dertil (0.7). 

- O. G. Petersen: Undersøgelser over Aarringsdannelser. 

3/11. S. M. Jørgensen: Om Zeise's og Cossa's Platinsalte 

(Skr.). 

- R. Bergh: Om Blodkarrenes Bygning hos Anneliderne (O.). 

17/11. Kr. Erslev: Erik af Pommerns Retsstandpunkt i Striden 

om Sønderjylland. 

- H. Valentiner: Forelæggelse af 3. Hæfte (T. IM 1) af L. 

Lorenz, (Kuvres serentifiques (O.). 

1/12, Kr. Nyrop: Om Flertalsdannelsen i fransk (O.). 

- J. L. Heiberg: Til Belysning af Herodots Opfattelse af 

Guddommen. 

Endvidere har Selskabet antaget til Offentliggørelse følgende 

af Ikke-Medlemmer forfattede Afhandlinger, nemlig, foruden de 

nedenfor nævnte prisbelønnede Afhandlinger af K. Meyer (Skr.”) 

og L. Mangin (0.): 

Th. Madsen: Om Difterigiftens Konstitution (0.7). 

V. Henriques og C. Hansen: Recherches sur la formation 

de la graisse dans l'organisme par Valimentation graåsse 

intensive (O.”). 

Th. Madsen: Om Tetanolysinet (0.7). 

Samme: Antitetanolysinets Virkning paa de røde Blodlegemer (O.”). 

Å. Christensen: Om Overbromider af Chinaalkaloider (Skr.), 

hvilken Afhandling tillige belønnedes med Selskabets 

Sølvmedaille. 

E. Biilmann: Om Fremstillingen af Natriumkoboltidnitrit og 

Paavisningen af Kalium dermed (0.”). 

L. Jacobsen: Nogle Luteokoboltsalie, deres Fremstilling og 

Omsætninger (O.”). 

Joh. Bock: Undersøgelser over Giftes Virkning paa det iso- 

lerede Pattedyrhjerte: Il, Om Coffeins og Theobromins 

Virkning paa Hjertet (0%). 



Tilbageblik. (5955) 1899. 

N. Nielsen: Note sur les développements schlæmilchiens en 

série de fonctions cylindriques (O0.”). 

S. Jensen: Nogle Oplysninger om Rhizorhina Ampeliscæ H. J. H., 

Herpyllobius arcticus Stp.-Ltk. og Fam. Herpyllobiidæ 

HH: KR (O)). 

Foruden de med (O.”) betegnede 15 Meddelelser af Selskabets 

Medlemmer og 9 Afhandlinger af Forfattere udenfor Selskabet 

indeholder nærværende Aargang af Oversigten tillige en i Slut- 

ningen af forrige Aar forelagt Meddelelse af Selskabets Medlem 

Vilh Ehomsen: 

Af sine Skrifter har Selskabet udgivet 1 til den historisk- 

filosofiske Afdeling hørende, nemlig 6. Rækkes IV Bd. Nr. 6, inde- 

holdende: H. Høffding, «Det psykologiske Grundlag for logiske 

Domme», hvormed dette Bind er sluttet; endvidere 4 til den 

naturvidenskabelig-mathematiske Klasse hørende Skrifter, nemlig 

6. Rækkes IX Bd. Nr. 1, indeholdende: Jap. Steenstrup og 

Chr. Litken, «Spolia Atlantica. Bidrag til Kundskab om 

Klump- eller Maanefiske /Molidæ)», samme Bd. Nr. 2, inde- 

holdende: Eug. Warming, «Familien Podostemaceae, Af- 

handling V», og samme Bd. Nr. 3, indeholdende: Kirstine 

Meyer, «Om overensstemmende Tilstande hos Stofferne, en 

med Selskabets Guldmedaille belønnet Prisafhandling», samt 

samme Rækkes X Bd. Nr. 1, indeholdende: Chr. Juel, «Ind- 

ledning i Læren om de grafiske Kurver». 

Regestakommissionen har i 1899 udgivet Regesta 

diplomatica, 2. Række, Bd. Il, 4. Hæfte, omfattende Tiden fra 

1608 til 1628. 

Selskabets Guldmedaille er bleven tilkendt Cand. mag. 

Fru Kirstine Meyer, født Bjerrum, for den ovenfor nævnte 

i Selskabets Skrifter udgivne Afhandling, og en for det Clas- 

senske Legat udsat Pris er tildelt Professor ved Lycée Louis le 
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Grand i Paris, Dr. Louis Mangin for det i Oversigten for i 

Aar optagne Skrift: Contribution & Vétude de quelques para- 

sites du Bleé. 

Carlsbergfondets Direktion, om hvis Overdragelse 

af nye Lokaler til Selskabet der alt er berettet, har tillige ind- 

sendt Beretning om Fondets Virksomhed i Aaret 1897—98. 



EXTRAITS DES PROCES VERBAUX. 

Questions mises au gongours pour V'année 1899. 

Section des Lettres. 

Question d'Histoire. 

Déjå mise au concours en 1889. 

(Prix: la Médaille d'or de 1'Académie.) 

HL inistoire intérieure du Danemark au quinziéme siécle a été 

relativement peu étudiée, et il n'existe surtout aucun ouvrage 

qui fasse bien connaitre V'administration et les fonctionnaires 

du påys, ses moyens de défense et ses fiefs, Padministration 

des villes et la politique commerciale du gouvernement, 'as- 

siette des impoåts et, en général, le systéme financier de VEtat. 

I ny a point de doute que la législation de cette eépoque, 

conjointement avec le grand nombre d'autres documents publics 

et privés qui ont été conservés, ne puisse, pår une étude 

approfondie, fournir sur tous ces points des renseignements 

bien complets, surtout si on les compare avec V'état des choses 

correspondant dans les temps antérieurs et postérieurs, et avec 

administration des royaumes voisins et d'autres pays. L'Aca- 

démie propose en conséquence sa médaille d'or pour 

un mémoire qui donnera tous les éclaircissements néces- 
saires sur Vadministration du pays et ses fonctionnaires, sur 
ses moyens de défense et ses fiefs, sur la nature et la réparti- 
tion des impåts et le systéme financier de VÉEtat,au quinziéme 

siécle, surtout cependant dans la période comprise entre la mort 
de la reine Marguerite et Vavénement au trone du roi Hans. 



lj Questions mises au concours pour lT'année 1899. 

Section des Sciences. 

Question de Chimie. 
(Prix: la Médaille d'or de I'Académie.) 

Malgré le grand nombre de recherches expérimentales 

effectuées pour élucider la cause réelle de Pisomérie des åcides 

fumarique et maléique, il faut bien avouer, si on veut étre 

impartial, que cette question reste tout å fait indécise. C'est 

pourquoi 1'Académie propose så médaille d'or pour un travail 

expérimental qui contribue d'une maniére nouvelle et notable 

a jeter la lumiére sur cette question. Il faut que ce travail 

débute pår un aåpercu historique et critique des recherches 

antérieures, et quwil soit accompagné de préparations permet- 

tant de contråler par voie expérimentale les résultats obtenus 

par Vaåuteur. 

Question de Mathématiques. 

(Prix: la Médaille d'or de 'Académie.) 

Quoiqu'une des propositions principales de la théorie des 

fonctions nous apprenne que toute fonction transcendante entiére 

peut étre décomposée en un produit de facteurs primaires, il 

n'y a que trés peu de cas ou Von connaisse complétement tant 

le développement de la fonction en série suivant les puissances 

de lå variable indépendante que la décomposition correspondante 

en facteurs primaires, parce que les opérations å fåire pour 

transformer une des deux formes en Vautre aboutiront ordi- 

nairement å des expressions tellement composées, que les 

résultats seront sans valeur pratique. Seuls les cas bien con- 

nus ou les racines de lå fonction forment ou une progression 

arithmétique ou une progression géométrique, fournissent des 

exemples fondamentaåaux de pareilles fonctions. (Cependant il 

sera du plus haut intérét d'ajouter å ces exemples de nouveaux 

qu'on ne puisse pas déduire immédiatement des susdits et qui 

doivent satisfaire å la condition que tant les coefficients du 

développement de lå fonction en question suivant des puis- 

sances, que toutes ses racines se présentent sous des formes 

simples, et qu'ils søoient désignés, si possible, par des expres- 

sions finies d'un caractére élémentaire. 
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L'Académie propose en conséquence såa médaille d'or pour 

un mémoire fournissant un exemple nouveau d'une fonction 

transcendante entiére dont on puisse déterminer complétement 
Veæpression tant en série qwen produit de facteurs primaires. 

Prix Classen. 

'É 
(600 couronnes.) 

La théorie de la variabilité des plantes aåa pris une impor- 

tance scientifique de plus en plus grande depuis ces vingt der- 

niéres années, surtout aprés que, dans les recherches, on se 

sert bien plus qu'autrefois d'énumérations, de mensurations, de 

déterminations de temps, etc., dont les résultats se laissent 

préciser numériquement. Abstraction faite de la betterave å 

sucre, dont on a étudié plus en détail la teneur en sucre, etc., 

on ne dispose en gænéral que de renseignements assez clair- 

semés sur la variation individuelle des caractéres chi- 

miques et physiologiques d'espéces et de races de plantes 

supérieures. Les céréales semblent tout spécialement devoir 

préæésenter, méme au point de vue pratique, d'importants objets 

d'études de ce genre. Comme il serait d'un certain intéreét 

pour Vagriculture de faire des efforts tendant å ce que V'avoine 

de Danemark put étre employée en proportion notable pour lå 

fabrication des meilleures sortes de gruaux, I'Académie propose 

une récompense de 600 couronnes pour la résolution du pro- 

bléme que voici: 

On demande, sur Vune des variétés d'avoine propres å la 
fabrication de gruaux, des recherches sur la variation de la 
teneur centésimale en graisse (cest-a-dire de Vextrait d'éther) 
dans le grain débarrassé de sa balle, de maniére que les grains 

de différents pieds provenant d'un méme champ soumis å une 
bonne culture homogéne, soient comparés entre eux, et qw'en 
méme temps des études soient 'faites pour élucider si Von peut 
s'attendre å& trouver, dans les variations observées, des expres- 

sions de particularités héréditaires. 
On désire que la réponse, å laquelle on accorde un deélai 

expirant le 31 octobre 1901, soit accompagnée d'une série 

d'échantillons de blé analysé. 



"AY Questions mises åu concours pour lannée 1899. 

Il. 

Mise au concours, en 1895, pour le prix Thott. 

1600 couronnes.) 

Bien que dans ces derniers temps les bactéries de lå fer- 

mentation lactique aient été 'objet de diverses recherches, on 

manque encore de renseignements exacts sur les substances 

qui se forment en sus de Vacide lactique dans cette fermenta- 

tion, et sur les proportions dans lesquelles elles s'y présentent. 

Comme en pratique, surtout pour les laiteries, il est d'un 

grand intérét de faire naitre lesdits éclaircissements, [Académie 

propose une réæcompense de 600 couronnes prises sur le legs 

Classen pour 

un travarl constatant les combinaisons qw se forment, outre 

Vacide lactique, dans la fermentation lactique sous Vinfluence 
de certaines bactéries caracterisées en détail, ce travail devant 

indiquer, autant que possible, les proportions quantitatives dans 
lesquelles se præsentent ces combinarsons. On devra également 

déterminer en détail les gaz de la fermentation. 

Prix Thott. 

(800 couronnes.) 

Il y a déjå plusieurs années qu'å T'étranger on a vu surgir 

des communications sur des maladies bactériques chez la larve 

du hanneton, et Von a aussi constaté chez nous la présence 

d'une maladie de ce genre; d'aprés les expériences acquises, 

on peut méme regarder comme certain que (cette ou) ces mala- 

dies sont trés répandues chez les larves de nos hannetons. 

Toutefois, chez nous, on n'a encore fait de ces maladies Vobjet 

d'une étude bactériologique approfondie, quoique de pareilles 

recherches fussent du plus haut intérét, vu I'immense impor- 

tance qu'a le hanneton chez nous. 

En conséquence, V'Académie propose une récompense de 

800 couronnes pour 

un eæxæposé complet (de la ou) des maladies bactériques qui 
se rencontrent en: Danemark chez la larve du hanneton. Cet 

eæpnsé doit renseigner, autant que possible, sur la vore par 
laquelle les bactéries pénétrent dans Vorganisme, et sur les 
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conditions extérieures qut favorisent leur propagation. Si c'est 
possible, on devra également rechercher si les espéces de bactéries 
trouvées pourront étre utilisées comme moyens d'extermination 
contre la larve du hanneton. 

On accorde å la réponse un délai expirant le 31 octobre 

1901. 

Les réponses aux questions peuvent étre en langue danoise, 

suédoise, anglaise, allemande, francaise ou latine. Les mémoires 

doivent étre écrits lisiblement et marqués, non point du nom 

de Vaåuteur, mais d'une épigraphe, et accompagnés d'un billet 

cacheté, contenant les nom, profession et adresse de l'auteur 

avec la reproduction de I'épigraphe å l'extérieur. Aucun membre 

danois de I'Académie ne peut concourir pour un des prix pro- 

posés. AÅA défaut d'autre prix désigné, c'est la médaille d'or de 

” Académie (valeur: 320 couronnes) qui sert de récompense pour 

la solution satisfaisante des questions posées. 

A lT'exception des réponses å la premiére question du prix 

Classen et å celle du prix Thott, pour lesquelles le délai accordé 

expire le 31 octobre 1901, les mémoires devront étre adressés 

avant la fin d'octobre 1900 au secrétaire de 1 Aca- 

démie, M. H.-G. Zeuthen, professeur å Université 

de Copenhague. Le jugement est porté durant le mois de 

février suivant, aprés quoi les auteurs peuvent retirer leurs 

réponses. 



VI 

Mémoires gouronnés. 

I. Rapport sur un mémoire envoyé en réponse å la question 

de physique mise au concours en 1897. 

IK et å la question de physique mise au concours en 

1897 par Académie Royale des Sciences de Danemark, a été 

envoyé un mémoire dont l'épigraphe est: In varietate unitas 

et sur lequel Académie nous aåa invités å nous prononcer. 

Voici ce que nous avons å dire å ce sujet. 

Le probléme était de chercher si réellement il existe une 

équation d'état physique commune å tous les liquides et gaz, 

cette relation pouvant en tous cas étre considérée comme 

vraisemblable d'aprés les recherches de v. d. Waals et d'autres. 

Depuis longtemps on sait qu'en geénéral  lesdites substances 

præésentent toutes des concordances sous le "rapport indiqué, 

mais å VFaide de recherches ultérieures on a également montré 

quil est å peine possible de constater un enchainement aussi 

simple que le suppose v. d. Waals. 

L'auteur du présent mémoire a fait du probléme Vobjet 

d'un travail qui a une grande portée. Il cherche d'abord å 

voir si la loi est juste dans sa forme primitive. D'aprés cette 

loi Véquation d'état doit affecter la méme forme, si pour 

unités de volume, pression et température on prend les 

valeurs critiques. Or la connaissance de ces valeurs critiques 

facilitera beaucoup le controdle de la loi.  Toutefois il est 

tres difficile de mesurer les valeurs critiques; il y a diverses 

causes d'erreur, peut-étre insignifiantes en d'autres cas, par 

exemple, une légére addition d'un gaz permanent, mais qui au 

point crilique peuvent exercer une forte influence. C'est ce 

dont Vauteur a cherché å s'affranchir en choisissant des unités 
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proportionnelles aux valeurs critiques et prenant pour point 

de départ la température å laquelle la densité d'un liquide est 

cent fois plus grande que la densité de sa vapeur saturée. Il 

a appliqué cette méthode å vingt substances et le résultat de 

leur comparaison est que ces substances font entre elles des 

écarts dont la grandeur rend impossible ['exactitude de la loi 

de v. d. Waals. 

L'auteur cherche ensuite, s'il est possible d'obtenir plus 

d'harmonie en choisissant des unités différentes des données 

critiques. Sa méthode est ingénieuse, mais il serait trop com- 

pliqué de la décrire ici. Elle Va fait réussir å prouver que 

réellement on peut arriver å un résultat par cette voie. Il a 

constaté la possibilité de conserver la pression critique comme 

unité, mais aussi la nécessité de choisir, pour les volume et 

température, des unités divergeant notablement des valeurs cri- 

tiques.  Cette étude, d'une grande compréhension et trés 
a 

intéressante, va servir å déterminer les nouvelles unités, et 

celles-ci une fois trouvées, on n'a pas de peine å démontrer 

que lå loi est juste. 

Le résultat est donc qu'il doit exister une équation d'état 

physique commune å tous les corps et pouvant recevoir la 

forme É skaden 
F(p,v+—+ aa, T + £, a,b,c) = 0, 

formule ou p, v et T' représentent les pression, volume et 

température, «, 2, a, b, € sont des constantes déterminées par 

la nature de lå substance. 

Il est manifeste que Vauteur posséde les qualités scienti- 

fiques requises pour traiter å fond la question proposée et que 

pår des calculs longs et souvent assez pénibles il a su déduire 

des données expérimentales disponibles ce qu'elles peuvent nous 

apprendre lå-dessus. La solution quw'il a donnée du probléme 

posé est d'une grande valeur et nous espérons que Vauteur la 

publiera. Nous ne pouvons donc pas faire autrement que de 

proposer å ['Académie de récompenser ce travail en lui accordant 

la médaille d'or de Académie. 

Copenhague, le 26 janvier 1899. 

C. Christiansen, KPrytz: 
rapporteur. 



VIL Mémoires couronnés. 

Les conclusions de ce rapport ont été approuvées d'abord 

par la section des Sciences, puis par I'Académie dans sa séance 

du 24 février. En ouvrant le billet qui accompagnait le mémoire, 

on a constaté que V'auteur est Madame Meyer, née Bjerrum. 

II. Rapport sur un mémoire envoyé en réponse å lå question 

mise au concours pour le prix Classen en 1896. 

La réponse å la question de concours est intitulée: Con- 

tribution å Vétude de quelques parasites du blé, et porte pour 

devise: Bien & demi: elle compte soixante pages in-folio, a pour 

date Paris 24 8Pre 1898 et est accompagnée de quatorze planches 

repræsentant, soit par de beaux dessins å la main soit par des 

photographies, des préparations pour le microscope. VL'auteur 

y joint une boite contenant, comme T'exigeait la question des 

concours, des préparations de toutes les formes de cham- 

pignons traitées dans le mémoire; il y a dix-sept de ces pré- 

parations. 

Dans ce mémoire on s'est borné å un petit nombre 

d'espéces d'ascomycétes nuisibles aux céréales, ainsi que de 

leurs formes de conidies; mais en somme les sujets sont 

traités å fond. 

Prés de la moitié de I'ouvrage est consacrée au Septoria 

graminum qu'on rencontre si souvent sur les céréales. L'auteur 

débute par un exposé historique des matériaux bibliographiques 

disponibles concernant ce pycnide et son parasitisme.  Suil 

une étude approfondie de Vévolution de ce parasite; lV'auteur 

a fait avec soin des essais d'ensemencement qui Mont mené 

beaucoup plus loin que ses devanciers. C'est surtout la 

nature pårasitique du champignon qu'il arrive å mettre en 

pleine lumiére. Parmi les observations de Vauteur il en est 

de particuliérement intéressantes, celles qui concernent le 

moyen employé par les hyphées pour perforer les parois des 

cellules des plantes, savoir la sécrétion d'un ferment ana- 

logue å celui que de Bary a signalé chez la Selerotinia. Par 

contre Vauteur n'a pas mieux réussi que ses prédécesseurs å 

constater une forme d'ascospore se rapportant å ce pycnide. 
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Chose trés remarquable, ce méme auteur omet de citer un 

opuscule de L. Mangin (Sur le septoria graminum Desm., destruc- 

teur des feuilles du blé) publié dans les Comptes rendus de 

mai 1898 et dans lequel on trouve déjå publiés quelques-uns 

des résultats cités dans le mémoire-réponse; mais, dut-on 

attribuer å deux auteurs différents cette réponse et ledit opuscule, 

la conclusion du présent rapport n'en serait pås changée, et la 

suite le fait voir. 

La seconde partie de ce mémoire de concours est plus 

importante: elle contient une série de faits nouveaux et inté- 

ressants, soit observations soit résultats d'expériences. Il y est 

spécialement traité d'une maladie qui, dans ces derniers temps, 

a fréquemment åttaqué les céréales de T'Europe centrale et 

qwen France on appelle le piétin. Jusquw'ici 'on a regardé 

comme cause de cette maladie Vaction de divers champignons, 

surtout de I" Ophiobolus graminis; mais des expériences sérieuses 

faites au laboratoire par 'auteur du mémoire en question, semblent 

aujourd'hui mettre hors de doute que cet Ophiobolus ne joue, 

comme parasite, quun råle trés secondaire et que la vraie 

cause de ceite maladie dévastatrice est due au Leptosphærra 
herpotrichioides. 

Ce qui mérite mention comme intéressant spécialement la 

science, c'est que, par ses études et expériences, Vauteur a 

trouvé les formes de conidies qui sont propres å ces deux 

ascomycétes; car il a prouvé que telle forme de conidie jusqu'ici 

dénommée Dichyosporium, constitue un organe de propagation 

appartenant au Leptosphæria herpotrichioides, et que certaines 
conidies rapportées au genre du Coniosporitum servent d'or- 

ganes de propagation å VOphzobolus graminis, et Vauteur a 
également prouvé que chez ce dernier ascomycéte il y avait 

une forme remarquable et jusqu'alors inconnue de spores se- 

condaires. 

En outre, le mémoire-réponse fournit de nouvelles con- 

tributions å l'explication du mécanisme qui force le sac des 

spores å les éjaculer; il donne également un ample exposé de 

la germination des spores chez les types dont il traite et y 

ajoule plusieurs nouvelles observations d'un intérét général. 

[I faut voir une lacune dans ce mémoire-réponse, en ce 

qu'on a pris le froment seul pour objet des recherches. 

Toutefois, on ne pouvait pas non plus attendre d'un pareil 
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meémoire-réponse, qw'il équisåt la question en traitant de tous 

les ascomycétes et conidies-types qui vivent en parasites sur 

les céréales et, de plus, ce sont généralement les mémes asco- 

mycétes qui figurent sur les différentes espéces de blé. 

Å notre sens, les expériences sont si complétes dans les 

limites assignées, I'exposition est tellement claire, les résultats 

obtenus relativement au rapport génétique des ascomycétes et 

conidies en question et plusieurs des autres résultats fournis 

par les expériences ont tant d'importance, que nous devons 

considérer la réponse comme méritant le prix proposé. 

Nous proposons que, si tel est le désir de Vauteur, son 

mémoire soit inséré in extenso dans le Bulletin de I'Académie 

des Sciences, avec un certain nombre de figures, au choix. 

Copenhague, janvier 1899. 

E. Rostrup, E. Chr. Hansen. 
rapporteur. 

Les conclusions de ce rapport ont également été approuvées 

d”abord par la section des Sciences, puis par I'Académie dans 

sa séance du 24 février. En ouvrant le billet qui accompagnait 

le mémoire, on a constaté que Vauteur est M. Mangin, doc- 

teur és sciences, professeur au Lycée Louis le Grand. 
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Apercu des travaux de 1'Académie pendant Vannée 1899. 

Å la fin de Tannée 1898, Académie comptait, outre 1 membre 

honoraire, 50 membres danois et 95 membres étrangers. Dans 

le cours de cette méme année, elle a perdu six membres étran- 

gers, savoir: le D" G.-J. Allman, professeur émérite (Édim- 

bourg), le DYS. Lie, professeur (Leipzig), le professeur Othniel 

Marsh (New-Haven), le conseiller intime E. Kunik (Saint- 

Pétersbourg), le professeur L.-F. Nilson (Stockholm) et le 

conseiller intime R.-W. Bunsen, professeur (Heidelberg). 

Dans sa séance du 21 avril, "Académie a recu quatre mem- 

bres danois, savoir, dans la section des Lettres, MM. le D" Otto- 

H. Jespersen, professeur de langue et littérature anglaises å 

PUniversité, le D' Kristoffer Nyrop, professeur de langues 

et littératures romanes å IUniversité, et, dans la section des 

Sciences, le D? Bernhard-L.-F. Bang, physicien vétérinaire 

et professeur å I'ÉEcole supérieure d'Agriculture, et le D: Chr.- 

S. Juel, chargé de cours de mathématiques å IInstitut Poly- 

technique. En outre, dans cette méme séance, 1'Académie a 

recu quatre membres étrangers, savoir, dans la section des 

Lettres, M. Alfred Fouillée, ci-devant professeur de philo- 

sophie, membre de VInstitut, et, dans la section des Sciences, 

M. Albert-G.-F, Dastre, professeur de physiologie å la 

Faculté des Sciences de Paris, et MM. Ch.-ÉEÉmile Picard et 

Henri Poincaré, Fun et Vaåutre membres de VInstitut et 

professeurs de mathématiques å la Faculté des Sciences de Paris. 

Å la fin de 'année, Académie comptait donc, outre un 

membre honoraire, 54 membres danois et 93 membres étran- 

gers. 22 danois et 4 étrangers appartiennent å la section des 

Lettres, tandis que 32 danois et 53 étrangers sont membres de 

la section des Sciences. 
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Aux élections tenues le 21 avril, on a réélu M. H.-G. 

Zeuthen pour secrétaire de I'Académie et M. Vilh. Thomsen 

pour rédacteur de Académie, Tun et Pautre pour cinq ans. 

D'aprés le roulement établi dans la Commission des 

fonds, M. T.-N. Thiele, qui en était membre, a déposé ses 

fonctions, et a été réélu pour les quatre ans å suivre. En 

méme temps on Va élu præsident de la Commission pour cette 

année. La santé de M. C.-F. Litken le forcant å déposer ses 

fonctions de præsident de lå section des Sciences, on aå élu å 

sa place M. S.-M. Jorgensen. 

Le 24 mars, YAcadémie a tenu sa séance d'inaugu- 

ration dans le nouveau local que lui a aménagé la fondation 

Carlsberg. Y ont assisté le haut protecteur de Académie, 

Sa Majesté le Roi, et plusieurs des princes royaux. M. le 

Président ayant jeté un coup d'æil sur les conditions de I'Aca- 

démie et sur le caractére "des recherches scientifiques pendant 

le siécle passé, a exprimé des remerciments au fondateur de lå 

fondation Carlsberg, le feu capitaine et brasseur J.-C. Jacob- 

sen, ainsi qu'å la direction de cette méme fondation, et å 

terminé en souhaitant aux membres de I'Académie la bienvenue 

dans les locaux nouveaux. Ensuite M. E. Holm, en så qualité 

de præsident de lå direction de la fondation Carlsberg, åa exposé 

la genése de VFédifice et sa décoration artistique, et en a ac- 

compli verbalement le transport å T'Académie, transport qui 

avait déjå été énoncé dans un acte lui donnant Vusufruit per- 

manent des locaux alloués et ou la relation mutuelle entre 

"Académie et la fondation Carlsberg est déterminée. 

Pour terminer, M. le Præsident a adressé, au nom de 

Académie, ses remerciments å Sa Majesté le Roi, dont la 

bonté TFavait honorée de så præsence, å quoi Sa Majesté a 

répondu en priant Dieu de hbénir les travaux de Académie 

pour le profit et Thonneur de la patrie. 

Dans une séance extraåordinaire, tenue le 24 novembre, 

M. le Præsident a fait savoir que les héritiers de M”€ J.-M. 

Suhr et de son époux antérieurement décédé, O.-B. Suhr, 

conseiller d'État, avaient fondé, le 22 novembre, un legs de 

100000 couronnes sous le nom de «Legs J.-P. Suhr fondé en 

commémoration du professeur Jul. Thomsen, D" en médecine 

et en philosophie», donation aåacceptée de Académie avec plaisir. 

OQutre lå séance d'inauguration et lå derniére séance extra- 
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ordinaire qw'on vient de mentionner, 1'Académie a tenu, durant 

PYannée passée, 14 séances ordinaires ou ont été faites 29 

communications!) scientifiques, savoir: 

13/1, M. H. Hoffding: Base psychologique des jugements 

logiques. (M.”). 

27/1, M. Jul. Petersen: Probléme des quatre couleurs. 
»… M. J.-E.-V. Boas: Quelques remarques sur la métamor- 

phose des Insectes. (B.%). 

10/6, M. J.-H. Chievitz: Anatomie topographique du fétus 

humain å terme. 

»… M.V. Johannsen: Études botaniques sur Vhéréditeée. (B.). 

241, M. F. Jonsson: Sur les sources et la genése de la 
Knytlinga-Saga.. (M.). 

10/3, M. T.-N. Thiele: Quelques méthodes et résultats spec- 
tronomiques.  (B.7%). 

— Sur les sémiinvariantes de la théorie de T'observation. 

(B."). 

»… M. Chr. Bohr: Sur la respiration cutanée et pulmonaire 

des Grenouilles. (B.7). 

"14. M. E. Holm: La reine Julienne-Marie telle qu'elle se 

révéle dans ses lettres (jusqu'ici inconnues) adressées å 

Frédéric le Grand de Prusse. 

»  M. Chr. Bohr: EÉchanges respiratoires du fétus de la 

poule. Travail fait en collaboration avec M. K. Hassel- 

balch. (B./). 

21/4. Le méme: 1? Définition et méthode servant å déterminer 
les coefficients d'invasion et d'évasion des gaz dissous dans 

les liquides, valeur des constantes citées, ainsi que le 

-coefficient d'absorption de l'eau et de VFacide carbonique 

entre 0” et 60? C2. (BX). 

— 2? Détermination de coefficients d'absorption, d'invasion 

et d'évasion pour les solutions de chlorure de sodium 

entre 30) etr 609bCE2(BØ) 

— 3? Détermination du coefficient de VFalcool et de Vacide 

1) L"apposition d'un (M.) ou d'un (B.) aprés le titre de la communication 

indique que son auteur l'a destinée å Tinsertion dans les Mémowres ou 

au Bulletin de Y'Académie. Un astérisque (M.” ou B.”) désigne que la 

communication a été imprimée dans T'année courante. 
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carbonique entre — 70”? et + 40? C., ainsi que du coeffi- 

cient d'invasion et d'évasion å 0”? (B.7). 

M. C.-J. Salomonsen: Note sur la chimotaxie des In- 

fusoires.  (B.). 

M. Vilh. Thomsen: Remarques sur la parenté de la 

langue étrusque. (B./). 

M. C. Christiansen: BRecherches expérimentales sur 

Porigine de VFélectricité voltaique.  IVé communication, 

presentee park MS KSP Ty HZ (B.S): 

M. G. Zachariae: Nivellement de précision. Passage 

du Sund. (B./X). 

M. H. Valentiner: Application des quaternions de Cas- 

par Wessel å la démonstration d'un théoréme récent. (B./). 

M. R. Bergh: 19 Petite recherche, faite en collaboration 

avec M. Ditlevsen, sur une condition de structure, 

jusquici ignorée, dans lépiderme de quelques Oligo- 

chætes terrestres et palustres. (B.7). 

— 2% Communication d'observations critiques sur les 

sens principaux des récentes recherches embryologiques. 

(B.7). 

. M. J.-L. Ussing: Notes conclusives sur le théåtre grec 

et sur les rapports de Vitruve å ce théåtre. (Bi. 

M. O.-G. Petersen: KRecherches sur lå couche annuelle. 

M. S.-M. Jorgensen: Sur les sels de platine de Zeise 

et de Cossa. (M.). 

M. R. Bergh: Sur la structure des vaisseaux sanguins 

des Annélides. (B.). 

. M. Chr. Erslev: Position juridique prise par le roi Éric 

de Poméranie dans la lutte concernant le Slesvig. 

M. H. Valentiner: Præsentation du 3€ fascicule (T. Ik 1) 

de L.Lorenz: (Ewvres scientifiques publiées aux frais de 

la fondation Carlsberg. (B.). 
M. Kr. Nyrop: Formation du pluriel en francais. (B.). 

M. J.-L. Heiberg: Note sur les idées religieuses d'Hé- 

rodote. i 

De plus, "Académie a admis å la publication les mémoires 

suivants rédigés par des auteurs étrangers å 1'Académie, savoir, 

outre les mémoires couronnés, ci-dessous cités, par Mr K. 

Meyer (M.) et M. L. Mangin (B./): 
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M. Th. Madsen: Constitution du virus diphtérique. (B.7). 

MM. V. Henriques et C. Hansen:.- Recherches' sur la for- 

mation de la graisse dans [organisme par Valimentation 

grasse intensive. (B."). 

M. Th. Madsen: Sur la tétanolysine. - (B). 

— Action de Vantitétanolysine sur les globules sanguins rouges. 

(B.). 

M. A. Christensen: Sur les perbromures des alcalis "des 

quinquinas (M.…, mémoire réæécompensé en méme temps de 

la médaille d'argent de Académie. 

M. E. Biilmann: Préparation du nitrite cobaltico-sodique et 

son emploi pour constater la présence du potassium. (B.7). 

M. L. Jacobsen: Quelques sels lutéocobaltiques, leur prépa- 

ration et leurs réactions. (B.7). 

M. Joh. Bock: Recherches sur Vaction de quelques poisons 

sur le cæur isolé des Mammiféres. Il, Action de la cofféine 

eltdella théobromine-sur lescænr: (BI). 

M. N. Nielsen: Note sur les développements schlæmilchiens 

en série de fonctions cylindriques. (B.7;. 

M. S. Jensen: Quelques renseignements sur les RPhizorhina 

Ampeliscae H. J. H., Herpyllolius arcticus Stp.-Ltk. et la 

fam. Herpyllobiidae H.J.R. (B.). 

Outre les communications marquées de (B.7), la présente 

année du Bulletin contient encore une communication préæsentée, 

vers la fin de Vannée passée, par M. Vilh. Thomsen, membre 

de I' Académie. 
L'Académie a publié de ses Mémoires, section des Lettres, 

6: série, tome IV, n? 6 contenant «Det psykologiske Grundlag 

for logiske Domme» (Base psychologique des jugements lo- 

giques) par M. H. Hoffding, numéro qui termine ce tome. 

Ensuite, section des Sciences, 6? série, tome IX, n? 1 conte- 

nant «Spolia atlantica. Bidrag til ...… (Contribution å la con- 

naissance des Molidæ) par Jap. Steenstrup et C.-F. Lutken; 

méme tome, n? 2 contenant «Familien Podostemaceæ» (lå fa- 

mille des Podostémacées, 5£ mémoire) par M. Eug. War- 

ming, et méme tome, n? 3 «Om overensstemmende ...» (Etats 

concordants dans les substances), meémoire récompensé de la 

médaille d'or de "Académie, par M?”e Kirstine Meyer, ainsi 

que, méme série, tome X, nm? 1 contenant «Indledning i Læren 
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om de grafiske Kurver» (Introduction dans la théorie des courbes 

graphiques) par M. Chr. Juel. 

La Commission des Regesta a publié, en 1899, le 

vol. II, 4 fasc. de la 28 série des Begesta diplomatica, com- 
prenant Vintervalle de 1608—1628. 

La médaille d'or de I'Académie a été décernée å Mre 

Kirstine Meyer, née Bjerrum, en récompense du mémoire 

précité, publié dans les Mémoires, et un prix Classen a été 

accordé å M. le D: Louis Mangin, professeur au lycée Louis 

le Grand, å Paris, en récompense du mémoire inséré dans le 

Bulletin de cette année et intitulé: Contribution å Vétude de 

quelques parasites du Blé. 

La direction de la fondation Carlsberg, dont on 

vient de rapporter que les nouveaux locaux ont été transférés 

å I'Académie, a également présenté son rapport sur 1l'emploi 

des fonds durant l'exercice 1897—98. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 1. 

Études lyciennes. 

i 

Par 

Vilh. Thomsen. 

(Présenté dans la séance du 18 novembre 1898.) 

us ces vingt ou trente derniéres années, divers savants ont 

travaillé å interpréter le nombre assez grand d'inscriptions, 

épitaphes pour la plupart, qwon a trouvées en Lycie, ainsi 

quw'å reconstituer la langue jusqwalors inconnue qui s'y adresse 

å nous. Mais malgré tout ce qui a été exécuté, il reste encore 

une infinité de choses å faire, avant qu'on ait atteint le but, 

méme approximativement, et dans la mesure restreinte out, avec 

les matériaux extrémement limités qui sont å notre disposition, 

on peut Vatteindre en definitive. 

Ce qui importera avant tout, c'est d'arriver å une con- 

naissance plus såre des formations grammaticales et. des cons- 

tructions de cette langue singuliére: sur ces points on a, d'un 

coté, donné jusqwici trop de latitude å V'arbitraire, et de ''autre 

coté on s'est trop laissé mener å la lisiére par les anciens 

idiomes communément connus. Åussi est-on aujourd'hui méme 

tellement en arriére que c'est å peine si, par exemple, on 

pourrait présenter un exposé solide, ne fut-ce que des éléments 

de la grammaire lycienne, en dehors dun trés petit nombre 

de formes casuelles et verbales. Et conjointement avec cela 

D. K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 1 1 
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on devra étendre successivement notre connaissance du voca- 

bulaire; seulement, ici, il s'agit de se rendre bien compte par 

avance de ce que, méme dans le cadre des matériaux conservés, 

il y a bien des choses qui resteront forcément obscures pour 

toujours ou qwau moins on ne pourra reconnaitre que dans 

leurs traits les plus grossiers, å moins quil ne se révéle in- 

espérément des sources nouvelles, particuliérement sous forme 

d'assez grandes inscriptions bilingues. 

Seulement lorsque, å ces égards, nous en serons bien 

plus avancés qwaujourd'hui, on pourra songer sérieusement å 

résoudre ou du moins å discuter la question de la position 

généalogique de cet idiome en général. Le lycien est-il une 

langue indo-européenne, comme Vont pensé la plupart des ex- 

plorateurs? ou bien est-ce une langue non indo - européenne, 

comme tout récemment divers savants ont cru tout aussi 

péremptoirement pouvoir le soutenir ")? et, en ce cas, ou est 

sa place? Je ne crois pas encore le temps venu de répondre 

åa aucune de ces questions avec quelque certitude. On ne 

saurait sans doute nier qu'il n'y ait une série de formes gram- 

maticales, qui bien qu'avec beaucoup de singularités, semblent 

porter plus ou moins netternent le cachet du type indo-européen 

(cf. Tarticle de M. Holger Pedersen, intitulé Lykisk et inséré 

dans la Nordisk Tidsskrift for Filologi, 3 sér., VII, p. 68-—103, 

1898, article qui donne non seulement divers nouveaux con- 

tingents originaux concernant, par exemple, le redoubiement 

des consonnes et autres détails, mais encore un trés bon 

apercu de toute la question d'interprétation du lycien, ou Vau- 

teur adhére tout å fait å la conception de cette langue comme 

indo-européenne). Je conviendrai aussi que M. Sophus Bugge 

(Lykische Studien 1, Viæidenskabsselskabets Skrifter, 1, Hist.-filos. 

Klasse, 1897, n? 7, Christiania) puisse avoir raison, au moins 

1) Voir surtout Kretschmer, Erenleitung in die Geschichte der griechi- 

schen Sprache, 1896. 
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pour un certain nombre des concordances particuliéres cons- 

tatées par lui avec l'arménien. Mais, d'autre part, il y a 

indubitablement aussi, dans les formes et constructions gram- 

maticales, des phénoménes qui mont rien de correspondant 

sur le terrain indo-européen et qui supposent une évolution 

tout å fait å part; et si, enfin, nous considérons le vocabulaire, 

la presque totalité, de la portion qu'on a pu en vérifier jusqu'ici 

avec plus ou moins de certitude, fait Vimpression de quelque 

chose d'étranger mmalgré toutes les tentatives pour y trouver des 

points de contact avec V'indo-européen, et semble plutåt renvoyer 

a des affinités avec des langues tout autres.  Cependant, par 

principe, je n'entrerai ici dans aucun detail positif; toutefois il 

ne m'en pårait pas moins évident que la question de lå position 

généalogique du lycien est de beaucoup plus compliquée qu'on 

ne Va ordinairement supposé jusqu'iici. Mais si, dun cåté, ce 

fait doit ajouter beaucoup å Vintérét historique et linguistique 

qui se rattache å ce singulier idiome, cela contient, d'autre 

part, une invitation d'autant plus forte å s'abstenir de toute 

comparaison avec d'autres langues comme un auxiliaire d”inter- 

prétation. 

C'a été un malheur pour les progrés réels, ou en tout cas 

un grand obstacle å ceux-ci, que les premiers interprétateurs 

aient si fermement cru voir dans le lycien un idiome indo- 

européen pur å tous les égards et calqué sur le schéme 

général de ces langues, et que pour cette raison ils n'aient 

pas hésité å s'accrocher å toute ressemblance extérieure spé- 

cieuse comme point d'appui pour Vintelligence. Il en est ainsi 

de Savelsberg (Bertråge zur Entzifferung der lykischen Sprach- 

denkmåler, 1874—78) et de Deecke (dans Beitråge zur Kunde 

d. indogerman. Sprachen de Bezzenberger [BB.], Xli, XIII et 

XIV), savants dont le premier s'appuyait particuliérement sur 

les langues iraniennes et sur Varménien, le second sur le 

grec. Le résultat a été de faire entrer dans une impasse, de 

sorte que plus tard on a då presque recommencer. Pour faire 
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des progrés aujourd'hui, le seul chemin å suivre est d'appro- 

fondir méthodiquement les matériaux d'inscriptions sans se 

laisser fourvoyer par des illusions tirées d'autres langues et en 

poussant un gare! critique å toutes les interprétations tradi- 

tionnelles. 

Comme un de ceux qui, å une époque assez récente, se 

sont jetés avec le plus de zéle et de succés sur ''étude du lycien, 

il faut nommer M.Imbert. [la apporté de nouvelles lumiéres 

sur beaucoup de points, quoique ses résultats contiennent aussi 

bien des détails qu'on ne saurait approuver. Parmi ses travaux 

assez nombreux, je signalerai surtout ceux qw'il a publiés dans 

les' Afémotres de la société de linguistique [Mém.], VIII, IX, X, 

ayant soumis, comme il dit, VII, p. 449, les épitaphes unilingues 

«å un examen scrupuleux d'ou étaient bannies toute fantaisie 

étymologique et toutes comparaisons avec des langages voisins 

et éloignés».  Ensuite je dois faire ressortir deux études de 

M. Alf Torp, intitulées Lykzsche Beittråge 1 et HI (dans les 

Videnskabsselskabets Skrifter, Il, Hist.-fil. Klasse, 1898, n% 4et 6, 

Christiania). On doit également reconnaitre, dans ces travaux-lå, 

surtout en I, Timpartialité avec laquelle, å tout prendre, Pauteur 

a tåcheé d'éviter les comparaisons avec d'autres idiomes, bien 

que par-ci par-lå on rencontre des indices directs ou indirects 

de sa sympathie pour la conception qui voit dans le lycien 

une langue indo-européenne.  S'il fait ressortir lui-méme quiil 

n'a pas craint de comprendre dans ces études des conjectures 

méme hasardées, quelques-unes de ces derniéres pourraient 

bien éveiller notre doute sur lå question de savoir ce qui pro- 

fiterait le plus aux progrés de VFinterprétation, de les publier 

ou de les supprimer; mais, å tout prendre, ses études, sur- 

tout I, renferment tant d'idées nouvelles et fécondes, qu'on 

doit indubitablement les regarder comme un des travaux les 

plus importants qui aient paru jusqw'ici sur la langue lycienne. 

Les études qui font Vobjet des pages qu'on va lire, touchent 

pour la plupart de trés prés aux points traités dans le premier 
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mémoire de M. Torp, ce qui me fait aussi citer ce dernier plus 

souvent qu'aucune autre étude (lå ou, dans les citations rela- 

tives å Torp, je n'ajoute pas II, la désignation porte toujours 

sur I; d'ailleurs, le second de ses mémoires ne m'est parvenu 

que lorsque V'élaboration définitive du présent travail approchait 

de son terme). J'ai ''espoir d'étre parvenu, dans la limite des 

points traités par moi, å écarter une partie assez notable des 

«arbitraires appaårents (de la langue lycienne) qui ont entraveé 

å un si håut degré VFinterprétation des inscriptions» (Torp, I, 

p. 30), et å lever un peu le voile qui a couvert jusqw'ici quel- 

ques-unes des lois les plus caractéristiques de la morphologie 

et de la syntaxe de ce remarquable idiome. Si j'ai désigné 

comme I ces études, cela n'implique qwune espérance, et non 

une promesse de les continuer occasionnellement plus tard en 

traitant d'autres points de la structure de cette langue. 

Quant aux textes — dont malheureusement ceux qui pré- 

sentent d'assez notåbles dimensions sont en majorité plus ou 

moins abimés par Vinjure des temps, — on attend encore avec 

impatience le Corpus d'inscriptions d'Asie Mineure, préparé dés 

longtemps en Åutriche.  Jusque-lå, toutefois, on a de bonnes 

ressources soit dans le nombre assez grand de fac-similé in- 

sérés dans le magnifique ouvrage autrichien, intitulé Rezsen 7m 

stidwestlichen Klemasien, I (par O. Benndorf et G. Niemann, 

1884) et II (par Eug. Petersen et F. v. Luschan, 1889), soit 

dans certains travaux postérieurs qui s'y rattachent (entre autres, 

Bericht tiber zwei Reisen im stidwestlichen Kleinasien par Heberdey 

et Kalinka, dans Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, 

BiiE-hist CL. XLV 1896, "cf. Imbert, Mém.;'X, p. 24—32). 

OQutre Vancien recueil publié par Mor. Schmidt et intitulé 

The Lycian Inscriptions after the accurate copies of the late Aug. 

Sehoenborn (léna, 1868), j'ai naturellement utilisé, comme points 

de comparaison, les reproductions qu'on trouve dans les divers 

travaux de MM. Imbert, Bugge et Torp, qui ont pu en partie 

disposer des copies prises pour le Corpus autrichien.  Enfin 
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6 Vilh. Thomsen. 

M.Imbert a eu V'extréme bienveillance de mettre å ma dispo- 

sition un cahier manuscrit contenant des copies de la totalité 

des inscriptions connues (en partie d'aprés des copies faites en 

Lycie par M. Arkwright). 

Dans la transcription de Valphabet lycien, j'ai jugé le plus 

convenable de m'en tenir å MM. Bugge et Torp. Je donne ci- 

dessous Valphabet lycien (en supprimant la plupart des variantes 

de certains caractéres) et j'ajoute å chaque signe, comme 

points de comparaison, les transcriptions divergentes employées 

par d'autres explorateurs: Mor. Schmidt ($., voir surtout son 

ouvrage fondamental Vorstudien zur Entzifferung der lyk. Sprach- 

denkmåler dans les Beitråge de Kuhn et Schleicher, V), Deecke 

(D.), Imbert (/.): 

B a F<SIBANED TE, 2 

NÆSE ES 22 Fr (S%) INDST 

D. %, I. 0) kr (I) PSP 

ODS) Eg (S-0,0, D.s 2 XM?) (Sa NAM 

See ES Eu DSO: I. k) DD: mr EO) 

I. é) LAA Sea Se NREN SÆR 

E + (D. e) Y"g (daprés' I.) E 1?) (8.7, 772. DE7E 

DEDE fe KT kl DSO) hdekne) ave Sr.) re 

YA SSTEDE2) TZ N,NW n 

Fe) øn 9) 508: 

B 6 RYSTET) 

1) = a (å?) nasal, comme T'a démontré M. Thurneysen dans la Zeitschrift 

de Kuhn, XXXV, 223, et comme moi aussi je me T'étais figuré, cf. 

Bugge p.6. Ce caractére est quelquefois remplacé par O %, ce qui 

accuse un changement phonétique. 

=e nasal, voir Thurneysen, 1..c., p. 222," et Bugge, p. 7. 

Thurneysen, 1. c., p. 225, écrit ”; mais voir Bugge, p.7 et H. Pedersen, 

pRS3: 

C'est M. Imbert qui a le premier reconnu la valeur de ce caractére, 

voir Mém., X, 32 et suiv. 

5) A ce qu'il semble, m et n å la fin d'une hikke: 

6 

ts 

to 
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Un des mérites les plus grands et les plus incontestables 

de M. Torp, c'est d'avoir fixé définitivement aspect du pronom 

relatif en lycien. Tandis qu'autrefois on avait — généralement 

sans méthode — cherché ce pronom tantåt dans le sezye d'un 

emploi si fréquent, tantåt dans des formes commencant par 

me (cf. plus loin å cet égard), tantåt méme dans kb, qui ne 

signifie incontestablement que ”autre”, etc., M. Torp a démontré 

sans contredit que l'élément qui fonctionne ici comme pronom 

relatif, est éé, et seulement cela, puis que æzke est le pronom 

indéfini ”quelque', ”quelqu'un', et non, comme on |'a générale- 

ment supposé autrefois, =— gr. dv, ”etwa', Savelsberg, Deecke, 

”pår aventure', Imbert, tandis qu'en æz on avait vu le pronom 

indéfini. 

Le & relatif, autant que je peux voir, figure comme sujet 

de la phrase, mais sans différence de singulier et de pluriel, 

partout ou lå construction se laisse reconnaitre avec certitude. 

Toutefois, cela ne me fera pas contester la possibilité de ce 

que quelque part æg ne puisse figurer comme régime direct 

sous cette méme forme, de méme qu'en tout cas ézke est la 

forme commune au nominatif et å Vaccusatif.  Néanmoins — 

et plus loin dans ce mémoire j'en citerai des exemples, — je 

crois pouvoir rendre vraisemblable qwalors la langue emploie 

un moyen spécial pour indiquer que & est régime direct. 

D'autre part, ce que M. Torp et, en partie, M. Bugge ont 

avancé concernant l'interprétation d'autres formes apparentées 

avec celles-ci, je le regarde soit comme incorrect (p. ex. tye; 

a ce sujet, voir plus bas), soit, jusqu'å nouvel ordre, comme 

extréemement douteux; mais il n'entre pas dans mon plan 

d'examiner, dans le présent travail, les autres formes de ce 

genre (p. ex. tzsøike, trygt, etc.). 

Ce qui, comme Va fait ressortir aussi M. Torp, est carac- 

téristique, c'est la position variable de 2, qui évidemment a 

du étre en général faiblement accentué. 7% suit tantoåt le verbe 

et tantåt le précéde soit immédiatement, soit å un ou plusieurs 
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mots d'intervalle. Toutefois le premier cas — position å la fin de 

la proposition — nm'est pas seulement, au point de vue de la 

statistique, deux ou trois fois plus fréquent que le dernier, 

mais en outre il constitue évidemment l'état normal. Le con- 

traire est un écart qui semble se produire dans des conditions 

déterminées en ce que quelque mot, au commencement de la 

proposition, exercant une attraction sur & Ventraine devant le 

verbe (Vattribut). Mais malheureusement les matériaux dont on 

dispose sont trop restreints pour servir de base å I'établisse- 

ment de régles générales ou pour permettre de déterminer les 

causes de ce phénoméne. Dans un certain nombre de cas, il 

faut sans doute voir dans Vaccent phraséologique V'agent actif; 

cependant cela ne semble pas toujours suffire. Je me bornerai 

donc å indiquer en passant les cas ou Von peut constater Vin- 

version de ce pronom relatif, devant m'abstenir provisoirement 

d'analyser des exemples, parce que les mots dont il s'agit ici, 

constitueront essentiellement le sujet traité dans les pages qui 

vont suivre. 

L'inversion de & a lieu: 

1? Quand la proposition commence par me (me-t, voir plus 

bas), mer (mei-ti, stéle xanthienne, face sud 6 (11), face nord 9), 

se ”et (se-tz, Pixod. 4, stéle xanthienne, face est 60), ser (ser-tr, 

Cyaneæ 1, 3, mais seg hri-t, Lim. 27, voir plus bas), sezye 

(setye-tt, Antiph. 3,3, Levissi, I. 2, Lim. 36,2), de méme par se-uve, 

qui ne m'est pas clair (se-uve-tr, Lim., Rersen, II, n? 155, cf. Torp, 

p. 25, dont Vinterprétation de wve, «im Grabhaus», ne me parait 

pas tout å fait convaincante å cause de V'emploi méthodique- 

ment enclitique de ce mot, emploi qui dénoterait plutét une 

forme pronominale). Par contre, Pinversion nm'a jamais lieu, si 

ces petits mots qu'on vient de citer, sont suivis d'autres parti- 

cules ou suffixes enclitiques, p.ex., jamais aprés se-ne, mer-ne, 

me-te, ni aprés tzbe-te, etc. 

2 Quand V'-ye enclitique (dont j'établirai plus loin la 

signification) doit se placer devant le verbe, sans qw'il y ait lå 
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aucune autre particule sur laquelle il puisse s'appuyer. C'est 

ainsi que nait tye (Lim. 15,2, Assar, Il. 3, Deré Agassy, Il. 2, cf. 

Torp, p. 18, II, 34). Il en est de méme de VFuve enclitique pré- 

cédemment nommé: gr-uve hrppitadt tike, ”qui —? superimponit 

aliguem' Lim 32,,2.(cf:. Torp, p.25): 

3? Souvent-avec Vadverbe (l'élément de composition) åte 

intus; in-” (fde-k et ti-nte), p..ex., Lim. 5, 1. 2: 

ti fite: hri: alahadi: tike: tibe ite ti: hrppitadi: tike 

littéralement : qui intus violat(?) aliquem, vel intus qui 

superimponit aliquem'. 

49 Voici un cas particulier présenté par Lim. 4, Il. 3: 

kbi: tike: ti nitepitadi: atlam: tbe: kbiyeln | tibe te: 

alahadi tr 

litteralement: ”alium quem qui sepelit proprium vel 

alienum, vel hic violat(?) qui. 

Comme ni Vélément de composition %tepi-, ni le pronom 

indéfini &ke ne déterminent jamais d'ailleurs d'inversion du & 

relatif, celle-ci ne semble dans ce cas pouvoir tenir qu'au fait 

que, par exception et pour plus d'emphase, on a mis å la téte 

de la proposition le régime direct (exprimé par un mot non 

enclitique).  Cette position du régime direct, dans les pro- 

positions relatives, est assez rare; toutefois il y a un second 

exemple qui appuie cette supposition, savoir 

Lim. 20,5: mgtg: ti: yadi: tike 

ce que je traduirais: ”damnum (?) qui facit aliquod'. 

Nous voyons, å Antiph. 3,3, une expression analogue: 
sewye ti edi tike mgtg. C'est lå une inscription bilingue, dont la 
partie grecque correspondante porte: Sav d£ mc ddexnpon 7% 
dyopdon to uvyua. M. Torp, p. 38, traduit le texte lycien «und 
wer jemanden beisetzt(?) ausser diesen» (II, 35 «mit diesem (?)»). 

Cela est inadmissible: il n'existe, c'est ma conviction, aucun 
pronom démonstratif te ni aucune préposition mg; puis, adz (ed) 
ne signifie pas autre chose que ”il fait' (&2: yadz, avec y inter- 
calé entre z et a). Å mon avis, mgteg ne saurait étre qu'un 
substantif å Vaccusatif, signifiant ”dommage', ”perturbation' ou 
quelque chose de ce genre (å peu prés comme zumimg). 
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Les deux textes précédents, Lim. 5 et 4, nous fournissent 
des exemples du verbe a/ahadt (3 personne), verbe assez fré- 

quent, mais trés contesté et qui se rencontre quelquefois sous 
la forme hri-alahadi (hri- — ére- ou dva-?). Il pårait devoir se 
composer d'un élément a/a- (aussi alade-, dans Vinfinitif alade- 
hane, Lim. 14,4) et d'un théme verbal Aa- (ou bien serait-ce 

a-di ”il fai” avec un X intercalé?). Il s'emploie le plus souvent 
neutralement, avec la seule addition de te ”dedans', de te ”ici, 
Antiph. 4 eber (ici') %te, plus rarement, comme å Lim. 5, avec 
un régime direct ztike qui, selon des analogies générales, semble 
devoir signifier non pas ”aliquid', mais bien ”aliquem', å såvoir 
quelqu'un des morts déposés dans la tombe. 

Si Pétymologie de ce- verbe reste obscure, lå signification 
n'en est pås moins contestée. Mor. Schmidt le concevait 
comme ”ouvrir' (la tombe), en considération que, dans des tour- 

nures analogues, les inscriptions grecques de Lycie emploient 
tres souvent dvoréa, soit isolément, soit conjointement (avant 

ou aprés) avec (Sv) ddbar (Erepov et expressions semblables), tout 
comme alahadt qui est souvent accompagné de øitepitadt, pro- 
prement ”intromittit, imponit' (in sepulcrum) —= (8v)åddar, (S7-) 
zn0eDoar, detvar, elofPaletv, ou hrppitadi =— éneddhar, mia elv, 
eæeufaletv (-Ødla), åémerwøeverxstv. Deecke (BB., XIV, 190), se 
basant sur une étymologie arbitraire, le traduit par u«storen, 
schådigen». M.Imbert (/Mém., X, 50 et suiv.) se range du cdté 
de Schmidt (tout en traduisant «violer»), tandis que M. Torp, 
p. 22 et suiv., traduit «åndern, Ånderung machen»; c'est quiil 
regarde les significations admises par ses devanciers comme 
exclues par le fait que la contre-partie, c'est-å-dire ''action par 
laquelle on doit réparer VPoutrage exprimé par a/lahadwt, est dé- 
signée par une composition indubitable de ce méme verbe, 
trbbalahati (Lim. 8,2; 36,5); il traduit (p. 26) ce dernier — qui, 
chose étrange! a la terminaison -& dans les deux passages, 
tandis que alahadi se termine sans exception en -dø — par 
«wiederum åndern (das alte Verhåltniss restituieren)».  Cepen- 
dant il me semble probable, méme nécessaåire que ce mot ait 
eu un sens plus concret que le vague «faire des changements » ; 
en ce cas, il serait méme superflu d'ajouter une défense expresse 
de déposer d'autres personnes dans la tombe, puisque ceci ren- 
trerait dans le cadre des «changements». (Dans le cas ou l'on 
trouverait un appui de cette interprétation dans une ressem- 
blance supposée avec le grec ZAAoc, dÅAdøgew, ce å quoi 
pourtant M. Torp nm'a fåit aucune allusion, ou dans celui ou, 
inversement, on verrait Vappui d'un pareil rapprochement dans 
''explication citée de M. Torp, qu'il me soit seulement permis 
de dissuader énergiquement d'attacher la moindre importance 
å une pareille idée.) 

Dans Vétat actuel du déchiffrement, je regarde comme 
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oiseux de discuter le sens littéral de a/ahadt ou de chercher 
dans nos langues un mot pouvant convenir tant å ce verbe 
qwå ærbbalahati: ici, beaucoup de possibilités se présentent å la 
pensée (p. ex., ruere [—obruere], movere, tollere, trudere, déplacer 
[—replacer], lever, pousser, etc.). La seule chose qu'å mon avis 
on puisse arréter, c'est que, quel que soit le sens fondamental, 
alahadi est devenu |'expression convenue d'un délit par lequel 
non seulement on pénétre dans la tombe (åvolrerwv, stod desdas), 
mais ou Von porte encore directement atteinte å quelqu'un des 
cadavres qui y ont été déposés (cf. åg dv tå ååde évdvra dørd 
dvafdin, Heberdey-Wiihelm, LÅersen in Kilikien, dans Denkschr. 
dvk. Akad: Wien, phil.-hist. Cl. XLIV, p. 5, 1912; [Su 6 cic 
Sus ?| évrebdev ér Ødan I Tapij %) petarswvnon [we tøv mapdvrøv 
1 6a|debon za! xotafBlddby, ibid. p. 38, n” 94 D), surtout dans 
Pintention de procurer, å tort, de la place å d'autres. Voilå 
donc, jusqu'å un certain point, quelque chose de semblable å 
ce que, d'aprés les idées grecques et suivant les usages funé- 
raires grecs, on exprime par tuuZwpvyelv, tun wpvyia, quand 
méme un tous 2wpdyog grec aurait eu ordinairement d'autres inten- 
tions quwun lycien. C'est pourquoi, si, dans la traduction, j'ai 

- rendu a/ahadr tantåt par ”violat', å Vinstar d'Imbert, tantåt par 
«porte atteinte å», on est prié de concevoir cela conformément 
å ce qui précéde. 

Voici encore quelques exemples ou je vois le &z relatif: 

Sura (Resen, II, p. 44, n? 81), I. 6—7: se-y-epntadi 

tilkje mer ne : kumaza tr | mene : pddg : gla : smmati : 

ebi: surezt ") 

Mot å mot: ”et (si quis) adponit aliquem [ou peut- 

étre: ”et (si quem) adponit aliquis'] ibi non kumaza (sit) 

qui, ei (id?) — populus permittet hic Surius'. 

Je ne suis pas sår du sens de pddø, et je Vai pour cette 
raison omis dans lå traduction. Deecke, surtout å cause de la 
ressemblance avec le gr. zs0d, V'explique par ”aprés”, avis auquel 
se sont rangés les interprétes postérieurs. Cependant, s'il le 
traduit ici par 'je nachdem', cela est en tout cas aussi impos- 
sible que la plus grande partie du reste de sa traduction de ce 
passage (BB., XIV, p. 222). Si pddg signifie ”aprés” (il pourrait, 
a tout prendre, également bien désigner le contraire: ”avant)), 
il doit avoir ici une signification de temps et se rattacher au 

1) Je maintiens la lecon et Tinterprétation ci-dessus, méme aprés avoir vu 

que Torp, II, p. 32, lit sezyepihaditi se meine (une combinaison se mer 

parait impossible, cf. plus bas) et voit en kumazati un verbe «bezahlt». 

11 



12 Vilh. Thomsen. 

verbe smmati, en sorte que cetie phrase doit signifier: ”le 
peuple de Sura lui en donnera (d'aåabord) Varriére-permission'. 

Je suppose que kumaza (cf. Lim. 13 et Pinscription d'Izraza 
de Tlos) désigne celui qui appartient å une kuma ou qui en 
préside une. Quant å ce mot kuma, il a pu étre la dénomi- 
nation de quelque espéce de communauté religieuse ou civile 
(dans ce dernier cas, peut-étre, comme Va pensé Deecke, BB., 
XIV, p. 193, <. gr. xoun — il 'lerend par «Tribus» et kumaza 
par «Tribusvorsteher» — mais alors naturellement par emprunt) 
et que les mots mer ne kumaza ti se rapportent aux mots qui 
précédent dans la méme ligne: mzzratiyehe kumelr "de la kuma 
de Mizratiye'. Mizratiye ou Mizretiye est le nom de 'homme 
qui a fondé cette tombe, et, si dans la premiére phrase de Vins- 
cription, on le désigne par V'épithéte mluhzdaza, mot reproduit 
deux fois encore par Vinscription, Yune et Vautre fois, semble- 
t-il, au pluriel, il n'est pas invraisemblable, je pense, que nous 
y trouvions le nom spécial de såa kuma. 

Limyra 27 (Rersen, Il, p. 66, n? 128): ebeng y|upu ser | 

hri tt nitltpa metr adg u'hetør elbelt fit|ata ebeiles kmmis | 

iter laldi tidelime ehbliye OY) 

Les mots ebøng yupu met adø uheter sont simples et pleine- 
ment intelligibles: ”ce tombeau il a fait, Uhetøi'. Mais il m'a 
pås seulement fait le tombeau: il a encore fåit ce que désignent 
Jes "mots''ser hr tt nkpa." "Ser est — "seet une auquellye 
reviendrai plus loin et qwon peut provisoirement laisser de coté; 
hri est une préposition figurant surtout dans des compositions 
et dont nous avons la forme latérale allongée Årppz”); lå signi- 
fication des deux formes est celle du grec års, ”sur”, et je crois 
pouvoir montrer que le rapport mutuel de ces deux formes 
ressemble au rapport existant, par exemple, entre l'allemand 
auf ou diber avec le datif et auf ou tiber avec Vaccusatif: hri 
désigne Vétat de rester sur quelque chose (dans les composi- 
tions, également == dva-?); hrppi indique le mouvement, la 

1) Cf. Imbert, Mém., X, 208 et Torp, II, 5. La premiére lettre des lignes 

3 et 6 est décidément h et non & (Torp). Au commencement de la 1.7, 

Bugge (p. 21) et Torp lisent bb, et, 1. 8, avec Imbert, sebetes; le premier 

b de la 1. 7 ne me parait étre qu'un défaut dans la pierre, et, dans la 

l. 8, je ne vois sur le faåc-similé ni trace de s, ni place pour ce .carac- 

tére. La traduction de Torp me parait aussi peu satisfaisante que celle 

d'Imbert et ne me fait rien changer de ce que j'ai proposé ci-dessus. 

2) Je ne sais pas ce que c'est proprement que Vaffixe -pi (-epi?), mais je 

ne crois pas que ce soit une præposition (= gr. Saw). Le rapport entre 

iyeti (?), pryete et pibryeti, Torp, p. 36, est, je crois, sujet å caution. 
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direction (et de méme åte = Zvdov ou, en compositions, év-, 
iitepi —= eløw ou, en compositions, ewc-). Dans cet endroit, 
hri se trouve isolé, comme attribut de la proposition relative, 
dont le sujet est le zti subséquent = gr. xat 0) Ét (Fmxsøt!), 
et å son tour cette proposition se rattache au %%pa qui vient 
ensuite: "ce tombeau et le Atpa qui est lå-dessus'. 

Le mot %twpa (cf. Imbert, Mém., X, p. 207 et suiv.) se re- 
trouve, Myra 4 (voir plus bas, dans le composé øitipa-te2r 
”sarcophage å øitipa'. La signification de tezi ou Tezz comme 
dénomination d'une sorte de sarcophage, probablement surtout 
le grand type isolé propre å la Lycie, se trouve confirmée par 
Vinscription Cyaneae 1 —= Tissa (Rersen, II, p. 27, n? 33) et par 
une autre inscription de Cyaneae (Heb.-Kal., p. 29, n? 30), pla- 
cées toutes les deux sur de pareils sarcophages, et commen- 
cant la premiére par ebøring tezi, la seconde… par ebgring rezi 
'ce tet. Or, qu'est-ce que %tipa, qui, sans appartenir forcé- 
ment å l'idée méme de tombeau ou de sarcophage, a pu étre 
placé sur le tombeau de Limyra dont il s'agit ici et sur le 

” sarcophage de Myra? Selon moi, il n'y a pas d'autre signi- 
fication possible que celle de quelque chose de taillé, quiil 
s'agisse d'un ornement sculptural en général ou plutåt de telle 
espéce déterminée de sculpture, par exemple, une épitaphe 
(dans ce dernier cas, on pourrait peut-étre penser å un em- 
prunt fait å Vancien persan dir ”écriture, inscription' avec it 
pour exprimer le d explosif, comme, par exemple, dans le nom 
de Darius, Øitarryeusehe, stéle xanthienne, face est, I. 59). 

Concernant ebelz, que je traduis par "dans ce(lui-ci)', voir 
plus bas. — Le mot åtata signifie ”chambre sépulcrale' ou 
”compårtiment' (ainsi Xanthus 1, plåcé sur un sarcophage et ou 
Von distingue entre un øtata supérieur et un åtata inférieur). 
Selon T'étymologie, ce mot se rattache au théme verbal com- 
posé %ta-ta-, qui désigne V'acte de déposer (le cadavre sur la 
banquette de la chambre sépulcrale ou bien dans un sarcophage), 
et il signifie, å proprement parler, ”dépositoire”, endroit on l'on 
dépose le cadavre (xyupa est Vensemble de la tombe). 

KMmis, qwon rencontre aussi Limyra 12, 1. 2, est V'acce. 
plur. (cf. Bugge, p. 21) de "km, qui doit étre le nom -de 
quelque objet transportable ou Von peut placer les cadavres et 
dont on ne saurait préciser la nature 1). 

1) Concernant lT'agencement des «Felsgråber», «rock-tombs» des Lyciens, 

cf. la description contenue dans Reisen, I, p. 96 et suiv. «Die Gruft 

selbst, welche hinter den Facaden liegt, besteht in einem schmucklosen 

Raume, oft nicht hoch genug, um darin aufrecht zu stehen, håchstens 

2m 3 im Geviert weit, meist mit unverzierten Steinbetten, welche tricli- 

niumartig an drei Seiten aus dem gewachsenen Felsen gebrochen sind». 

(Le nom grec d'une pareille banquette est x42é-1, voir C. I. G. 4246, 4250, 

13 
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Par conséquent je traduirais cette inscription comme suit: 

”CGe tombeau et V'épitaphe (?ou la sculpture?) qui est 

lå-dessus, il les a faits, Uhetøi, dans ce (tombeau), une 

chambre (un compartiment), (et) ces kømis pour Itei (?), 

(son) épouse, (et) ses O (20?) enfants”. 

Tout en établissant & comme pronom relatif, M. Torp 

trouve vraisemblable (p. 19) quwil y a eu un autre & servant de 

particule de liaison et correspondant å peu préæs au grec 2é£. 

Toutefois cette supposition ne me parait ni nécessaire ni vrai- 

semblable. Les seuls exemples provenant de textes bien con- 

servés que M. Torp puisse citer, sont les suivants: Assar, I. 2: 

sene fite : tgtr tdi | «[s|bazt (Torp, p. 38), que je mentionnerai plus 

bas, et Rhodiapolis 2 (Reisen, IL, p. 137, n? 172) dont voici lå 

teneur (1. 1—4): 

ebeli me siygni: yssenetya : | yntlapah : tideimi: mutleh :| 

prøiineziyehi : prøinavate tr | ntatg : atli: ehbe : 

Ici, M. Torp traduit (p. 20) prøånavate-tt «und er baute». 

Toutefois, abstraction faite de ce que je doute fort qu'en ce cås 

on ait pu employer une forme verbale en -ze (voir plus bas), 

je ne vois pas bien pourquoi, ici aussi, & ne pourrait étre un 

pronom relatif: ”ici repose(ra) (cf. plus bas) Khssenziya, fils de 

Khntlapa, de la maison de Mutlgi"), qui s'est construit la cham- 

bre å lui-méme' (= dg xartsøxeudøato ou åd xatTaCXEvAGdnevoc 
== W ”- SÅ BR: 

åavtø tov TÅpov, Tyv xapdp0»). 

ou omfås, voir Heberdey-Wilhelm, p.6, n? 13.) Quelquefois ces ban- 

quettes sont superposées Tune sur T'autre «wie Kojen einer Kajute». Le 

peu d'espace permettrait de croire qu'on brålait les défunts et qu'on ne 

faisait que déposer leurs cendres dans des urnes (cf. Imbert, Meém., IX, 

227); «indessen ist durch Zeugnisse zu belegen, dass man die Leich- 

name uneingesargt und offen auf die Steinbetten legte, erforderlichen 

Falles also neben- und aufeinander». Méme en pareil cas, je n'en se- 

rais pas moins porté å supposer qu'au moins exceptionnellement on a pu 

aussi se servir de quelque support ou reposoir mobile pour le cadavre, 

en remplacement d'une banquette fixe. 

J) Imbert, Mém., IX, p. 209, note 4. 
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Les autres exemples, indiqués en passant par M. Torp, 

dun pareil emploi de é ne disent rien (pås plus que divers 

autres auxquels, dans son second mémoire, il semble supposer 

le méme emploi), le texte étant partout plus ou moins mutileé, 

et le contexte étant tout å fait vague. Mais on peut admettre 

avec certitude qwon n'est partout en présence que de construc- 

tions relatives. 

J'espére pouvoir revenir plus tard sur diverses autres par- 

ticularités que les propositions relatives me semblent présenter. 

En attendant, je me bornerai ici å émettre un doute sur la 

question de savoir si la langue a eu des moyens autres qu'une 

périphrase relative pour exprimer les participes actifs d”autres 

idiomes; en tout cas, pas une seule des formes dont jusquiici 

tantåt Tune, tantåt Vautre a été expliquée comme participe, ne 

me parait admettre une pareille interprétation. 

Passons maintenant å la considération de diverses autres 

formations pronominales qui me semblent avoir encore grand 

besoin d'étre éclaircies. Je choisis comme point de départ 

une famille de mots, représentée dans les inscriptions plus 

souvent peut-étre qu'aucun autre mot, mais qui n'en est pas 

moins de celles dont la nature semble le plus compliquée et 

dont, par conséquent, l'exacte connaissance a présenté les plus 

grandes difficultés. C'est le petit mot me conjointement avec 

toutes les différentes formes allongées auxquelles il sert de 

base. Or, ce qu'il importera tout d'abord de déterminer, c'est 

la question que voici: Qu'est-ce que me? 

Tous mes prédécesseurs, un seul excepté, ont concu me 

comme un théme pronominal å sens démonstratif, selon cer- 

tains, méme partiellement relatif. Mais voilå que M. Holger 

Pedersen émet (l. c., p.95) une opinion tout autre: il ne 

pense nullement que ce soit un pronom; il y voit «une parti- 

cule faåisant composition avec le verbe (de la méme maniére 
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que Virlandais ro, no, gallois y) ou, en tout cas, se rattachant 

étroitement au verbe». Selon moi, M. Pedersen a bien raison 

de concevoir me comme une particule et rien autre chose. Si 

toutefois on veut maintenir que, dans Vorigine, me n'en a moins 

pu étre un théme de pronom démonstratif, et voir un. appui 

de cette assertion dans mer, p.ex., dans le sens de ”y, lå”, on 

peut répondre å cela que, méme en admettant qu'il en ett été 

ainsi auparavant, ce qu'on ne peut aucunement prouver, il faut 

qu'une valeur pronominale de me, dans la période de la langue 

que nous aåvons sous les yeux, ait été en tout cas parfaitement 

oubliée et effacée. C'est que, selon moi, tous les phénoménes 

concernant Tusage de me et toutes les formations qui pourraient 

paraitre émaåaner directement d'un pronom me, doivent étre 

expliqués différemment, ce que j'ai Tespoir de pouvoir montrer 

plus loin. D'un autre cåté, je ne saurais donner raison å M. 

Pedersen quant å såa maniére de comprendre la fonction de 

cette méme particule me. 

Å considérer d'abord le simple me, sans égard aux formes 

allongées ou il entre, je crois en pouvoir constater ['emploi 

de trois maniéres différentes (désignées dans ce qui suit par 

me!', me, me), dont deux toutefois se relient de trés prés 

Vune å Vautre. En effet, le plus souvent me, toujours au 

premier rang, sert å introduire la seconde de deux propositions 

étroitement liées ensemble, n'importe que les sujets soient iden- 

tiques ou différents. La proposition commencant par me peut 

étre ou bien la seconde de deux propositions coordonnées, ou 

bien la proposition conséquente d'une proposition relative ou 

d'une autre proposition subordonnée. 

Dans le premier cas, la signification de la particule me 

(me!) est trés voisine de celle de se, la particule ordinaire, 

purement copulative et”; toutefois il existe évidemment une 

différence tranchée révélée déjå par le fait que mey ne peut 

relier que des propositions, tandis que se relie également 

bien des mots coordonnés et des propositions. Å ce titre, on 
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pourrait comparer me au grec å£, tandis que se— xac. Cepen- 

dant j'ai le pressentiment positif que me implique quelque chose 

de plus encore, je veux dire qu'iil laisse entrevoir que action 

exprimée dans la proposition commencant par me, a pour base, 

— par rapport au temps ou å la causalité, ou comme condi- 

tion, — Vaction exprimée par la proposition qui précéde, tandis 

que se indique simplement la seule coordination. Si, relative- 

ment å la fonction, j'avais å comparer la particule lycienne 

avec quelque chose dans une autre langue, je trouverais la 

plus proche concordance avec ce qu'en hébreu T'on appelle 

vav consecutivum (abstraction faite de son influence «conversive »), 

ou, mieux encore, avec la particule arabe fa"). Ces deux par- 

ticules comportent précisément cette méme idée que j'ai sup- 

posée au me lycien, et de méme que Tune et Vautre peuvent 

servir å commencer tant les propositions coordonnées que les 

propositions conséquentes. de méme le sens supposé de notre 

me fournirait précisément la clef de la méme nature double en 

lycien. 

Je våis citer quelques exemples de cet emploi de me. 

1%. Me sert d'introduction å la seconde de deux proposi- 

tions coordonnées ou paralléles: 

Limyra 4 (Reisen, Il, p. 71, n? 144), I. 1—2: ebgiing : 

gupa : meti : prøinavate : za[h|ama : ddavgpartal | 

tideimi: me fitepitati: zahama: se ladg: se: tidermis 

ehbi[s] 

'ce tombeau, il a construit, Zahama, fils de Ddava- 

parta, et ils (y) enseveliront Zahama et (sa) femme et 

ses enfants'. 

Limyra 12: ebøring: yupg: meti: prøinavateg : mede- 

mudi: | se lada: ehbi: me iitepitati: kmmis : 

1) Voir, p. ex., Silv. de Sacy, Grammaire arabe, 2e éd., I, 22 1201—1205, 

ef. II, 22 697—704. 

D. K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 17 BBS 
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'ce tombeau, il(s) Pa (Pont) construit, Medemudi et sa 

femme"), et ils (y) installeront (?) les kmmis (voir p.13y'. 

De méme, quand il y åa eu agglutination d'un mot encli- 

tique å me, p.ex., te ”ici' å Sura (Reisen, II, n? 81) I. 1—3: 

ebering : prøiinavg : met: prøiinavatg : mizretiye : murgzak : 

tuhes: mlulidaza: surezi | hrppi atli: ehbi: se ladt: se 

tideime: ehbwye: sedade: atli: hrzz[g:| isbaziyg: mete: 

mitatutt | ebning: hata: se ladg : 

'cette tombe (maison), il å construite, Mizretiye, ne- 

veu de Muraza, Mluhidaza (voir p.12) de Sura, pour 

lui-méme et pour (så) femme et ses enfants, et il a 

réservé (?) å lui-méme Vzsba2r supérieur, et ici ils dé- 

poseront celui-ci méme (?ou homme?) et (sa) femme'. 

A Tégard de tuhes = ddelpiwdobdc, d0s:Apton (bilingue de 
Porpax), neveu, niéce, je fais observer ici que je ne me rappelle 
pas avoir vu avancer par d'autres que lorsqu'une personne est 
désignée comme tuhes d'un tel, on veut assurément dire par lå 
fils ou fille de la sæur — en tout cas, si le nom du pére se 
trouve indiqué, mais vraisemblablement aussi sans cela, comme 
ici. Au lieu de donner le nom de la mére, on dénomme son 
parent måle le plus proche (c'est peut-étre lå cette particularité 
qui fait la base de Vobservation d'Hérodote, I, 173, que les 
Lyciens xaléovør do tøv untipwv åwvrtovc, ce qui, sous cette 
forme, ne saurait étre correct et n'est confirmé par aucune ins- 

cription). 
Quant å Årzet, il me faut maintenir V'exactitude de la signi- 

fication admise par tous les déchiffreurs précédents, såvoir 
'supérieur', et je ne saurais attacher aucune importance aux 
doutes avancés par Torp, p. 43, et reposant sur une base tres 
incertaine”). Cf. hri, hrppi 'sur', plus haut, p. 12, ainsi que 
les expressions paralléles se rencontrant dans des inscriptions 
grecques, telles que Tov TÅPOV TODTOV Tåv TE dvs xal tov xdTw 
Reisen, Il, n7 27; év TØ dvw o1xÆ, év tolc xdtw o9x0tg C.I.G. 
AD GÅR CIR kr er sens no S NE TOL 

1) Concernant V'emploi constant du verbe au singulier (prminavate, et non 

prinavgatg, pluriel), quand le sujet désigne un homme et så femme, 

lesquels ne figurent que comme une seule personne, voir Torp, p. 14, 

H. Pedersen, p. 92. 

2) Aussi cela semble-t-il aujourd'hui abandonné de nouveau par M. Torp 

lui-méme, Il. 8. 
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Isbaztiyg est Vaccusatif de zsbazt, qwon rencontre aussi å 
Assar, Il. 3, .et å Lim. 32, I. 2, ainsi que dans une inscription 
xanthienne (Imbert, /Mém., IX, 204) commencant par ebehr isbazt 
'dans (sur) cet zsbazi' et gravée dans Vintérieur d'une tombe 
(4«c'est, je crois, la seule exception å la régle qui fait inscrire 
les épitaphes sur la facade extérieure d'une tombe», Imbert, 
loc. cit.). M. Torp (p. 32) le déclare essentiellement synonyme de 
”itata (voir ici, p. 13). En tout cas, 7sba2z doit désigner quelque 
chose qui se trouve dans lMintérieur de la tombe, et peut étre 
ou bien — cf9xåc, voir plus haut, ”compartiment', ou bien plu- 
tot la 'banquette' sur laquelle on déposait le corps mort (voir 
p. 13, note). La contre-partie, comme le fait aussi observer 
M. Torp, II, p.8, est "r%ma, accusatif hrømg, Sura, 1. 4, et 
Rhod. ib, I. 8 (p. 25), peut-étre, p. ex., un compartiment situé 
au-dessous des banquettes et analogue å ce qu'on appelle bxocd- 
ptov, compartiment au-dessous des grands sarcophages monu- 
mentaux isolés. 

Quant å sedadg (aussi, I. 3, sedadg | hr%imag : tyase: atlal :), 
je Vai traduit tout hypothétiquement 'et il a réservé” (se- dadg?). 
Peut-étre devrait-on scinder sed adg (c'est ce que fait Torp II, 8) 
et il'a fait'." Seulement'je ne vois pas bien ce que c'est que 
le d dans sed(e?). 

Dans les exemples qw'on vient de citer, je n'ai traduit me 

que par 'et'; mais en réalité ce mot, selon moi, implique 

davantage, et le sens en est bien celui-ci: «un tel a construit 

ce tombeau, etc., afin d'y étre enseveli en son temps». VL'idée 

est donc analogue å ce qu'on peut trouver dans des inscrip- 

tions grecques, tel que, par exemple: tov tdpov xateoxevdsavto 

IIcoZeuatoc — xat Edrtvytwv — én! tø év[x|ndevdnvar Reisen, Il, 

n" 29; [— xzarsøxzedacoa Tylv zaudpav tavbryv émt tø [rednvar 

elg abryv éue xal] tyv ovv[r|po[p]åv uov C. I. G. 4217; To 

pjynpetov xateøxedagev Endyadoc åavrø xalt 77) yvvarrxt adtod 

— xal tTéxvotg — éTt TØ TAVN Var ToDe x900nAovuÉvove év Tø dvw 

opxø C. I. G.… 4264 (cf. ensuite, p. ex., rd mvnuetov [”A]o0[d]- 
www > , på a NY Få bp] ' 2 p I AJ 

ofalsog tg Edvouov — £ic 0 xydevdnøovtar adtng TE xal tå 

téxvu adbrtijc xat Erryova. Reisen, II, mn? 80; 70 uvn[uest]o[v] ”Av[7e]- 

adTeoov, év mø PBefBova[n]ta[e] Tapngvar C. I. G. 4253). 

En lycien on »'a pu, parait-il, exprimer ceci qu'en co- 

ordonnant les phrases au moyen de me, et il n'y a pas trace 

que cette langue, qui semble en définitive avoir été trés pauvre 
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de conjonctions de subordination, en ait possédé signifiant que', 

”afin que' ou analogues. Cf. en hébreu, p. ex., Genése 23, 4: 

date mila jus sepuleri vobiscum, ut sepeliam mortuum meum, å 

proprement parler, et sepelzam, Map. 

Si dans les textes précédemment cités, on voulait con- 

cevoir me comme le sujet pronominal ”il', ”ils' — et jamais me 

ne pourrait, en åucun cas, repræsenter d'autres cas que le 

nominatif — un pareil emploi aurait déjå de quoi surprendre, 

parce que la langue ne réclame d'ailleurs pas Vadjonction d'un 

pronom sujet; mais il y aurait doublement å s'étonner, parce 

qu'en ce cas me introduirait ici un sujet qui, non seulement 

serait nouveau, mais encore indéterminé en lui-méme (on), c'est- 

a-dire les survivants éventuels). Il faut ajouter å cela qu'en 

de pareils cas une particule de transition parait de rigueur; 

mais on ne trouvera jamais se et me employés å la fois et 'un 

a coté de Vautre dans une méme proposition, fait qui parle 

fortement en faveur d'une affinité de fonction dans ces deux 

mots. 

Cette maniére de voir se trouve corroborée ultérieurement 

par le fåit que nous pouvons trouver parfois se employé au 

lieu de me, procédé par lequel on se contente donc de faire 

figurer les propositions comme coordonnées, sans låisser en- 

trevoir que la premiére sert de base å la seconde. ÅAÅinsi nous 

trouvons le me ordinaire, par exemple, å Limyra 14, 1. 1—3 

(Reisen, p. 70, n? 142): 

ebenng: yulpa|: mgti: priinavatg : miinuhe : tmpeimeh : 

tidevmi : hrppi: at[.…] | elt: se tidermi : hbi : adammiinaye : 

me: 7ike: lati: møinuhe: mene iitepi|tati: sete nepe: 

alahadi: tike: kbi: ekepi: møinuhe : la[...] 

M. Torp (p. 31) lit, I. 2, %ke: grttt, et il ajoute: «Der An- 
fangsbuchstabe g ist ganz deutlich»; «die [åsterreich.|] Kopie 
hat eher a als r, aber da zwei + folgen, muss wohl r gelesen 
werden». Sur le fac-similé de Rezsen, II, n? 142, il m'est im- 
possible de voir un g dans la lettre initiale et la présence de 
deux æt. Le premier caractére me fait bien plutot Veffet dun Å, 
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et je ne vois lå trace que d'un 7, de méme que je ne distingue 
de place que pour un seul. .C'est pourquoi je lis /ati, comme 
on Va fait jusqu'ici (de méme Imbert, /eém., X, 209). Si cepen- 
dant il y a eu autre chose, il faut en tout cas que ce soit un 
mot signifiant å peu prés la méme chose que /ati (Myra 4). 
Mor. Schmidt (s'appuyant sur la ressemblance avec le gr. 46) 
a adopté pour latz le sens Zodåsrør ”il veut', et, parmi les 
interprétes postérieurs, Imbert (//ém., IX, p. 221) et Torp (/oc. 
cit.) ont adhéré å cette traduction. 

Concernant lå forme ike, qui ne figure qu'ici, et sur 
son rapport avec øke (Myra 4, 2; Lim. 16b, [Stéle xanth., face 
und 50]) Setepr(ici, 1735 Lim s.13; 5), lesz.divers -anteurs 
différent fortement (cf., p. ex., Imbert, /oc. cit.; X, 37, 209; Torp, 
p. 32, qui met contre toute vråisemblance %ke — øv: u«dieses 
[zne] bestimmt lebend M.»; øke = «hoc»; ekepi = «gegen» ")). 

Å mon avis, notre øike est — øke (ekepi), qui signifie par- 
tout ”postquam, quum,, et å /atz je suppose le sens il meurt.. 
D'aprés cela, voici comment je traduis le texte ci-dessus: 

'”Ce tombeau, il Få construit, Mnnuhe, fils de Tm- 

p??jeimi, pour [...] et son fils Adamna, afin que, quand 

M. mourra, ils Vensevelissent; et nul autre n'y portera 

atteinte, quand M. sera mort .... (la derniére propo- 

sition se rattache peut-étre å ce qui suit; mais des 

lacunes rendent peu clair le sens général)”). 

D'autre part, nous trouvons se au lieu de me dans l'expres- 

sion suivante, paralléle selon moi, Myra 4, I. 1—3 (Reisen, Il, 

3593 nn 42): å 

ebghng: priinavg: mene: prø/inavatg ddaqgasa sttuleh | ti- 

deimi hrpi ladi ehbt se tideime se øke latt ddagasa | mene 

Jitepitgti mitipa-tezr se lada ehbi 

'cette tombe (maison), il Va construite, Ddaqasa, fils 

de Sttuli, pour sa femme et (ses) enfants, et quand Dd. 

mourra, ils 'enseveliront dans le sarcophage å sculp- 

ture (? voir p. 13), et sa femme (de méme)'. 

1) II, 15 il traduit: «gegen [-pi] diesen [gke] Willen des Mnnuhe«, ce qui 

est absolument inadmissible. 

2) Cf., par ex., To pyn[nsto[»] Arr] adrpov —, åv w ZeBodaly]rald] Tapnvat 

petd Tyv] å[z]og wow] &af[u]råv Te zat tT[7]v yuva[ilza adtos C. I. G. 

4253 ; [Z44os Sérrappøstatr oddsijs pef[rd] Taf] dno[kiwowv adtøv] 

4341 c. 
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2" Me commence une proposition conséquente aprés une 

proposition relative ou une autre proposition subordonnée 

(me?). Ainsi par exemple, Lim. 5, I. 2 (cf. plus haut, p.9): 

tu nte: hri.: alahadi: tike: tibe iite ti: hrppitadi: tike: 

me ttlelitt puva: aitgta : ammama : 

qui intus violat(?) aliquem, vel intus qui super- 

imponit aliquem, solve(n?jt pretium (?) æ drachmarum'. 

Que V'on compare avec cela — outre d'autres exemples 

dans ce qui suit, — le composé mene placé aprés une propo- 

sition circonstancielle de temps dans les deux exemples précé- 

dents, Limyra 14, 1.2 et Myra 4, 1. 3, ou aprés une proposition 

conditionnelle, Sura Il. 7 (voir p. 11). Quant å cette derniére 

sorte de propositions, il faut bien remarquer qu'elles ne sont 

jamais caractérisées par aucune particule spéciale ou autrement, 

mais qu'elles présentent tout å fait la forme d'une proposition 

principaåale, et ne se låissent concevoir comme propositions 

conditionnelles qu'å Vaide du sens général; cf. p. 19,20. (Le 

suffise enclitique -zye, ou M. Torp (p. 29) a cru trouver une 

conjonction conditionnelle, å en réalite une fonction tout autre, 

comme nous ne tarderons pas å le voir.) & 

Ici, au premier coup d'æil, me pourrait peut-étre sembler 

désigner le plus naturellement le sujet, ”il'. Mais, en réalité, 

on pourrait élever contre cette opinion des doutes analogues å 

ceux que jjai avancés sous le n? 1%, et si, dans la. premiére 

série de propositions, me n'est qu'une particule de transition, 

il va de soi que tel est encore le cas ici. Je dois donc m'en 

tenir aux considérations énoncées å la page 16 et suiv., et 

maintenir quici aussi me est une particule qui a pour toute 

fonction de marquer le début de la proposition conséquente et 

de la relier å så proposition précédente. 

3" En dehors des deux emplois de me qwon vient de 

mentionner, il y.en a encore un troisiéme. En effet, si, dans 

une proposition principale, un ou un plus grand nombre de 

mots (non enclitiques) autres que le sujet, sont mis en téte, 
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avant le verbe, pour étre remarqués davantage, me s'intercale 

entre ce ou ces mots détachés et le verbe. Toutefois le simple 

me lui-méme est, dans cette position, d'une occurrence rela- 

tivement moins fréquente que ses diverses formes allongées, 

comme nous allons le voir. Nous trouvons, par exemple, 

me simple (me?) å Rhodiapolis 2 (voir p. 14): 

ebeli me siygni: yssenetya : | yntlapah : tideimi : etc. 

Le mot szæygni a été mentionné par Torp, p. 19. Comme 
il Ta fait observer avec raison, ce mot ne se combine jamais 
avec un aåccusatif, mais seulement avec des formes telles que 
ebeli yupa, ebehi isbazi, qui, selon moi, ont un sens locatif 
(voir plus bas), ou Ben. tout seul, ici et å Lim. 9 (cf. H. Peder- 
sen, p. 95); par conséquent, ce doit étre une expression neutre 
(non pås = &wvyøaro, Mor. Schmidt; Imbert, Mém., X, 54). 
Lorsqu'il pense que c'est «évidemment un substantif», la né- 
cessité de cette hypothése ne m'est pas bien évidente, quoiqu'on 
doive convenir que d'aprés sa forme il ne ressemble pas aux 
verbes ordinaires; aussi je doute fort que le sens propre du 
mot, comme le veut M. Torp, puisse étre «(ist) Besitzer», selon 
M. H. Pedersen (p. 95), sz y-gni, vest maitre» (avec s2 — «est», 
Torp, p. 19, 42, ce que jusqu'å nouvel ordre je trouve peu 
vraisemblable). En tout cas, sæygni répond, dans son emploi, å 
ce que nous exprimons par ”repose(ra)', ”est (sera) enseveli', 
eo par exemple, Lim ISL PS: feber es keeps ntepns'siyent : 
hri : ladt ti: etc., "celui) qui, aprés que (p. 21) il (le fondateur) 
sera enseveli lå-dedans, y porte atteinte (?” (/adz [ou, comme lit 
Torp, p. 23, hladi?| semble étre V'orthographe inexacte de ala- 
hadi)"). Ici, une expression telle que «aprés qu'il sera (devenu) 
propriétaire, maitre lå-dedans» , ULD SK asSsez ,etrange. Que 
Von compare (usreste I rcerterte par exe aun GE Te SSB! 
7 7044107) petd Tld mus Bale dnve, be dv [& Irsu Bd ln d2.30 
TTONA, FA SAR [2]ar17097970e TE xal 007 etc., Heberdey- 
Wilhelm, p. 65, n” 140; — Sgopxicet MeTÅ TO éuE zomngdijvus 
uydéva pot é re PME, ibid., n? 142. 

Tout bien considéré, je trouve on ne peut plus probable 
que, malgré så forme divergente, stygnt est tout simplement un 
verbe, peut-étre «irrégulier», et qu'il équivaut å xocudrtar, x0449- 

1) Il faut observer que, dans cette phrase, la proposition relative est en 

mæme temps proposition conséquente par rapport å Øg: kepi: ”itepi: 

stygni. Si néanmoins /ri: ladi v'est pas précédé de me?, cela montre 

qu'on n'emploie pas cette particule dans des propositions subordonnées 

et qu'elle n'est å sa place que dans les propositions principales. 
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ostar (cf. le texte suivant) — sans que je veuille avoir rien dit 
par lå sur un enchainement étymologique possible avec le grec 
xet-, sanscrit g-. (Y aurait-il quelque relation entre -gm et 
ene [cf. Imbert, Mém., X, 46—47], ce que j'ai concu de la méme 
maniére que Torp, p. 16, å savoir ”était ?). 

M. Torp (p. 20) regarde ebelt comme le génitif du pronom 
ebe ”ce', opinion å laquelle je ne saurais me ranger. Il est 
tout å fait hors de doute que ce mot a un sens de locatif, et 
est vraisemblablement une formation adverbiale ”ici' (cf. H. Pe- 
dersen, p. 95), sans que je puisse décider quelle est la différence 
entre ce mot et ebei. (Æber est-il peut-étre — "hic', ebelz — "huc”? 
cf. ebei: g: kept: ntept: sæygni plus haut, Lim. 13, qui porte, il 
est vrai, éber, mais ou l'idée d'un mouvement — "va reposer' — 
me semble indiquée par Vaffixe -pz, dont voir p. 12?) Au lieu 
de ebel: et ayant manifestement un sens analogue, nous trouvons 
teli combiné avec szygnz, Antiphellus 5 et, vraisemblablement, 
rn es? Torp ps to EEN Pedersen lorte] ea formekedunke 
(toujours enclitique) ze qui y correspond, signifie partcut ici', 
jamais "ce" (Torp, p. 23). 

Lim. 9: [e]belt: metistygne: tele: se lada: se tiderme : 

ehbrs << sladgistebdttehe: | E2 

Ici met est = me? — ett, tout différent dun mgetz dont je 
parlerai plus loin, et ici il faut le considérer en relåtion avec 
Antiphellus 5, I. 3: 

ett sbelimt: sæygni telz se lada. 

Ce dernier texte a été étudié par M. Torp (p. 19—20; Il, 28) 
qui traduit ce passage par «statt (gtz) Sbelimi des Besitzers dieses 
(Grabes) und der Frau», — ce qui, å mon avis, est impos- 
sible. J'ai mentionné ci-dessus, les mots szygne et telz. Quant 
a gt, je regarde comme une assertion purement hasardée et 
empruntée sans critique aux interprétateurs antérieurs (Deecke, 
BB., XII, 323) que ce mot serait =— duo et signifierait «anstatt», 
«au lieu de». De plus, il est de toute impossibilité que, comme 
le veut M. Torp, il régisse sbelzme å Vaccusatif (== nom.), puisque 
lada, qui lui est coordonné, est nominatif. A mon avis (cf. 
Deecke, doc. cit.), gx est le radical de gtrz 'inférieur' (p. ex., 
Antiph. 4,3 øtri: zupu = tov xdtw tåpov, cf. p. 18), et il corres- 
pond pour le sens å peu prés au grec xzard 'å bas, en aval, 
en descendant (au figuré ”conformément å, de concert avec, 
dans VFintérét de”, p. ex., Rhod. 1b, 1.2; Stéle xanthienne, face 
nord, 1.5,7; cf. Torp, I, 36; II, 4, 28, 41). Dans les deux textes 
ci-dessus, ett forme un composé avec le verbe (?) szygne, dont, 
å Antiph. 5, le sujet sbelzmi le sépare par tmése (cf. pddg: gla: 
smumatt Sura, p. 11); glt-stygnt == XATAXOWLGTAL, XØTALOYLNTETAL. 
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En conséquence, Anthiph. 5 signifie: ”— Sbelimi reposef(ra?) 
ici, et sa femme —'. Des låcunes qui précédent et qui suivent, 
rendent peu clair le sens général. (J'observe qu'il est impos- 
sible que, comme le pense M. Torp, le ... tatitdi qui précéde, 
puisse étre complété [%]|tatidt, et se traduise par «und in die 
Grabkammer», puisque le datif-locatif de %tata est identique 
au nominatif %tata (Xanthus 1, 4), et non åtat. Il faut bien 
que ce mot soit un verbe suivi du pronom relatif, p. ex., [st]|tatz 
tdi (cf. Myra, Rersen, Il, n”? 43), ou quelque chose de ce genre.) 

A ['égard de Lim. 9, je remarquerai en méme temps que 
sladgt ne pourra autoriser å établir une préposition s, prépo- 
sition invraisemblable et d'ailleurs inconnue; å coup str s n'est 
lå que pour se, et ladgi ne saurait étre qu'un génitif pluriel 
åa sens partitif, et non le datif pluriel, qui est lada (cf. Torp 
p. 10). Par conséquent, je traduis: ”ici repose(ra) Tele, et (sa) 
femme et ses 5 fils, et 4(?) de leurs femmes'”. 

Xanthus 5 b, I. 7—8: eravazzya : ebe[iy]|a : me prina- 

OLS ee 

'ce monument, j'ai(?) construit .. 

Priinavayg doit étre une forme verbale, du méme théme 
que le prøinavatg ordinaire. Dans Lyk. Beitr., II, p. 11, M. Torp 
a avancé cette conjecture sagace que prøinavayg est la 1” pers. 
correspondant å la 3? pers. prøinavate (il faudrait dire pr%navatg). 
Si, comme c'est vraisemblable, ceci est correct, nous y aurons 
une preuve décisive que me ne peut pas étre le pronom 'il', 
mais seulement une particule. 

Jajoute ici en passant que, Il, p. 9 et 13, M. Torp lui- 
méme a mal interprété un autre exeinple intéressant de cette 
méme forme. C'est dans Rhod. 1b, I. 8. Il] y faut lire sans aucun 
changement et en se rappelant que se se place toujours å la 
téte de la proposition: sez agg: zyase: hrmma : ebg: me piyayg : 
m[....] ”et j'y ai fait pour les esclaves ( un /r%ma (voir p. 19); 
telueciy je TFar-destine |... Aga est å la 3 pers. ade ”il a 
fait, ce que,pr/navayg est å priinavatg et piyayg å pryete. 

nm S2 reb elten Kr |] aravaztya : me y-adg: kru- 

stti : trbbenemelh : tidert : 

'ce monument-ci a fait Krustti, fils (?) de Trhbenemi'. 

Dans meyade on ne saurait voir le »6 mentionné plus loin, 
mais y est intercalé pour lever I'hiatus entre mme et I'a de adg, 
cf. 2: yadi Lim. 20, p.9. — Ebette est — ebe, ”celui” + te en- 
clitique (voir plus haut), c'est-å-dire ”celui-ci'; on a då accen- 
tuer ebétte. 
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Dans ces cas-ci, on s'imaginerait plutdt peut-étre que me 

constitue le sujet pronominal abstrait anticipant sur le sujet 

réel qui vient aprés. Mais si, dans les deux séries précédentes 

de cas, me m'est qu'une particule, il faut bien, cela va sans 

dire, qu'il soit la méme chose ici,. en sorte qu'il sert ici å 

accoler la masse principale de la phrase au mot qui en a été 

détaché. C'est ce qui est corroboré presque jusqwå certitude 

par le fait que, comme je Vai fait observer plus haut, dans les 

remarques relatives å XAanthus 5b, on semble employer me lå 

méme ou le sujet est de lå 1"? personne. Si je suis dans le vrai 

en comparant la fonction du me lycien å celle des particules 

sémitiques citées å la page 17, le cas vaut la peine de faire 

ressortir que Vune et Fautre (V'hébreu vav consecutivum, aussi 

bien que le fa arabe) peuvent s'employer précisément de la 

méme maniére, quand un mot détaché a été mis en téte de la 

phrase. 

Enfin je dois encore faire ressortir expressément que ce 

me ne peut figurer que dans les propositions principales (ce 

qui constitue encore un point de ressemblance avec les dites 

particules sémitiques). Ainsi, par exemple, on å dans une pro- 

position relative (comme nous avons vu, p.9), sans me et en 

dépit que le régime direct soit mis en téte, Lim. 20: møtg: &: 

yadt: tke, Lim. 4: kb: tike: tt ntepitadi (cf. p. 23, nole”et" par 

contraste, Myra 4,3: kbr tike mer nipe nitepitatu, voir plus bas). 

Si ensuite nous passons aux formes allongées de me, les 

mots de ce genre qui se présenteront les premiers, seront 

meti ou meti et mene ou mene, dont le premier figure 

presque exclusivement, le second trés souvent dans la formule 

initiale de la grande majorité des épitaphes : 

i a n mende Re 
ebgjing zupg (proinavg, iitata, etc.) ibrer al prinavate N.N. 
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En fait d'inscriptions bilingues, nous trouvons ainsi, p. ex., 

Antiphellus 3 (Resen, Il, p. 62, n? 122): 

ebgiing : prøingvu: meti prinavate | iytta: hlah: tideimi : 

hrppi ladi: ehbi | se tideime : ehbiye 

”[xtac ÅG ”AvripeAAttne TouT! To uvnua nhordoato adtTø 7 penge np 

TE xal rwvarxt xal TÉxvors. 

Levissi (Rersen, II, p. 31, n? 6): 

ebering mitata mene priinavatg pulenyda mulliyeseh se da- 

para pulenydah puri|himetehe priineziyeli hrppi lada ept- 

tehe se tidewme 

Tobrto to pvynne tply]jåsavro ”Axo2kwvidne Mo2kicoos 

zøt Aandpac | AxoMæ]vidov Ivpendtioc otxstor én! talc 

ruvarétv taic éaotøv | [xa]! tot[c] årråvorc. 

La comparaison de ces textes nous rend évident que le 

texte grec ne contient aucun mot spécial correspondant å met, 

mene, et que conséquemment ce v'est lå qu'une espéce de mot 

explétif n'introduisant aucune idée nouvelle dans la phrase. 

Une chose qui ensuite sautera immédiatement aux yeux et dont 

tout le monde conviendra sans doute aujourd'hui (cf. Imbert, 

Hors p:2165etssuiv: > Torp) Hp. 40), 'elest »que"Pemploi de 

ces particules se rattache exclusivement å linversion: régime 

direct-verbe-sujet; car lå ou cette inversion ne se présente 

pås, mais ou Von se sert de la construction ordinaire, c'est- 

a-dire ou le sujet précéde le verbe, on n'emploie jamais, 

dans des formules analogues, aucune de ces particules meti ou 

mene. Aussi ne tardera-t-on pas å constater clairement que lå 

premiére syllabe des mots en question nous présente lå parti- 

cule me dont on vient de parler. Comme nous venons de le 

voir, cette particule s'emploie précisément dans les conditions 

qui se présentent ici (me?). Il s'agit donc de savoir ce que 

sont les éléments -z et -ne, qui en tout cas ne pourront étre 

que des formes pronominales enclitiques. 
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Å tout prendre, il nous semblera sans doute assez naturel 

qu'on emploie cette inversion par laquelle le «sujet logique», 

sur la genése duquel VFinscription veut nous renseigner, est 

mis en téte de lå phrase, quoique sous forme de régime direct 

grammatical, tandis que le sujet grammatical ne vient qu'aprés 

le verbe. Toutefois, cette position des mots n'a pu étre toute 

naturelle au lycien, ou les choses se passent d'une maniére 

analogue å ce qui se voit, par exemple, en francais: Vordre 

habituel des mots en lycien est celui-ci: sujet-verbe-régime in- 

direct-régime direct, et il n'y a que les formes pronominales 

atones qui, comme régime, précédent réguliérement le verbe, qui 

dans ce dernier cas précéde communément le sujet. Pår con- 

Sséquent il est tout naturel que, dans les formules en question, 

la langue cherche å remédier å un ordre de mots contraire å 

ses régles ordinaires, en intercalant entre le régime direct 

interverti et le verbe, non seulement la particule me requise 

par Pusage, mais encore un mot pronominal atone qui, å tout 

prendre, pourrait servir d'expression ou au sujet ou au régime 

direct ou bien å Fun et å Vautre!). 

Avant d'en arriver å 'étude du premier de ces deux mots, 

mett ou mgti, je dois faire quelques remarques sur une autre 

expression, plus rare et se présentant le plus souvent sans indi- 

cation du régime direct, parce quil est naturel de demander 

si elle ne présenterait pas une certaine relation avec met. 

Voici les exemples que j'ai notés du phénoméne auquel 

je fais allusion: 

1) Nous aurions pu nous attendre å ce qu'au møoins quelquefois on eut 

évité cet inconvénient å V'aide d'une tournure passive: «Ce tombeau a 

été construit par un tel»; mais jamais on ne rencontre rien qui puisse 

S'interpréter de cette maniére, pas plus que dans d'autres expressions, 

p. ex., me 7itepitgtti. (p. 17, 19). D'aprés cela, Von doit présumer qu'en 

definitive la langue n'a possédé aucune formation passive pouvant se 

préter å cet emploi. 
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Lim. 1: piz2tti : prøinavate : ddeprinevel : tideimt : hrppi 

|ladi : ehbi : se tidemme: 

Lin? (him 35 vet uCandyba 31 Schme= "Rersen, 

ll, p. 67, n? 131): purihimetiti : prøinavate : masasal : 

tideimi | zupa : ebering hrppi: atli: ehbi: se tideime : 

ehbiye 

Lim. 18 (Reisen, II, p.70, n? 143): terzziyleti prøinavat[e] 

piymmah | tidewmi yeliyanayssah prøineziyfehi) 

nes Os NA ER SN STAGES ordderget 

plørilnavalte Mee 

Bare tersen sp 72 2 52 Rap rese orp 

p. 44): stemahat[i prii]navate: epnyuya tideimi hrppi |... 

Lim. 36 (Imbert, Mém., X, p. 46): [...]atz: prøiinavate: 

hrppi ladi: ehbt: 

Bellenkli 1 (Heberdey-Kalinka, p. 30, n? 33; Imbert, 

Mém., X, p. 28): unuvgmiti prøinavate | purihimrbbesel: 

tidemi | hrppi: ladi se tiderme 

Tlos: zkuveti : prinavate: tpresida[h:] tidermi [— —] | 

tuhes : fitatu: atli: se lade: ehbi. 

Ce qwont de commun tous ces textes, c'est que le nom 

qui ouvre Iinscription se termine en -zz. Comme en méme 

temps le nom Purilzmetitit qu'on voit å Lim.2, se rencontre 

ailleurs sous la forme Purihimeti (Levissi, purihimetehe, génitif; 

voir p. 27) et que Terzziyleti doit étre — Terssiyle, Rhodiapolis 

1 a (gr. 0£00:x27c?), il m'est clair depuis longtemps que -tz 

est, sinon partout, åu moins dans la plupart de ces formes, 

un élément å part n'appartenant pas au nom lui-méme (ef. Torp, 

p. 41). Par conséquent, la forme propre des noms devient 

Fizat, Purihimeti, Terzziyle, Prdderg, Stemaha (?), Unuvemi (cf. 

Uvemi, Lim. 11), Ikuve (? ici toutefois -& appartient peut-étre 

au nom lui-méme: Zkuveti comme, p. ex., Hurttuveti, Myra, 

Reisen, Il, n? 44, et Xanthus 3). J'avoue qu'originairement je 

m'étais figuré ce -tz comme une sorte de désinence casuelle, 
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opinion qwaujourd'hui je tiens pour insoutenable. Il ne saurait 

y avoir de doute que -æz, comme M. Torp, lui aussi, Ta concu, 

est ici comme ailleurs le pronom relatif. 

Voici comment M. Torp concoit la construction relative 

elle-méme. … Il traduit, par exemple, Lim. 2 «Purihimeti (est) 

qui aedificavit hoc sepulcrum». Ce qui au premier coup d'æil 

pourrait sembler parler en faveur de cette maniére de voir, 

c'est que le verbe prøåtnavate suit toujours immédiatement z7, 

tandis que V'apposition du nom, «fils, etc. dun tel», ne vient 

a son tour qw'aprés le verbe; mais cette circonstance est en 

réalité sans importance; car on se sert exactement de la méme 

construction lå ou & fait défaut. Il y a en outre d'autres faits 

qui doivent éveiller des doutes sur lå justesse de cette expli- 

cation; tout d'abord et avant tout, c'est précisément l'ordre des 

mots. En effet, il me semble que Vinversion du pronom re- 

latif devant le verbe dans une proposition ne contenant que les 

mots «iz pr/inavate» serait sans aucune analogie, et que Von 

devrait forcément s'attendre å rencontrer, par exemple, Purihtmett 

prøinavate-ti (cf. p. 14) — supposé que ce seul Purilzmeti puisse 

signifier «c'est P.», hypothése qui, elle aussi, me parait un peu 

douteuse. Puis il y a un point digne d'attention; c'est que, 

lorsque dans V'écriture on se sert du double point pour séparer 

les mots, on le met toujours aprés le -æ&, qui non moins 

constamment s'accole au nom de maniére å former un seul 

mot avec celui-ci; quand méme on peut ailleurs quelquefois 

trouver le double point employé ou omis d'une maniére un peu 

arbitraire, cette orthographe qui ne souffre pas d'exception 

n'en laisse pås moins entrevoir que, dans ce cas, %& a fait, au 

sentiment de la langue, Veffet de faire corps avec le nom et 

non avec le verbe. 

En considération de cela, je ne saurais conclure autre 

chose sinon que la construction dont il s'agit, ne saurait étre 

concue que de la maniére suivante: æ conjointement avec le 

nom constitue, å proprement parler, une espæce de périphrase 
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relative par laquelle celui qui parle, le fondateur du tombeau, 

s'introduit pour ainsi dire lui-méme au lieu de se nommer 

immédiatement: Purihimeti qui (est, nomen habet) aedificavit "). 

Ici, le suffixe & serait donc presque en train de devenir une 

sorte darticle: «le (nommé) Purihimeti», le sens relatif de la 

construction étant évidemment fortement refouleé. 

Enfin, ce qui paårle åussi en faveur d'une pareille maniére 

de voir, c'est que &z peut trés bien faåire défaut sans entrainer 

d'ailleurs åaucun changement, fait qui, suivant [explication 

donnée par M. Torp, serait beaucoup plus étonnant. Ainsi 

Lim. 16 aetb: tebursselt prøinavate. 

Bellenkli 2. (Heb.-Kal,. p. 31, n? 34; Imbert, Mém., X, 

p. 29): mayutav[a] (ou [. .|mayzutav[a]|?) prinavate [s]ppeseh 

nitatg atli se ladi se tidetme. 

Ici il faut bien remarquer V'ordre des mots, qui est exacte- 

ment le méme qwau cas ou il y aurait eu un & aprés le nom: 

«Makhutav[a] a construit, fils de |S|ppesi, la chambre (le com- 

partiment) pour lui-méme et pour (så) femme et (ses) enfants». 

Je crois, en effet, que mon explication est la seule pos- 

sible; mais quoi qu'il en soit, il ne saurait, en tout cas, y 

avoir le moindre doute que le & relatif appartienne å la dé- 

signation du sujet de la phrase. 

Jintercale ici quelques mots sur la désinence du verbe 

dans les formules dont il s'agit ici. Comme M. Imbert Va dé- 

montré le premier, Meém., IX, p. 217, il y a cette différence 

qu'on a toujours prø/inavate (tuvete, etc.) avec e, quand le sujet, 

7”) Le pendant d'une pareille extension du sujet se trouve, par exemple, 

en sanscrit; cf. Båhtlingk & Roth, Sanskr.- Wb., sous ya: «Ein oder 

mehrere Subjekte durch das Relativ zu einem Satze erweitert und da- 

durch hervorgehoben: yas tvam katham vettha wie weisst du Etwas? 

[mot å mot: qui tu (es) quomodo scis?], yo Ramas tam aciksipat 

[mot å mot: qui R. (est, erat) eum dejecit]». 
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le nom du fondateur du tombeau ou quelque chose d'analogue, 

précéde le verbe, tandis qu'on åa aussi constamment pråinavate, 

avec gø, si ce sujet vient aprés le verbe, en méme temps que 

ce dernier est précédé de me, seul ou dans une des combi- 

nåisons commencant par cette particule. Du reste, je ne saisis 

pas bien comment M. Imbert s'est figuré le rapport entre ces 

deux formes. En tout cas, il a tort de regarder, å ce méme 

endroit, les mots mene, meti, me, etc. comme de pures et 

simples «variantes orthographiques», exprimant toutes le sujet. 

MM. Bugge (p. 39) et Torp (p. 41) ont expliqué la forme en & 

comme due å un affaiblissement de celle en gø par suite d'une 

accentuation plus faible; mais quand méme on pourrait, en effet, 

signaler un pendant d'un pareil abandon de la nasalisation, sous 

Pinfluence d'un manque d'accent (cf. plus bas), on ne voit 

pas bien lå cåuse pour laquelle le verbe serait plus faiblement 

accentué dans un cås que dans Vautre. M. Holger Pedersen 

soutient (p. 92) que les deux formes doivent «différer aux points 

de vue de T'étymologie et de la fonction», et il voit dans les 

formes en ge «des formes verbales relatives».  Tout en croyant 

qwil a raison au fond pour la premiére partie de sa thése, je 

dois dire que son interprétation méme de ces formes comme 

relatives est hors de toute vraisemblance, puisque au moins 

une bonne partie des propositions sur lesquelles il s'appuie, 

ne sont en réalité pas relatives, — je soutiendrai méme que 

pås une seule ne l'est, — tandis qu'inversement on rencontre 

des propositions décidément relatives dont le verbe se termine 

enke) 

En examinant de plus prés les conditions dans lesquelles 

les deux formes se rencontrent en dehors des formules en 

question, on constate que [ordre des mots est tout å fait 

négligeable. Le seul point commun å tous les cas ou nous 

1) M. H. Pedersen me communique qu'il abandonne son interprétation an- 

térieure, mentionnée ci-dessus, pour se ranger å celle que j'ai proposée 

dans ce qui suit. 
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trouvons la forme en g, c'est que la proposition commence par 

Pune des particules me ou se (p. ex., Sura: sedade; Antiph. 5: 

se pryete; Sidek Yaila: sø pæygte — se piyete; Kechiler 1 et 2: 

sene pyetg; Cyaneae 1: sewneprineptyete — seinepnin[ilyete — ser 

prpude; Myra 3: mei pii : pudg : ti nite; Xanthus 5b: påayava — 

[t]uvete : teri [sle[ne?phæyete; Xanthus 1: seæye nitatade, etc.) "). 

Par contre, on ne voit jamais me, parait-il, ni se dans 

les cas ou le sujet reste le méme, suivis de lå forme en -e, qui 

ne semble employée qu'å exprimer une action isolée dans le 

passé, que ce soit dans les propositions principales ou dans 

des subordonnées (p. ex., Pinara 2: yritevete; stéle xanthienne, 

face sud, 42 [47]: yergi: gastte Tern; ibid. 39 [44] et 43 [48]: 

tebete tern; Lim. 16: gke — tebete aritumparg [voir plus loin]; 

Rhod. 2: prøinavate ti [voir p. 14|; etc.). 

Ceci montre avec évidence que, directement parlant, la 

différence entre les deux formes verbales ne regarde en rien 

Vordre des mots, mais que ces deux formes ont chacune leur 

fonction: la forme en -ze, -de est l'expression du passé simple, 

tandis que la forme en -tø, -de (1"? pers. -y9, -gg?) constitue 

ce que j'appellerais le præteritum consecutivum exprimant pro- 

prement ce qui a eu lieu å la suite d'une autre action passée 

(et puis”)”). Mais Vanalogie a établi cette forme partout ou 

7) A la vérité, M. Torp dit, p.41, au sujet de ces formes: «Die voran- 

gesetzten Wortchen met u.s. w. sind in dieser Beziehung von keinem 

Belang; auch wo diese fehlen, hat das Verb -Ø, wenn der Subjekts- 

name nach demselben steht (z. B. Lim. 6, ebønng: zupa: prøånavate: 

tebursseli)». Mais cela n'est pas correct. Lim.6, par exemple, porte 

clairement et nettement: ebenng: zupa: mene: prøinavate: tebursseli. 

Il va sans dire qu'on ne peut pas comprendre dans le nombre les en- 

droits od il y a une lacune devant le verbe, p.ex., Xanthus 6, 1. 3—4, 

ou Ton doit indubitablement lire: sesedennevi: y[nnahi: ehbryehi: se] | 

ntaryatadeg, etc. 

) La stéle xanthienne préæsente, parait-il, quelques exemples de la forme 

en -€ dans une proposition commencant par se, par ex., face est l. 55: 

se tukedri kerddi ade, etc.; mais il y a lå toujours, å ce qu'il semble, 

un nouveau sujet, et l'emploi de la forme en -e doit indiquer que 

'action, bien que coordonnée, par se, avec une autre action, n'en est pas 

w 
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une proposition contient me, lå méme ou le sens a été aussi 

décoloré que, par exemple, dans la formule initiale des épi- 

taphes (me). 

Afin d'expliquer la différence qui sépare les deux formes, 

il m'y a strement aucune raison de voir dans la forme en -é 

un affaiblissement de celle qui se termine en -ø; je suppose, 

au Ccontraire, que la forme en -ø est issue de celle qui se ter- 

mine en -e, par Vadjonction å -te, -de (-7a, -ga?) d'une parti- 

cule enclitique ø (cf. Bugge, p. 41, qui ajoute pourtant ø å une 

forme en -t arbitrairement supposée). Le sens de cet & pour- 

rait étre ”aprés, puis”, et je supposerais que c'est cette particule 

qui, augmentée de ce méme -ke que nous avons dans le pronom 

indéfini æzke, forme la conjonction gke (écrit 2: kept å Lim. 13,5); 

voir plus: haut; p22123: 

Peut-étre que de cette maniére nous pourrons aussi étre 

renseignés sur ''élément énigmatique gø mentionné par M. Torp, 

p. 33, et auquel précisément le sens ”aprés' conviendrait å 

merveille. Dans ces exemples, le verbe se termine en -Zz, -dz 

(présent ou futur), et g ne peut pas se confondre en un seul 

mot avec ces formes, comme il peut le faire avec le prétérit 

en -e. Ainsi Myra 5, 2-3: 

adi meyg | tik: e: zitbg : tisiike : 

'si aprés (?e) quelqwun ici (mey == mer) fait (adt) 

dommåge (yttba) —" 

Je ne me prononcerai pas ici sur æsæike; mais je serais porté 
å le regarder comme Vaccus. sing. de %%s(e)ke ”quelconque', 
”dørticobdv'. Si, dans le méme passage, Myra 6,4 porte mgøyg au 
lieu de meyg, ce fait doit étre då å Vinfluence nasalisante de ø 
sur la voyelle de la syllabe précédente (cf. prinavu, Antiph. 3, 
pour prøinavg Bugge, p. 39). 

moins indépendante. En est-il de méme dans Rhod. 1b, 1.12: se pryaza, 

qui pourrait étre la 1re pers. correspondant å la 3e en -te (cf. Torp, II, 

p. 16, dont Vinterprétation me semble inadmissible å plus d'un titre)? 
5) 
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Aprés ces digressions je retourne å Vétude du mot meti 

ou meøtt, deux formes qui, dans la susdite formule initiale, 

s'emploient indistinctement (Lim. 27, avec le verbe adeø, voir 

p. 12, dailleurs, pår hasard, seulement avec prinavate) et qui 

sont Vune et Vautre exactement de méme fréquence: dans les 

inscriptions que j'ai pu vérifier, j'ai noté 28 exemples de 

chacune d'elles (sans compter le mø qui en différe et qu'on 

trouve å Lim. 9; voir å ce sujet p. 24). 

En dehors de la formule nommée, metz ne se rencontre 

qwun trés petit nombre de fois (ØRhodiap. 1b, 1.91); Tlos Ikuv., 

1.3; stéle xanth., face sud, Il. 29 [34]).  Tous ces passages sont 

soit trop défectueux, soit aussi, dailleurs, trop obscurs pour se 

laisser déchiffrer (ce que donne Torp, p. 42, en parlant de 

deux de ces mémes passages, est de la pure hypothése et peu 

vraisemblable); cependant Von peut admettre a priori quici 

meti m'est pas autre chose que la particule met;? + le 21 relatif 

— åg åd, qui autem' ou quelque chose de semblable, de méme 

que dans la formule initiale en question c'est = me? -L gr ?), 

ÅA mon avis la forme latéraåle mø se distingue de meti en 

ce que, dans son premier terme, mø, forme sur laquelle je 

reviendrai plus tard, elle contient en méme temps une désigna- 

tion accusative pronominale (eum, eam, id), employée comme 

répétition du régime direct qui précéde. Au contraire, dans 

les deux cas, & ne saurait étre qwune introduction proleptique 

du sujet qui suit, de la méme maniére que le % pris séparé- 

ment appartient au sujet dans les cas précédemment mentionnés 

ou on Va joint au nom (Purihimeti-ti). 

7) La maniére dont Torp, Ill, 13, scinde ici les mots (mzniteme ti) est im- 

possible en tout cas; cf. plus haut, p. 8. 

7”) Dans 1'expression metisetise pr/inavatt, Lim. 11, 1. 6, et 12, 1. 3, nous 

avons en tout cas me? suivi, non pas de 7, mais, parait-il, de tise-tise, 

forme pronominale qui w'est peu claire; toutefois, å coup sur, ni d'aprés 

sa forme ni d'aprés le sens général, ce ne saurait étre le datif plur. de 

ti (Bugge, p. 58; Torp, p. 37), plutot = "quidquid instruxerit (reddet 

populo, etc.', me ttlidi qlayeb, avec me3). 
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Reste å savoir comment on en est arrivé å se servir de 

ce tt dans ces tournures ou il semble bien plutot avoir le sens 

démonstratif, "il, $0s', ou quelque chose de semblable. M. Torp 

(p. 41) résout cette question en employant une explication ana- 

logue å celle du & suffixé dont on a parlé plus haut. Lim. 4, 

par exemple, ebgiing: xupa: meti: prøinavate : za[h]ama, serait 

selon lui une construction relative réelle, et signifierait, å pro- 

prement parler, «hoc sepulcrum is (me) qui aedificavit (est) Za- 

hama». Toutefois, malgré toute la plausibilité qu'au premier 

coup d'æil cette explication pourrait offrir peut-étre, je dois, 

pour ma part, la taxer d'impossible, méme en faisant abstraction 

de ce que me ne peut pas étre un pronom démonstratif. 

li serait déjå trés étonnant que, sans faire d'ailleurs aucun 

changement , on put remplacer un (me)& réellement relatif par 

(mne)ne qui, absolument, ne peut pas étre relatif. Mais, bien plus, 

il est tout å fait indémontrable et invraisemblable qwon put 

dire, par exemple, zahama tout seul aprés une proposition 

relative, au sens de «c'est Zahama», sans méme insérer me 

devant ce mot, et enfin, ce qui est péremptoire, c'est que dans 

une proposition relative on ne peut nullement employer me 

comme il aurait då lVétre ici devant &, = ce que j'ai appelé 

me? (voir pp.9,26). Je suis pleinement convaincu que le sens 

supposé par M. Torp w'aurait, en lycien, jamaåais pu s'exprimer 

autrement que par ebenng yupa t priinavate me zahama. 

Å mon avis, notre met =— meé + 1 doit forcément étre vu 

a la lumiére de la périphrase avec -tt précédemment mentionnée 

(Purilimeti-ti), et s'expliquer par analogie å ce phénoméne avec 

lequel il a de commun le fait de ne pouvoir étre constaté — 

et de ne pouvoir se produire? — que lorsque le sujet de la 

phrase est un nom propre. En me basant sur mon interpréta- 

tion de ce -tt, je vois dans lV'expression avec met la forme qui, 

suivant usage lycien, doit se produire par VFinversion de cette 

périphrase-lå, quand méme lå construction qui en résulte ne 
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se laisserait peut-étre pas exactement analyser selon le sens 

propre de ér. 

On devrait s'attendre å ce que Vinversion fit changer 

d'abord une expression telle que zahama-ti prånarvate "(celui) 

qui (se nomme) Z., le (nommé) Z. åa construit'”, en ebgring zupa 

me prinavatg zahama-t. Ici, å la vérité, la combinaison zaha- 

ma-ti constitue, å proprement parler, å elle seule la proposition 

relative; mais le sens de la construction relative est si forte- 

ment tempéré, qu'on sent comme une seule phrase l'énoncé 

tout entier. Cela a eu pour suite que, par analogie mécanique 

aux régles établies ci-dessus, p. 8, pour sa position, et aussi 

peut-étre sous Vinfluence de Vanalogie tirée de mene, le & 

relatif a été attiré par la particule me, et accolé å celle-ci, et 

voilå comment surgit — metiz — zahama, ou ti a perdu tout å 

fait son sens relatif en ne fonctionnant que comme une sorte 

de pronom démonstratif enclitique au nominatif. 

Dans cette méme formule initiale des épitaphes, au lieu de 

meti, on rencontre assez souvent mene ou, plus rarement, mene, 

et cela non seulement devant prøinavate, mais encore devant 

d'autres verbes, par exemple: 

Cyaneae (Heb.-Kal., p. 29, n? 30): ebenng: Tezr: mene: 

nite : tuvete : zudalilyg : murgzah : tideimi : 

'ce sarcophage (voir p. 13) — a installé dedans Khu- 

daliyg, fils de Murgza'. 

Myra 5 (Reisen, I, p. 34, n? 47): zupa : ebgring : men 

adg : hriymna 

'”ce tombeau — a fait Hrikhmna'. 

Dans cette formule, j'ai noté mene 21 fois, mene 7 fois. 

Voici donc le rapport de fréquence: met: 33/3 pour cent, mgøtz 

331/3 p. c., mene 25 p. c., mgøne 8/3 p. c. Mais mene différe 

trés notablement de met en ce que mene se rencontre træs 
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souvent aussi dans d'autres combinaisons, et une étude détaiilée 

de ces derniéres montrera avec une parfaite certitude, comme 

elle m'a depuis longtemps rendu clair, ce que signifie mene. 

D'aåabord on V'emploie souvent dans cette méme espéce de 

propositions coordonnées, ou (voir plus haut, p. 17 et suiv.) nous 

avons trouvé le me simple, ainsi surtout dans une phrase qui, 

dans beaucoup d'inscriptions, suit immédiatement la formule 

d'introduction, pår exemple: 

Lim. 5 (Reisen, I, p. 67, n? 130): ebering: yupag: mgti 

prinavatg : syyutrazi mene itepitgti : syyutrazi: se ladu : 

ehbi | se tidetmis : ehbis : 

'ce tombeau, il a construit, Skhutrazi, et ils enseve- 

liront (afin qw'ils y ensevelissent) Skhutrazi et sa femme 

et ses enfants”. 

Lim. 36: [... az: prinavate : hrppt ladt: ehbr: mene : 

nitepitatt ebning : se ladg : ehbt : 

Cf. plus haut, p. 29. Au lieu de répéter, comme dans le 
texte précédent, le nom aprés %tepøtatt ”ils enseveliront”, le texte 
porte ici ebning ”celui-ci'. 

Lim 42 (Resens Up 2 VSO Torp] pr 42) IE 2Æ 

e[blenne [zup]a meti prxinavate: masasi: hrppi ladi ehbi: 

guvataye : mejine ntepitgti [mas]asi se ladg ehbi? y|upa : 

ebe[/u]. 

Qwon remarque ici la forme rare merne — mene (de méme, 
Xanthus' 4, 1. 5; stéle xanthienne, face nord, 1.145 Tlos Ikuv., 
1. 7, et, peut-étre, Izraza, I. 1: ebezya : erubliya : men[ne…?]. Con- 
cernant [y]upa : ebe[/t] "dans cette tombe', cf. plus bas. Il va sans 
dire que ce que j'ai ajouté pour suppléer å la lacune de la fin 
de la ligne 1 et du commencement de la I. 2, n'est qu'une hypo- 
thése; mais elle s'accorderait bien avec le nombre des caractéres 
qui font deéfaut et avec le långage ordinaire des inscriptions 
(toutefois, au lieu de znasast, le texte aurait pu porter aussi 
ebering). En effet, on. voit åussi ailleurs qu'un homme dit seule- 
ment avoir établi le tombeau, p. ex., pour såa femme ou pour 
ses enfants, et suppose néanmoins comme quelque chose de 
naturel que lui-méme ou d'autres y seront ensevelis (p. ex., 
Myra 4, p:21; Myra5, voir' plus 'loin,etc.). 
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Au-dessus de cette inscription sont tracées les lettres 
grecques que voici: MA<A KOATA, qui rendent les noms lyciens 
des deux époux Masast et Xuvata (au datif, Xuvataye). La con- 
jecture de M. Torp (p. 42), å savoir que Masasi se composerait 
de deux mots, le nom proprement dit, Masa, comme en grec, 
et ss — ”est”, conjecture ou il voit un appui de son explication 
de la construction avec ”netz (plus haut, p. 36), est trés ingénieuse, 
mais peu probable; car, parmi tant d'exemples de cette formule, 
on ne trouve pas une seule fois le pendant d'une pareille 
expression, et V'explication méme de si comme 'est”, est on ne 
peut plus douteuse. En outre, la reproduction grecque des 
noms lyciens n'est souvent pas trés exacte. MMasast pourrait 
également trés bien étre une forme latérale du nom Masasa, 
Lim. 2 et 20 (cf. Imbert, Mém., X, 214). 

Myra (Reisen, II, p. 33, n? 44): ebgring prinava m[e|ti 

prøiinavatg : hurttuv[e]ti hrppi ladt ehbi: mf[e|ne itepitati : 

hræzi: prøinavi se ladg: | ehbr: se hay[a]na : 

'cetie tombe (maison), il a construite, Hurttuveti, pour 

sa femme, et ils P'enseveliront (afin qu'ils V'ensevelissent) 

dans la chambre supérieure, et sa femme et Hakhana'. 

Hrzzi prøinavi est le datif-locatif (cf. Bugge, p. 39) de firzzt 
prøiinava = å dvw tåpoc, p. 18. 

Myra 4 (plus haut, p.21), I. 2—3: se eke lati ddagasa| 

mene fitepitgti ntipa-tezt se ladg ehbi 

'et quand Ddaqasa mourra, ils V'enseveliront dans le 

sarcophage å sculpture(?), et sa femme (de méme)'. 

Ces deux derniers exemples montrent d'une maniére tout 

a fait claire que mene — ou plutåt -ne seulement, puisque me- 

n'est que la particule si souvent mentionnée — désigne le 

régime direct, le”, å savoir le fondateur du tombeau précédem- 

ment nommé; car ces textes y coordonnent directement les 

mots se ladgq ehbt, ”et sa femme”. Dans les exemples précédents, 

on emploie de méme mene renvoyant au fondateur du tombeau 

(ou å lui joint å d'autres, si Ton en a nommé?); mais le régime 

direct renfermé dans mene est alors répété de nouveau ou 

nommément ou å Vaide du pronom ebexng: ”ils V'enseveliront, 

un tel, — celui-lå — et så femme'. Ici V'on aurait pu sup- 
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primer aussi -ne et dire seulement me; cf., p.'ex., Lim. 4, 

DELT: 

Ceci vient å étre parfaitement corroboré par la maniére 

dont on emploie fréquemment mene dans encore une autre 

construction, å savoir comme ouvrant lå proposition conséquente 

dans Pénoncé final de beaucoup d'inscriptions ou Von eétablit 

des peines pour qui se sert illégalement du tombeau ou y porte 

atteinte autrement. Åinsi mene se joint souvent au verbe tubzde 

(sing.) ou tuber (plur.?), verbe transitif qui semble avoir pour 

régime direct soit la désignation du délit, soit celle de la peine, 

et qui se construit en outre avec un datif comme régime in- 

direct. C'est sans doute å bon droit que depuis longtemps on 

ax cru trouver ,å, peu prés,1'équivalent "de ce" verbe danstlle 

dpetlnøer, døerléte qui se rencontre, dans des conditions ana- 

logues, en des inscriptions grecques de Lycie, le plus souvent 

ayant pour régime direct Pindication d'une amende déterminée, 

toutefois aussi, p. €X., døerdértw Kvavertøv 7%) rspovoig :Ddvvav 

Reisen, II, n? 16 (cf. dxevdvvoc Éorw, EÉvoyoc or mådt deotc, 

Dadxerar To Onuw et expressions analogues). Le sens du sus- 

dit verbe lycien serait alors å peu prés ”il devra, payera, sera 

responsable de 

Ici, mene ne figure que si Von n'indique aucune amende 

déterminée comme régime direct du verbe en question, et, selon 

moi, on doit entendre par lå que mene se rapporte å la viola- 

tion de la tombe, indiquée par la proposition précédente. Je 

vais citer quelques exemples, en supprimant la proposition 

précédente («si quelqwun ensevelit d'autres ici», ou formules 

semblables). 

Arneae, I. 15—16: mene: tubidi: trggals: se itlelu : 

irmmil : huvedri : 

il (le devra —) en sera responsable devant les dieux 

(? Bugge, p. 51 et suiv.) et devant le trésor(ier?) de la 

confédération lycienne'. 
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Myra (Reisen, il, p. 33, n? 43), 1.3: mene trgas tubidi 

se muhar huvedrt: 

”— devant les dieux(?) et devant le conseil fédéral'. 

Assar, I. 4—5: mene tubidt [gl]a eb[? s|e malwya : 

'— ce peuple et le sénat'. 

Lim. 20, 1.3: mene: itlehr : tuberti : trmmili : se ma- 

razty[a] : mintaha : 

'— le trésor(ier?) lycien et les patrons (? Imbert, 

Mém., IX, 224, X, 45; cf. Bugge. p. 59) de lå mindis 

(cf. plus basy'. 

Lim. 4, Il. 4: mene: mghgt: tubeiti | vedr[e|iin[t] : 

'— le conseil municipal'. 

Pareillement Deré Agassy, I. 2—3; Antiphellus 4, 1. 6—7; 

Lim., Rersen, II, n? 1535; Myra 4, I. 5—6. 

Des formules tout analogues se rencontrent avec le verbe 

ggtt (sing.?) ou ggntt (plur.?), qui doit avoir un sens voisin, 

peut-étre ”il payera”, ”il dédommagera', ou quelque chose de ce 

Senne;" pex. : 

Myra 5, I. 3. (cf. p. 34): mene: ttleli: ggti: trmåmil : 

il le payera au trésor(ier?) lycien'. 

Myra 6 (cf. méme endroit): me[nJe: tlel2: qant: 

irmmili. 

Pareillement Myra, Rezsén, II, n% 44 et 43. 

Il y a encore un troisiéme verbe qui figure dans ce genre 

de phrases ou mene est en téte; c'est gastti ou gasitu (impératif); 

mais ici le sens est plus douteux; par exemple: 

Antiphellus 3, 1.4: mene gasttu: geni: glahi: ebryele 

se vedri vehitezt : 

'— les seigneurs de ce peuple et la cité d'Antiphel- 

lus” "). 

1) C'est lå une inscription bilingue dont voici la fin de la rédaction grecque: 

Edv ØE Tic ddunan 7) åyopåon To pv no, n Åntø adrtåv Emæpill er], c'est- 

å-dire qu'elle est toute différente du texte lycien. Il va sans dire que, 
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Øhodiap. 2, I. 6—8: mene: gasttt: maliya: | vedrenni : 

se ttlelt: trmmil | huvedri : 

'— le sénat municipal et le trésor(ier?) de la con- 

fédération lycienne'. 

Surat lyse mene style tgastt tebelstsureEn: 

'— ce peuple de Sura'. 

Est-ce que gasttt, gasttu signifie quelque chose de pareil 

aux deux verbes précédents (apparenté å ggtæ?), ou, comme le 

pense M. Torp, p. 39 — pour des motifs assez faibles, il est 

vraj — est-ce «forcera (å payer?)», par conséquent ”demandera 

raison de (= éyxa det), jugera (= éxdezdøev), punira', ou quelque 

chose de ce genre? Je Pignore. "Les motse7); malwyag teter 

qui, au point de vue de la forme, peuvent tous étre au nomi- 

natif et au datif, seraient, dans le premier cas, des datifs, et 

alors il faudrait comprendre mene comme lorsquw'il accompagne 

tubidt ou ggtt; dans le dernier cas, ces mots constitueraient le 

sujet, et alors mene se rapporterait å la personne qui fait V'ac- 

tion énoncée dans la proposition préæcédente. Je ne saurais 

donc donner raison å M. Torp quand il dit (p. 13): «Welche 

die Bedeutung des gasttu auch sein mag, entweder ist mene 

Subjekt und enz Dativ, oder mene ist Objekt und ent Subjekt; 

ein drittes ist nicht måglich» — Mais, certes! (/Me)ne est en 

dans les épitaphes bilingues, la rédaction lycienne ne s'adresse qu'aux 

Lyciens eux-méæmes, et la grecque aux Grecs résidant dans le pays ou 

qui venaient le visiter (cf. Imbert, Mém., IX, 213), mais il fallait bien 

supposer qu'en raison de la grande différence des usages funéraires, il 

ne viendrait pas facilement å V'esprit de ces Grecs de se servir directe- 

ment des tombeaux lyciens. Ce qwon avait surtout å craindre, €'était 

qu'ils n»'endommageassent le tombeau par antipathie nationale ou, par 

exemple, pour en utiliser les matériaux ailleurs. Par suite, le passage 

en question différe toujours dans les deux textes correspondants; en 

effet, la rédaction grecque ne renferme jamais de rægles pénales spéciales 

å Tégard de T'emploi illégitime du tombeau, mais seulement des malé- 

dictions générales contre quiconque le profane d'une maniére ou d'une 

autre. Par contre, dans les inscriptions moins anciennes, rédigées en 

grec seulement, il en est comme dans les anciennes en lycien. 
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tout cas le régime direct, et ne saurait jamais étre autre chose ; 

mais néanmoins .gnt pourrait trés bien étre un datif. 

Åu contraire, on ne se sert que de me (tout seul ou 

allongé d'un des aåutres suffixes enclitiques, sur lesquels je 

reviendrai tout å Vheure, mais qwici je laisse provisoirement 

de cåté) et jamais de mene, quand tubidit, tuberti est suivi d'un 

régime direct déterminé indiquant la peine ou V'amende dont 

le violateur est passible; il en est toujours de méme avant le 

verbe tælidt, ttleiti (plur.?), mot propre pour ”il donnera, payera' 

— 0Ø0£ct, dno0woet, ÅTOTELdEL, éxTEeLøEr, etc. 

Eourterter des éxemples: 

Levissi (Rersen, Il, p.3, n7 6), 1. 3: merye [tube[7]t 

punamaddt : aladahali: ada: A: 

”il/s?) serå (seront?) tenu(s?) de leur payer en 

amende (?) — 10(?) adas (minesy )). 

Lim. 13, I. 3—4: me ttlidi: kbisiitata : ammmamf[a] : 

glebt : — [—] | se ttlidt : trzzubi : afimgma : kbisiitata : 

uva : [—]: 

il påyera v ammamas (dråchmes) å ce peuple-ci — 

et payera å Trzzuba(?”) + ammamas'. 

Lim. 36, I. 3—4: me tthdi: em glalu : ebiyehi : nun- 

tata | [a|”im[a]|ma : 

il pavera aux seigneurs de ce peuple z ammamas'. 

Limes Fi 5 (von sp 22): "me ile fk: puvd: attata : 

ammgma :, etc. 

”il(s?) payera (-ront?) une indemnité (?) de z ammamas'. 

Je regarde comme prouvé par lå que mene, mene désigne 

partout le régime direct, ou plutdt qu'iici -ne fonctionne comme 

une forme pronominale enclitique å Taccusatif et renvoyant 

7) Inscription bilingue; voici ce qui (avec la proposition précédente qui s'y 

rattache) y correspond dans la rédaction grecque: za dv tis ddezpon To 
sva tTodto, sÉwden [x]al zavwdsa stn alt nåvrwv. Cf. p. 41, note 1. 

Concernant aladahali, voir plus bas. 
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réguliérement å quelque chose qui a été mentionné dans ce qui 

précéde. Du reste, M. Torp, luj såussi, a laissé entrevoir- la 

possibilité de concevoir cå et lå -ne comme un «régime direct 

enclitique» (p. 22 iitene, p. 27 epiine); mais il m'a ni soutenu 

cette pensée, ni tiré les conséquences qu'elle renferme "). 

Or, la désignation enclitique de Vaccusatif -ne se trouve 

aussi suffixée å des particules autres que me; tel est surtout 

fréquemment le cas aprés se comme sene ou søne (RØRhod. 1b, 1.5), 

senne (Xanth. 4, 1.4, voir plus bas; Tlos Ikuv., 1.2, 6); ensuite 

seine, Titene, et encore d'autres peut-étre; p.ex.: 

Kechiler 1 (Imbert, /Zém., X, 38): ebering : yupa: mene 

priinavate | triygtezi: sene piyete | ladt ehbi se tideime : 

'ce tombeau, il I'aå construit, Triyetezi, et il Ta as- 

signé å sa femme et (ses) enfants”. 

Lim. 42, I. 4: — sene perepi: itlelt: gante irmmil : 

'et en outre il(s?) le payera (-ront?) au trésor(ier ?) 

lycien'. 

Deré Agassy (Heb.-Kal., p. 33, n? 41, Imbert, Mém., 

X, p. 31, 32): eberng: yupa: mene pråinavatg yakbrya 

hrppi ladi ehbi se tide[7]me: seine ntepitgtu 
, 

— et qu'ils I'y ensevelissent'. 

Tlos (Imbert, Mém., VIII, p. 456; «pierre de taille»): 

iitene putinezt tuvet[e] | priyabuhgmah kbatru n[?]| mlttar- 

FUDDNECSLKDE 

"lå-dedans Va dédiée, Putinezi, (la statue de) la fille 

de Priyabuhama, N[?|mlttaimi,” etc. 

NCIS par ex sep: 28: itt hat wie mene, me u.s.w. keine eigene Akkusativ- 

form», ou p. 30: «-ne haben wir als ein scheinbar ziemlich bedeutungs- 

loses Element in sene, sewne, meine u. a. erkannt». — Il faut bien 

distinguer de ce -”e pronominal et enclitique un autre me, la négation 

ordinaire, ”ne ... pas”, å cåté de ni réuni å Vimpératif. C'est å M. Torp 

que revient 'honneur d'avoir constaté définitivement ces mots importants ; 

cf. Imbert, Mém., IX, 225, note 4. 
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Enfin, ce méme -ne se rencontre quelquefois suffixé au 

sujet, le. nom propre du fondateur, au début des épitaphes. 

Ici, comme dans le texte cité en dernier lieu, -ne se rapporte 

naturellement au monument en question, quel quil soit, et 

ordinairement sans qu'aucune addition expresse caractérise ul- 

térieurement ce dernier. Il en est ainsi å 

Lim. 41: yatlapgne prinavate periklehe mahinaza epii- 

tibazah tidetmi 

”Khntlapa Va construit (le tombeau), conseiller(?) de 

Périclés, fils d'Epntibaza'. 

Nous voyons aussi figurer å Rhodiapolis 2, 2 ce nom de 
yntlapa sous la forme du génitif 75t/apah. 

Cadyanda 1 (Imbert, /ém., X, 213 et suiv.): upastygne: 

priinavate | hrppi: priinezi : ehbi 

”Upazi(ye?) Ta construit pour ceux de sa maison'. 

A Myra, Reisen, II, n? 43, nous trouvons le nom d' Upazi. 

C'est peut-étre encore ici qwil faut rapporter Xanthus 5a: 

payava: manayine: prøinavate: priinavg : ebgiing. 

Reste seulement å savoir si le deuxiéme mot est, å lui- 
méme, manayine, ce qui proprement est le plus vraisemblable, 
ou si C'est = manayi +--ne: ”Payava Manakhi(ne?) a construit 
ce tombeau (cette maison)'. 

Enfin il faut noter la forme -ne pour -ne: Tlos (Heb.-Kal., 

p. 22, n? 8; Imbert, Mém., X, 27; stéle funéraire): 

meyistteng : ep[n%] | tuvete : 

”Mekhiste (= gr. Mertøryc ou Merrøtedc) Va en outre 

établie'. 

Si maintenant nous jetons un coup d'æil rétrospectif sur 

les différentes formes enclitiques de Vaccusatif que nous avons 

rencontrées dans ce qui précéde, je tåcherai d'exposer comment 

je concois la chose. Il va sans dire qu'avec les moyens dont 
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nous disposons, il est impossible de prouver les détails de 

Vévolution supposée; par conséquent je ne le donnerai natu- 

rellement qu'å titre d'hypothése. 

Je regarde comme rendant la forme primordiale de V'accu- 

satif enclitique du pronom démonstratif (anaphorique) une forme 

e7) qui, dans le cas ou le mot auquel elle s'appuie, se termine 

par une voyelle, surtout &e, ne figure qu'en tant que nasalisation 

de cette voyelle. En effet, la naåasalisation (g, e) est en définitive 

la caractéristique proprement dite de Faccusatif singulier, tant 

dans les noms que dans les pronoms (c'est ainsi que nous 

trouvons pour eébe la forme de Vaccusatif ebbe, par exemple, ebe 

prinavg, Port Sevedo, (hr%img) ebe, Rhod. 1b, 1.8, voir p. 25). 

Ainsi nous avons, avec me initial, mg (== me +), qui ne figure 

surtout que dans la combinaison møtt (p.35; par contre dans 

des expressions telles que, p. ex., sttatimg : sttala, Stéle de 

Xanthus, face nord, 1. 7, ademg, ibid., face est, I. 61, me est as- 

surément autre choose, peut-étre un adverbe signifiant ”aussi', 

encore”, ”de plus” [< me, p.34?]; cf. Torp, II, .p. 43). 

Nous avons, avec se initial, sø å 

Sidek-Yaila (Phellus 3, Reisen, I, p. 128, n? 100): 

ebning: xupg: men adg: yrehgnube: sø piygte: vaztyeye | 

se y-geni: 

'ce tombeau il I'a fait, Khrehenube, et ils Font as- 

signé å Vaziye et å (son) pére (?)'. 

Cf. sene pyete, Kechiler 1 (p. 44) et 2. 

Cependant la susdite forme courte de Vaccusatif peut s'é- 

tendre par Vadjonction d'un élément -ne ou, avec une nasalisa- 

1) Théme €e, premier terme des pronoms composés e-be et e-bi?. Je serais 

porté å supposer que dans le pronom possessif ehbr 'son” (eius, suus), 

nous sommes en présence du génitif original de ce théme, eh, + un 

affixe -bi, la méme chose que dans ebi. En tout cas je ne saurais me 

sentir satisfait par le rattachement de ehbi au sanscrit sva-s, etc. (Bugge, 

p. 30), rattachement ou et la forme (e prothétique, b pour v, %) et le 

sens font naitre des doutes. 
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tion répétée, -nøg. C'est ce méme élément que nous rencon- 

trons dans Vaccusatif ebeøning (rarement ebeng, ebering ou ebiing; 

cf. Imbert, //ém., X, 48; ebgrini, Pinara, Reisen, I, p. 55, n? 22 ; 

Stéle de Xanthus, face sud, 1), forme qui a ordinairement rem- 

placé la forme courte ebe; si Von écrit réguliérement ici %n, 

fåndis que nous trouvons ordinairement nm simple dans la 

forme enclitique, cette circonstance doit indubitablement tenir å 

Paccent fort (de la syllabe -6ø7i-). Précisément parce que cette 

extension ne se rencontre qwå Vaccusatif, il est inadmissible 

de rattacher cette forme å des formations adjectives telles que 

vedrenmi, ybidenni et analogues. M. Holger Pedersen, å 

qui je dois des remerciments pour diverses indications dont a 

profité la revision du présent travail, me fait observer que sans 

doute on ne saurait expliquer Vélément suffisxé en question que 

comme un redoublement de la caractéristique de V'accusatif (de 

méme genre que, par exemple, la marque redoublée du génitif 

s qui apparait dans le parler vulgaire de Copenhague, 2anses, 

dereses pour hans 'son', deres ”leur'), redoublement qui se sera 

introduit dans un moment ou la caractéristique de V'åccusatif 

avait encore une forme plus pleine que la simple nasalisation 

de la voyelle. Voilå une hypothése que je trouve fort plausible ; 

en conséquence, je crois qwil faut partir d'un accusatif (fen) 

fem qui s'étend en (fen-en) øring ou eng. 

Or, lorsqu'un pareil accusatif pronominal s'emploie encli- 

tiquement, il s'est, pour ainsi dire toujours, produit un affai- 

blissement phonétique, bien qu'å un degré différent. A cet 

égard, on peut d'abord citer la forme øne, qui se produit le 

plus nettement quand elle est jointe å un mot pleinement 

accentué tel que les noms propres mentionnés å la page 45. 

C'est ainsi que nous avons wpaztygne, Cadyanda 1, lequel peut 

trés bien s'expliquer comme upazz +- ene, sans qu'il faille re- 

courir å une forme d'ailleurs inconnue de ce nom, upaztiyg ou 

upaziye. Un a ou un e précédent absorbe la voyelle initiale du 

mot enclitique, de sorte qwil ne reste que la nasalisation: 
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yntlapane, Lim. 41, pour zy%tlapa + ene. Si, par opposition å 

ebenneg, nous avons ici, non seulement un mn seul, mais aussi 

un e final, et non un g, ce fait doit tenir au manque d'accent 

sur le mot enclitique: c'est ce dernier qui a fait disparaitre une 

nasalisation ayant existé autrefois, -ng. Toutefois nous avons 

un exemple de lå nasalisation dans la forme meyisttene, Tlos, =— 

meyistte + eng. Probablement que nous avons encore un gne 

enclitique dans les formes mene (p. 37) et søne (p. 44) == me, se 

+ ene. Pourtant, å la rigueur, g aurait pu naitre ici secon- 

dairement de e (dans mene, sene) sous Vinfluence du n qui vient 

aprés, de méme que nous trouvons å la fois (%tepz)tane, Xanthus 

4, et (hrppit)tane, Rhod. 1 b, zahama et zahgmq, Lim. 4. Par 

contre, pour les combinmaisons ou entrent des noms propres, 

une pareille explication serait moins vraisemblable et peu satis- 

faisante. 

C'est ici que vient enfin s'adjoindre la forme ordinaire, la 

moins primitive, ou, sous Vinfluence du manque d'accent, la 

voyelle nasale de la premiére syllabe a disparu complétement, 

et ou il ne reste que le dernier élément -ne (rarement -ine, 

-ne?). C'est cette forme qui se présente dans mene (meine), 

sene (serne), sewne, ritene (fniteng?, Sura, Il. 5; Xteng?, Stéle de 

Xanthus, face sud, Il. 8), etc. (et ainsi peut-étre aussi dåns 

manayine, Xanth. 5 aå, si en somme ce mot rentre dans cette 

catégorie, voir plus haut; au reste, quant å cette derniére forme, 

il faut noter qu'en tout cas 2 ne pourraåit pas se nasaliser, — 

dans Vécriture, du moins, il ne se rencontre jamais nasalisé — 

et qwon pourrait penser que des différences d'accent tonique 

ou de quantité, ou bien des analogies tirées de la flexion 

auraient pu avoir aussi pour résultat qu'un éventuel manayt + 

ene a été traité autrement que upazr —- ene). 

De méme qu'å proprement parler ce -ne ne représente, au 

point de vue de Vétymologie, que Paccus. sing., de méme les 

textes s'en servent le plus fréquemment dans ce sens; toutefois, 

on a aussi des exemples ou il est employé comme accus. plur. 
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(cf. plus loim), cas qui n'a pas eu de forme enclitique particu 

liére; tel nous le verrons plus bås, par exemple, dans 

Xanthus 4, Il. 5. 

Mais continuons de considérer les différentes formes com- 

mencant par me; nous en trouvons alors, outre celles qu'on 

vient d'étudier, deux autres, d'une fréquence particuliére et dont 

on åa jusqu'ici méconnu tout å fait la fonction, je veux dire 

met et meztye. Et cependant, Vinterprétation de ces deux 

formes est, selon moi, si simple et si évidente qw'il y a lieu 

de s'étonner que personne ne s'en soit avisé jusqu'iici. 

Pour mer, le sens ”y' ou ”ici' saute tellement aux yeux dans 

certains passages, qu'il n'a pås pu échapper å mes devanciers. 

Mais nul w'a soutenu jusqwau bout cette considération; le plus 

souvent on aåa regardé tout bonnement mer comme synonyme 

de me, par conséquent, selon Vopinion antérieure, comme un 

pronom qui pourrait étre également bien un nominatif ou un 

accusatif ou quoi que ce soit. Mais le suffixe -z a sa significa- 

tion tout å fait tranchée. 

Mei se compose de la particule me — -% (-ez?), qui est une 

forme enclitique de pronom (ou adverbe pronominal) démonstratif 

avec le sens de locatif (sing.) et renvoyant å quelque chose qui 

vient d'étre mentionné. Nous avons la méme terminaison loca- 

tive, par exemple, en eber ”ici', du théme ebe ”celui-ci'. Toute- 

fois, comme on ne peut pas bien admettre que cette terminaison 

méme ait pu étre ajoutée immédiatement å la particule me, il 

faut sans doute supposer que la forme enclitique du locatif a 

éte, dés Vorigine, "er, du théme e- mentionné p. 46, note, et 

qwici I'e a disparu de méme que devant -ne, p. 48. 

Ce méme suffixe peut se joindre aux particules se et”, et 

tibe ”ou', d'ou résultent sez et y', tæber ”ou y'. Å ces différentes 

combinaisons peuvent encore venir se joindre quelquefois d'autres 

mots enclitiques, par exemple, mer, avec le &z mentionné å la 
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page 36, tout comme dans møti on Va joint å me + un accu- 

satif enclitique, pp. 35, 46; sewne ”et ibi eum', et analogues. 

Quant au mot mer lui-méme, il y a cependant une parti- 

cularité qui le sépare de toutes les autres combinaisons com- 

mencant par me, ce qui a considérablement facilité, en certains 

cas, la reconnaissance de son sens locatif. C'est que mer peut 

figurer å n'importe quelle place dans la proposition, en aban- 

donnant tout å fait le sens de la particule me qwil renferme; 

au lieu de signifier 'et y', ”et ici', il peut s'employer seulement 

dans le sens de ”y', ”ici', c'est-å-dire ”å T'endroit nommé dans 

ce qui précéde'. Å coup sår, pour expliquer ce phénoméne, 

on m'a pas å recourir å la supposition qu'å proprement parler 

me serait un théme pronominal dont mer serait le locatif 

(cf. p. 16). On m'en doit évidemment chercher V'explication que 

dans le peu de corps de I'-% enclitique, ce qui limite considé- 

rablement la possibilité de son emploi et qui, par exemple, en 

empéæche Vusage aprés un mot en -z. Cela a eu pour suite 

que généralement (excepté aprés se et, ordinairement, aprés 2zbe) 

on se sert du me plus substantiel au lieu du simple -7, sans 

que le me qw'iil renferme, et qui est en lui-méme assez incolore, 

n'implique plus aåucun sens. 

Il faut bien distinguer de ce mer, sex les formes mey-, sey- 

devant un mot commencant par une voyelle (accentuée?). En 

effet, nous n'avons ici — c'est lå du moins la régle, — que 

le simple me, se, et y n'y figure quw'å titre de son auxiliaire in- 

séré pour écarter Vhiatus entre e et lå voyelle qui vient aprés, 

par exemple, me y-ade, Lim. 32 (p. 25), 17 (voir plus bas), se 

y-atli, Xanth. 2,6, se y-eni, Myra 2,2. Par contre, meyg, Myra 5, 

et møyg, Myra 6, doivent étre pour mer ge (voir p. 34; de méme 

sey-epiitadt, Sura, p.11?); å Ant. 6, on écrit mezyadt pour mer adr. 

La seconde des susdites formes, mertye, regardée, ainsi 

que me, comme forme latérale fortuite de me par la plupart 

de mes prédécesseurs, se compose en réalité de lå particule 

me +- -tye (proprement Fezye? cf. "er? p.49) qui est une forme 
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démonstrative enclitique pour le datif sing. et plur., et paralléle, 

par exemple, å eberye, de ebe; cf. zyamaraye, datif sing. du nom 

propre zyamara, ou ehbiye, dat. plur. de ehbr, ”son', etc."). 

Nous trouvons ce méme -æye, toujours avec le méme sens 

et aucun autre, précédé de différents autres mots, dans serye 

— se —+- -tye 'et ei, iis' (que certains savants, entre autres M. 

Imbert, Mém., IX, 220 et å d'autres endroits, regardent, å tort, 

comme -un pronom relatif); tiberye (? Hoiran, Reisen, 1, n? 30) 

— tibe + -tye, 'vel ei, iis'; ye = tt + -2ye, "qui ei, iis' (regardé 

a tort par M. Torp, p. 18, comme un mot å part, pronom relatif 

indéfini); Arppiye, dans des composés verbaux, — /rppi + 

-tye, etc. ?). 

Aprés cette forme dissyllabique -zye, on ne peut ordinaire- 

ment pas employer d'autres formes pronominales enclitiques 

que le 2 relatif (sezye-tt, p. 8). Un ne qui vient aprés, est tou- 

jours, parait-il, la négation, et non le susdit pronom enclitique. 

Je vais citer un nombre d'exemples de ces différentes 

1) M. Torp mentionne, p. 28 et suiv., cet -iye, expliqué par lui comme 

étant = édv 'si'; mais il fait lui-méme observer qu'iil y a toute une 

série de passages ou cette explication ne convient pas; aussi doit-il 

recourir lå å d'autres moyens, p. ex., p. 33: «metye bedeutet dasselbe 

wie mel: «hier» und auch «der»», «sezye «und»» = se, etc. Ceci montre 

clairement qu'il est absolument impossible que son explication de -zye 

comme correspondant å édv soit juste. 

2) Jai hésité un peu entre Vinterprétation qu'on vient de donner de -7 et 

de -tye dun cåté, et de la conception de -i comme datif-locatif sing., 

et de -zye comme datif plur. seulement de Vautre. Il y a certains pas- 

sages ou l'on se sentirait tenté de concevoir une forme en -i comme 

datif, quoique d'ailleurs le sens soit toujours purement locatif, et, d'autre 

part, -iye s'emploie, en des proportions de beaucoup supérieures, de 

maniére å se rapporter å plusieurs personnes. Toutefois il existe aussi 

un petit nombre de passages ou Ton ne désigne un tombeau comme 

destiné qu'å une seule personne, mais ou Von emploie -tye en parlant 

de cette personne, — å moins qu'iil ne faille admettre qu'il est toujours 

sous-entendu qu'un tombeau était destiné å plus d'un. Cependant, 

comme cela semble un peu hasardé, et qu'encore, comme nous l'avons 

vu, ne est commun au singulier et au pluriel, je me suis décidé pour 

la maniére de voir exposée dans le texte comme étant la plus vrai- 

semblable. 
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formes qu'on traite le mieux en bloc, puisqu'elles figurent 

particuliérement souvent cote å cote dans la méme espéce de 

propositions. Je crois que l'exactitude de mon interprétation 

en ressortira avec évidence : 

Limyra (Imbert, Mém., IX, 219): [ebenne yupa mjeti 

prøinavatg: hla fiterustla![-h]e tidermi mer mitepitgu : hla 

se tid|[ezmis .. .] 

'ce tombeau, il a construit, Hla, fils de Nterusila, 

afin qw'ici ils ensevelissent Hla et [ses?] enfants ...'. 

Au lieu de me — me! —-7, ”et hic' (ut hic [sepeliant]'), on 
aurait aussi pu, sous le rapport du style, employer me ”et' 
(p. 17) ou mene ”et eum' (p. 38); mais cela n'autorise nullement 
å dire comme M. Imbert, /. c.: «Le pronom me, mer de ces 
textes n'est, on le voit, autre que le mot mene de Myra 4». 

Myra 5 (Reisen, II, p. 34, n? 47): yupa : ebeøring: men 

ade : [hriyn]a nene : ehbiye : mer it/epitasntt : gnelw : 

hriymnal [: es|edgiineve : 

'ce tombeau, il Va fait, Hrikhmna pour ses sæurs (?), 

afin qw'ici ils ensevelissent la parenté (voir plus bas) du 

péere de Hrikhmna'. 

La plupart des interprétes regardent la forme 7itept-tasiitt 
comme une formation de futur de %tepr-tadt, -tati. Tant qu'on 
n'aura pas trouvé d'autres exemples d'une pareille formation 
que ce seul (aussi Lim. 20, 1.4, et, peut-étre, Arneae, 1. 6—7), 
je n'oserais pourtant pas voir en s — qui en tout cås ne sau- 
rait étre — s indo-européen, voir Bugge, p:42, — une carac- 
téristique du futur plutåt qw'une extension de théme (cf. gg et 
qastti, p. 42?), et cela d'autant moins que la langue semble 
d'ailleurs toujours se servir du présent, méme au sens du 
futur. 

Deré Agassy (Heb.-Kal., p. 33, n' 41, Imbert, Mém., 

X, pp. 31,32): ebenng: yupg: mene prøiinavatg yakbrya 

hrppi ladt ehbi se tide[t]|me: sene ntepitgtu 

'ce tombeau, il Va construit, Khakbiya pour så femme 

et (ses) enfants, et quw'ils les y (”y?) ensevelissent'. 

Seine = se et — -7 ”y' — -ne "le, les”. 
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Myra 4, I. 3—5 (continuation de la p. 21): kbr tike 

mer mipe 7itepitgtu | tiber nipe hlævmi tuvetu hliåmi mer 

tuveti tike tiber | 7itepitadt tike (pour la continuation, 

ch p 41) 

Mot å mot: ”alium quemquam hic ne sepeliunto vel 

hic ne (quis) hlnmi ponito; (si) hlZ%åme hic ponit aliquis 

sive hic sepelit aliquem', etc. 

Cette phrase se retrouve exactement å Myra, Reisen, Il, 

n? 43. 

Les deux mer, plaåcés Vun et Vautre immédiatement aprés 
le régime direct interverti, sont — me? +- -7; tiber — tibe + -1. 

Le théme tuve- (d'ou tuvetu, impératif, tuveti, présent-futur) 
se rencontre aussi d'ailleurs ayant pour régime direct (exprimé 
ou sous-entendu) la désignation d'une statue (Tlos Porpax, Pu- 
tinezi, voir p. 44), d'une stéle (Tlos, plus haut, p. 45), du grand 
monument de Payava (Xanthus 5b")), d'un sarcophage, 7627 
(Cyaneae, plus haut, p. 37); cf. Imbert, Mém., X, 35 et suiv. 
Il répond pour le sens au grec dviøryue, dvarttdnyue (dvédeto 
owpatodpxnv C.I.G. 4290) et signifie "poser, élever, ériger' (un 
assez grand objet destiné å rester en place?). Comme dvardnue, 
il devient partiellement synonyme de ”dédier' (inscription de 
Porpax);' toutefois, de lå å attribuer d'emblée å tuve- le sens 
dek«udonnerv"ilyla om (bugre pSÆL STorp: 1510)" G'est 
pourquoi je suis fort sceptique vis-å-vis d'un rattachement de 
tuvet(e) å Vindo-européen ”dovet (do-; Bugge, l. c.), surtout parce 
que d'autres possibilités ne sont pas exclues, question que 
pourtant je n'entamerai pas provisoirement. 

En conséquence, %//omi, non seulement dans ces deux 
inscriptions identiques, mais encore dans Ikuv., I. 5, doit dé- 

1) Malheureusement, cette inscription est comme d'ordinaire assez défec- 

tueuse pour ne pas se laisser déchiffrer dans sa totalité. Néanmoins 

on en voit assez pour regarder non seulement comme forcée, mais aussi 

comme tout å fait impossible la maniére dont M. Torp, Il, p. 11—12, se 

figure la construction. Les six premiéres lignes doivent constituer un 

sens å part, om Payava est le sujet de ftluvete, qui ne signifie pas 

uschenkte», et de [p?]iyetg, et on il faut que qla ait été réægi par une 

præposition, p. ex. [øtt] (voir p. 24). Comme le montre me, il faut que 

eravaziya : ebe[iy]|a: me pr/åinavayg ait été une phrase toute nouvelle; 

si le Payava précédent était ici le sujet, on n'aurait pas pu employer 

me aprés le régime indirect. Si pr%navayg est la 1" personne (voir 

p. 25), c'est seulement un peu étonnant dans le passage de la 3e å la 

lre personne; mais cela ne serait aucunement impossible. 
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signer un objet (de certaines dimensions) qu'iil peut étre question 
de placer dans le tombeau ou en relation avec ce dernier. 
M. Imbert (Mém., IX, 225 et suiv.) traduit ce mot par ”urne', 
ce qui est peu vraisemblable å plusieurs égards (cf. p. 14, note). 
Un fait qui semble ultérieurement s'opposer å ce que ''on cherche 
la signification dans ce sens spécial d'objet funébre, c'est I'ap- 
parition de ce mot comme premier terme du nom H//mideve, 
pourvu toutefois que ce soit lå le nom d'une personne (Torp, 
IL, 23) plutåt que d'une divinité (sépulcrale? Imbert, Mém., X, 
44 et suiv.). C'est pourquoi %//ømz désignera plutåt un objet 
neutre, tel que pierre, table commémoraåtive ou quelque chose 
de semblable. 

Lim. 8: ebelt: yupa: meiti stygni : sbidaza 

dans cette tombe repose(ra) Sbikaza'. 

Dans meiti, mer est =— me? + -1, comme srépétition du pré- 
cédent ebehi yupa, ce qui montre irréfutablement que ebelz yupa 
est le locatif (cf. pp. 23, 38). Concernant mer, voir p. 49; sur 
stygni, Voir p. 23. 

Une expression semblable se rencontre dans une inscription 

de Xanthus (Imbert, Mém., IX, 204): 

ebehi : isbazi : miiyesiygmt : padrnma : kumaza: meiye nepe 

matt tike ...y1 hrppitgne : 

"dans (sur) cette zsbazet (banquette? voir p. 19) re- 

pose(ra) Padrnma kumaza (p.12), et (me-) il ne (nepe) 

permet (?mati) de lui (-zye) superposer personne'. 

Dans cette inscription, qu'on ne connait que par une copie 
de seconde måin d'aprés Fellows, mye ne saurait étre correct; 
en tout cas, il doit contenir me (merti?). L'autre mewye est — 

me! + le datif enclitique -zye, qui se rapporte ici å une seule 
personne, en qualité de régime indirect de Årppitane, infinitif 
de Vindicatif Arppitad? (voir p. 10). 

Antiph. 4 (Reisen, II, p. 62, n? 123), I. 4—7: fragt: 

prinavi: mer: itepitgti | idamayzza : se ladg seiy[e ne: 

hrppita]ti tike | kbi: hrppiye mei tadi: tike: mene: tuberti 

mahai | huvedri: se itlehi: trmmili: ebid alahadi ti: 

eber : rite 

”dans le compartiment («la maison») supérieur(e), ils 

enseveliront Idamakhzza et (sa) femme, et ils ne leur 
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superposeront personne autre; (si quelqwun) leur y 

superpose quelqu' un, il(s?) en serå (seront?) responsa- 

ble(s?) devant le conseil fédéral et le trésor(ier?) lycien ; 

de méme, quiconque porte atteinte lå-dedans'. 

Mer = me—-1 reproduit le locatif Arzzz pr%navi (voir p. 39). 
Seiye ne = se "et +- -tye ”iis' + ne 'non'. Dans Årppiye mei tadi"), 
les deux termes de la composition ÅArppitadi ont été séparés 
par Vintercalation du méme -zye — mer ”y', employé ici au lieu 
du simple -7, qui serait imapplicable dans cette combinaison. 
Quant å ebrd(e), je lui ai supposé le sens de ”pareillement ; 
M. Torp (II, 33), lui aussi, le concoit de méme. 

Une tournure identique å celle que nous présente cette ins- 

cription, est d'un emploi fréquent. Pour citer des exemples: 

Myra (Rersen, II, n? 44), 1. 2 (aprés le passage de la 

page 39): sef[zyje ne hirppitgti: ti[ke] hrppi[yle mei iadi 

tike (pour la suite, cf. p. 41). 

Rhod. 2, I. 4—35 (concernant ce qui précéde, voir p. 14): 

tgti: tike: kbi: hrppiye mer: | tati: (suite, seiye ne : hrppt 

p. 42). 

Il ne s'agit dans cette inscription que d'une seule personne, 
pår conséquent, -wye — 'lui'. 

Rhod. 1a, I. 5 — b, 1.2: merye ne: hrppitgti || tike : 

tyamaraye: tibe: ladi: ehbi: hrpp[iye mer] | tadi: tike: 

kbi : 

Ici, (me)ye se rapporte au fondateur précédemment nommé 
du tombeau, å Iyamara, dont on répéte de nouveau le nom au 
datif aprés /Årppitgti tike, avec cette addition "ou å sa femme': 
cf. la construction avec mene, mentionnée p. 38 et suiv. 

1) C'est å tort que M. Torp (II, 33 et 34) lit ici taudi, et Deecke (BB., 

XIV, 209) «tartide». Comme le montre nettement le fac-similé des Rei- 

sen, il n'y a pas trace d'w ni d'aucune autre lettre, mais seulement, 

entre a et d, un enfoncement dans la pierre, qui a du déjå exister 

lorsqu'on grava TFinscription, et qui s'étend de la ligne précédente, ou 

il détermine un intervalle plus grand encore entre le PR et le A de ladag, 

jusque dans la ligne suivante, od entre le P et le X de tr%imilt il dé- 

termine un intervalle correspondant, quoique un peu plus court. Dans 

Torp, ibid., hrppiye-me est une faute d'impression. 
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Sura, 1.3: Årppwye mei: tadi: tike: tike: 

Lim. 11, I. 3—5d:  Arppiye mer tadi | tike: kbi: tibe 

mer mar|[t]ti t[ike] | hrppi-berye : tgtu: epiite : [.…] 

"(si on) leur y superpose quelque autre ou (que) 

quelqwWun ordonne «qw'ils y superposent å ceux-ci (un 

autre cadavre)» 

M. Torp, p. 29, est surement dans le vrai en constatant 
pour martti le sens ”il ordonne'. Ensuite le commandement 
lui-méme s”'exprime dans le discours direct avec V'impératif (cf. 
p. 19 et suiv.; Lim. 14, I. 4, avec Vinfinitif: tibe mer: marti: 
tdike: kbi: aladehagne); conséquemment, il faut employer ici, au 
lieu de -zye, le démonstratif indépendant (e)berye "his" (nullement 
«daselbst», Torp, p. 29, ce qui est eber). On pourrait étre tenté 
de comprendre ici mer comme un datif (lui') régi par martå; 
mais sans doute qwil a encore ici un sens locatif de maniére 
4 se rattacher, selon le sens général, å Arppr-beye : tatu. 

Lim. 13 (Reisen MAP T2V 151): Febenne Up GE 

meti: prøiinavate erzesinube kumaza irzzuba[h me iitepi)| 

tgti: ebring: eber: tiye hupitgti tike: eber: etlehe [s?|e 

[kbryehi?]| me ttlidi, etc. 

La derniére partie de ce texte commence par ye —= tå + 

-iye ”qui ei' (p. 51). Le fac-similé des Reisen porte nettement 
hupitati, et non hppiyeti, Torp, p. 19, Il, p. 48. Est-ce lå une 

faute de gravure pour fr(p)pitati, ou bien est-ce une composition 

avec le méme Au- (+ -pz, p. 12) qui se trouve dans huvedri 

'fedéral', de vedri "ville, cité', cf. guuroAreta? Dans ce dernier 

cas, le sens serait le suivant: ”ceux qui (2) déposent ici (eber) 

quelqw'un avec lui (-zye)”.  Cette hypothése présenterait cet 
avantage qwon évite de recourir å la conjecture d'une faute d'é- 

criture, mais, d'autre part, cet inconvénient que hu- ne semble 

pas dailleurs se rencontrer dans des composés verbaux. 

Jen arrive maintenant å considérer quelques détails ulté- 

rieurs mis, je crois, sous un nouveau jour par la détermination 

précédemment donnée des formes pronominales enclitiques, 

surtout de -zye. Il y a d'abord le verbe eseritadi, qui se 

rencontre dans les textes que voici: 
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Lim. 36, 1.2: sezye ti: eseritadi : tike yupa ebelv : 

Levissi, I. 2—3: sezye tr seritaldi tilkle iitat|a] ebehz 

merye [t]ube[z]t, etc. 

M. Torp, Ii, 21 et 33, lit ici sezye-t-eseritadi; toutefois, le 
fac-similé des Reisen, Il, n? 6, me parait porter plutét ce que 
jai donné, et M. Imbert, par exemple, /Mém., X, 49. lit de méme. 
La proposition conséquente commence par merye (= mme? —- -2ye): 
il) leur devra —, sera tenu de leur payer —'" (cf. p. 43). 

Ici vient encore s'ajouter Assar (Rezsen, IN, n? 100), I. 3—4, 

qui me parait contenir: 

tiye: | [e]s[e]re: taldet:] hrpp[æye met: tadit: tike: kbi: 

Le dernier mot de la ligne 3 est nettement zæye, et non 
fie Torp; pp: 2961-38: 

Dans Vinscription bilingue de Levissi, la partie correspon- 

dant, dans la rédaction grecque, å ce passage, est comme suit: 

zal dv Tic d0xnon To uvnue. tobto. En raison de cela, presque 

tous les déchiffreurs antérieurs ont attribué å eseriæadit un sens 

semblable å celui de ddx%0n. C'est ainsi que nous voyons 

traduire les deux premiers textes, p. ex., par M. Imbert, Mém., 

X, 49 (cf. IX, 224) «un quelconque [sezye t7] usurpant d'aventure 

[tzke] ce tombeau», et par M. Torp, p. 27 (Lim. 36): «und [sezye] 

wer [æ&] etwas [æzke] an diesem Grabe schådigt», ou, Il, p. 33 

(Lev.), «und wer in etwas diese Grabkammer krånkt». C'est å 

tort que dans V'un et Vautre endroit M. Torp ajoute que 7 upa 

et %tat[a] sont des geénitifs (I, p. 33, pourtant avec «?»); ce sont 

lå des locatifs (cf. p.54, et quant å la forme Zitata, Xanthus 1,4). 

Deecke, qui se réglait seulement sur la ressemblance extérieure 

entre ese- (il lit «åsåpetadev) et le grec &£, traduisit Lev.: «wer 

immer [sezye]. etwas [2] herausthun sollte etwa [zzke] aus dem 

Grabraum derselben» (BB., XIV, 187). 

Toutefois, comme je Vai dit å la note de la page 42, on 

ne peut du tout s'attendre, sur ce point, å une concordance 

exacte entre le texte lycien et la rédaction grecque. I'"ailleurs 

la construction elle-méme rend évident que eseritadi ne peut 
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pas signifier 'endommager, violer, usurper' ni quelque chose de 

ce genre; car on voit que ce n'est pas seulement un verbe 

transitif: outre le régime direct tzke (que, suivant usage général 

de ce mot, on doit regarder comme désignant une personne, 

aliquem), il a encore un régime indirect (le datif -zye); enfin, 

ce verbe se construit avec le locatif zupa ebela, ntat[a) ebehz. 

Le mot eseritadt est évidemment un composé de tadz il 

met', le méme verbe que nous avons en %tept-, hrppi-tadi, et 

d'une préposition ese + encore un élément que je ne saåis pas 

déméler, -ri- ou -eri- (vraisemblablement pas — Åri- avec X 

supprimé). Ce doit étre la composition avec ese qui fait que 

le verbe peut se construire avec un datif, de la méme maniére 

que Arppitadi. La question est donc de savoir ce que signifie 

ese, et ici je veux dire sans ambages que selon moi il ne peut 

équivaloir qu'å ”avec”, gvv. Par conséquent, le sens de eserztad? 

équivaut å øuvevddarer (cf., p. ex., C. I. G. 4244: &rÉomw d& ovddevt 

ESS ]ørar øvvev[T|apnvar; 4247: [unde Fluæv E[£ov]otav Ey] å[7]w 

Sæt twr ovvywpnon [o]vvevrapn[var], etc.). Traduites en 

grec, les deux premiéres inscriptions signifieraient donc: 

zat adtolg og (åv) ouvevdddn två év TØ TÅPW TobTÆ, 

et Assar: 

dc (Av) avdrolc ovvevddøn (1) éxevdden Twvd Étepoov. 

Je base le sens cité de la préposition ese, entre autres 

choses, sur Lim. 16b, inscription qui n'est pås proprement 

une épitaphe, mais qui se trouve tracée sous un bas-relief 

représentant une scéne de combat. En voici la teneur (cf. 

Deecke: BB-CXIV I 188:Imbert 446. XX." 375 Torp EU RRBE 

tebursseli : prøinavate | nasabala : (ou gasabala : Imb.) gke: 

ese: perikle | tebete : arttumpara : se Mparahe | teleztya 

(ou -2ziyge Torp). 

Deecke ne traduit pas gke et rend ese par «als», comme le 

fait Mor. Schmidt (Zeztschr. de Kuhn, XXV, 451); M. Imbert: 

«en mémoire (gke = «uvetac ydp:v»), quand (ese);»; M. Torp: 
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cer (eke) und (ese)». A mon avis, øke est ”postquam, quum' 

(voir p. 21), et ese une præposition, qui selon le contexte ne 

peut signifier que ”avec'. Je traduirais donc: ”TPebursseli con- 

struxit monumentum (? simulacrum? tropaeum?), postquam cum 

Pericle") superavit Artemharen et (Artem?)baris mercenarios (? 

exercitum ? copias ?Y. Je ne saurais partager I'opinion de M. Torp, 

II, p. 14, savoir que «aprés avoir défait Artembarés» serait 

«eine allzu vage Zeitbestimmung», d'autant moins que ce n'est 

pas, comme le croit M. Torp, le tombeau, mais bien un monu- 

ment élevé en souvenir de la victoire méme dont il s'agit dans 

cette partie de V'inscription. 

Nous rencontrons aussi ce méme sens de ese dans plu- 

sieurs passages de la stéle xanthienne, par exemple, å la face 

sud, I. 49—50 (34—55): tern: ese: humryyg, non pas «das Heer 

und Amorges» (Torp, II, p. 14), mais 'Påarmée avec A.J, tov øtøa- 

tov (Tv) ovbv Audory; cf. æbid., 1. 39 (44), 43 (48). Au reste, je 

regarde comme vraisemblable qu'en réalité se ”et”" est sorti par 

affaiblissement de ese (de méme dans Imbert, Mém., VIII, 468, 

qui attribue å ese le sens fondamental øc); en effet, les idées 

avec” et et" ou ”aussi' se touchent de trés prés, et beaucoup 

de langues expriment ces derniéres par la préposition ”avec'. 

Enfin cette méme præposition ese entre indubitablement 

dans le mot esedenneve, dont M. Torp a traité au long, p.5 

et suiv. Il y montre péremptoirement que ce mot collectif 

doit signifier ou «Nachkommenschaft» ou «Verwandtschaft», et, 

aprés avoir — d'ailleurs, ce me semble, sur une base assez 

hypothétique, — fixé ce dernier sens «Verwandtschaft», «pa- 

renté» pour le mot y7na, accompagnant souvent au génitif 

1) Concernant Périclés, «roi des Lyciens» vers 380—360, voir Mor. 

Schmidt, /. c., p. 451; Six, Revue numismatique, III série, IV, p. 428 et 

suiv.; Deecke, /. c., p. 189; E. Babelon, Les Perses Achéménides (Cata- 

logue des monnaies grecques de la Bibl. Nationale), Paris, 1893, pp. CVI, 

CX—CXI, 78—79; G. F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Lycia, 

Pamplhlylia and Pisidia, London, 1897, pp. XLIII, 36 et suiv. 
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esedenneve (p. ex., esedeninevi ynnals ehbiyeli, Xanthus 4) il con- 

clut que esedenneve signifie «Nachkommenschaft», «postérité». 

C'est å ce méme sens, Éxrovor, qu'en était arrivé Deecke par 

une voie tout autre, c'est-å-dire en partant de son rattachement 

arbitraire de ese å g£. Si cependant ese signifie "avec", cette 

interprétation-lå ne semble pas bien pouvoir s'harmoniser avec 

Vétymologie, qui suggére plutét un sens tel que ovryevne, 

avyrévera. Toutefois, esedenneve saurait difficilement étre un 

composé de ese + un mot denne-; c'est plutot une dérivation 

directe d'une forme allongée de ese: esede (cf. alade-hane, Lim. 

14,4, p. 10; ebid(e), Antiph. 4, p. 55) + les affixes -ane + -velij, 

et conséquemment ce mot ne renferme pas, je pense, Vidée 

de yévoc, mais seulement Vidée de ce qui s'enchaine (cf., par 

exemple, xooonxovrec, ou Von peut ajouter 7éver). Or, si Ton 

pouvait tenir pour avéré que y/ina ait le sens de y7£voc (d'aprés 

le contexte, il pourrait aussi bien signifier ”mére', par exemple, 

comme ie pense M. Imbert, tandis que le sens de ”épouse" (Bugge, 

dans Torp) ne lui. conviendrait assurément pas), on pourrait 

admettre qwå Tidée pleine du gr. ovyyevne, ovyyévera corres- 

pondrait proprement la combinaison esederineve ynnaht, mais de 

telle sorte cependant qu'en lui-méme le premier mot ait essen- 

tiellement le méme sens. 

Un examen plus approfondi des passages (cités tout au 

long par M. Torp) ou se rencontre esedenneve, fera constater 

quil n'y en a aåucun on le sens de øvzrévera ne convienne å 

ce mot?), tandis qu'inversement il y en a on le sens de Éx70vor, 

1) C'est d'une maniére semblable que ce mot est analysé par Imbert, Mém., 

VIII, 468; seulement ce savant en explique tout autrement les éléments 

constitutifs, et attribue au mot entier le sens de 'frére', sens dont M. Torp, 

1.c., a démontré Vinadmissibilité. 

Xanthus 1, par exemple, «et il assigna le compartiment (/tatgq) supérieur 

å sa femme et å møinereidehe esedgfinevi». A n'en pas douter, Mnne- 
teide a du étre le chef de la famille dont était issue sa femme, que ce 

fit son pére ou son frére (ainé) (cf. p. 18). «La famille de Mnneteide» 

équivaut donc å ce que nous désignerions par vla famille de la femme». 
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progenies, postérité, est incompatible avec lui. Il en est ainsi 

de Xanthus 4 (1. 1—6), inscription intéressante et instructive å 

plus d'un titre: 

ebgning : prøiinavu : meti priinavatg | memruvi: ynitenubel : 

tidewmi | hrppi esederinevi : ynnalt | ehbi(y)elr : se Jurttgi : 

lada serine: sMmmati | trygi: kbryehis : merine : ni y-esu | 

esederinevi : epttehi : iitepitan[e] | 

C'est ce que je traduirais comme suit: ”hanc domum 

construxit Memruvi Chntenubis filius consanguineis 

gentis (?) suåe et thurttarum uxoribus atque eorum quos 

sinit (i. e., quibus nominatim permiserit ut hic sepeliant 

uxores quoque suas); alienos ne liceto consanguineis 

ipsorum sepelire'. 

Dans son étude de cette inscription, M. Torp (pp. 10—14; 

cf. H. Pedersen, pp. 93—94) a sårement bien distribué les pro- 

positions; mais il y a divers détails quw'il faut, je crois, concevoir 

d'une maniére essentiellement autre qu'il ne le fait. 

Quand M. Torp (p. 10) nous représente Memruvi comme 

ayant établi le tombeau «fir die Nachkommenschaft seiner Ver- 

wandten», on trouvera aussitoåt étonnant et assurément sans 

exemple que ce tombeau ne fut pas destiné å la génération 

contemporaine, mais seulement å toutes les générations futures 

å Vinfini, et strictement parlant pas méme å ses propres des- 

cendants, mais uniquement å des descendants de ses proches. 

Au contraire, le sens sera satisfaisant, s'il admet tous ses 

propres parents (måles) å s'en servir. 

Lada ne saurait étre que le dat. plur. régi par Zrppi, 

comme å Levissi, I. 2, et SJurttgi, comme d'autres formes en 

-gi, ne saurait étre que le gén. plur., pår conséquent "aux 

femmes des «thurttas»”. Il est possible que Åurtta signifie pro- 

prement 'socius' (Bugge, p. 76); mais en tout cas il s'emploie 

surtout (ou exclusivement?) des membres de la mæt (voir plus 

bas), une espéce de conseil de famille composé, å ce quil 

61 



62 Vilh. Thomsen. 

paårait, de représentants des agnats måles de la famille. Ici 

durtta figure tout seul, sans addition de mzxtelz (Lim. 8), dans. 

ce dernier sens (= of mevdtrar, voir plus bas, p.70). Le sens 

est donc: «et pour les épouses des parents måles qui sont en 

méme temps membres de la mint». 

Senne ne saurait jamais étre un mot indépendant, cons- 

truit avec Jurttgi et au méme cas que ce mot, comme le pense 

M. Torp (p. 11), et je ne puis attacher aux rattachements énoncés 

lå plus d'importance que si en latin, sur la seule base de la 

ressemblance phonétique, on identifiait, par exemple, deux pro- 

positions aussi différentes que «sine sociis veniunt» et «sine 

socii veniant». Sertne est tout simplement — se ”et' — le (-%)ne 

enclitique (voir pp. 44, 48). Or, la proposition commencant par 

serne offre, selon moi, un exemple de deux particularités inté- 

ressantes de syntaxe, que je me bornerai ici å signaler briéve- 

ment. 

Nous avons évidemment dans &ygs le relatif & — -y-g7, qui 

doit étre une caractéristique du méme cas que durtigt, par 

conséquent, du gén. plur., et qui y est paralléle. Cependant, 

le génitif est étranger å la proposition relative elle-méme, ou 

le & relatif figure comme régime direct; pour désigner quwil 

faut comprendre & comme un accusatif et non comme un no- 

minatif, la langue emploie, me parait-il, un moyen qui con- 

siste å ajouter le -ne enclitique devant le verbe (å peu prés 

comme en hébreu il fåut exprimer lå fonction de Vinvariable 

DØN comme régime direct en ajoutant un suffixe pronominal 

au verbe). En conséquence se(%)ne smømat ti signifierait ”et quem 

(quos) sinit'. Si 'on ne veut pas admettre cette interprétation, 

il faudra supposer — ce que je trouverais moins vraisemblable, — 

qu'ici sømat: (cf. p.11 et suiv.) a un double régime direct: % 

comme régime direct personnel (quem, quos), -ne comme régime 

direct neutre (id). Par contre, l'expression du génitif -g7 a sa 

place dans la proposition principale — ”et eorum quos sinit” 

(c'est-å-dire vet pour les épouses des parents måles auxquels 
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il en donne expressément la permission, sans qw'ils soient 

membres de la mit»). Avons-nous ici une attraction toute 

simple du méme genre que celle que nous connaissons si bien 

dans le grec (øv = Ttovbrwv odc), ou faut-il peut-étre expliquer 

autrement ce phénoméne dans le lycien? C'est ce que nous 

n'examinerons pas ici. 

Il est possible que ÅAÅssar, 1. 2 (—3) nous présente un pen- 

dant de Vinterprétation que j'ai supposée å -n»e — t&z — "quem, 

quos': sene 7ite: tigt tdi | i[s|bazi: me[i]ye: ni hr[ppi]tgtu : tike: 

mme: ladg: c'est-å-dire ”et quem (quos) imposuerint lecto (?), 

ei (iis) ne superimponunto quemquam, solam (? plutåt que ”prae- 

ter', »ausser», Torp, p. 38, «mit», II, 43) uxorem'. Toutefois, 

peut-étre qwici la proposition pourrait signifier également ”et 

qui eum imposuerint lecto(?”, comme sujet de Vimpératif qui 

vient ensuite, ce que pourtant je trouve moins vraisemblable ; 

en aucun cas, on ne peut concevoir se — æ(d? comme — xa! 

6é, 0é te (cf. plus haut, p. 14), et traduire «und sie sollen ihn 

hineinlegen in die Grabkammer» (Torp, /.c., I, 28, 30). 

Avec kbryeluns commence une phrase nouvelle, comme I'a 

bien montreé M. Torp; puis il a démontré (p. 14) d'une maniére 

aussi ingénieuse qu'assurément juste que næyesu, c'est-å-dire mz 

y-esu, signifie 4% (non pas 00x) éÉéørw (esu, proprement — Éorw 

seulement?). Au contraire, s'il regarde kbryehis comme génitif 

ou datif, et qwil pense trouver ailleurs åaussi de pareilles 

formes en -s, c'est lå une idée malheureuse autant qw'arbitraire, 

et il se trompe également en voyant en esedennevi un accusatif, 

qui est esedenneve (Myra 5), tandis que esedennevi ne saurait étre 

qwun datif, comme å la ligne 3, ou il est régi par Årppi, ou 

å Xanthus 1 (voir p. 60, note 2); enfin, il ny a pas de raison 

de voir en merine un mot å part avec le sens de «tous». Con- 

séquemment je ne saurais admettre sa traduction «allen anderen 

sei es nicht (erlaubt) ihre Nachkommenschaft (hier) zu begraben». 

Kbiyehis est un acc. plur. ordinaire (Bugge, p.21), de kbiyelr 

qui ne signifie pas ”alius” (kbz), mais ”alienus'. Comme ainsi le 
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régime direct a été mis å la téte de la phrase, il doit forcé- 

ment étre suivi de me, accru ici de -%ne — -ne (pp. 38, 48) 

— comme immédiatement avant, seine —= sene — ce qui montre 

surabondamment que kbryehis est un accusatif.  Voilå donc 

comment surgit lå simple traduction que j'ai donnée ci-dessus: 

”alienos ne liceto consanguineis ipsorum sepelire'. 

Egalement ici, esedejineve semble décidément ne pouveir 

signifier que ”parenté', et non «postérité»; car, ce ne devrait 

jamais étre qu'une exception qu'on ne saåurait poser en régle 

genérale, que d'étre enseveli par sa «postérité» plutåt que par 

d'autres parents (encore plus étrange nous semble, suivant la 

traduction de M. Torp, la défense que d'autres ensevelissent 

ici leur «postérité»). 

Dans diverses inscriptions, surtout de Aanthus, la régle 

pénale est formulée d'une maniére particuliére, et se joint le 

plus souvent immédiatement å la désignation de celui qui a 

établi le tombeau, sans spécifier les délits qui entrainent la 

peine. 

Xanthus 1: ebøning: prønavg : mene: prånavate | ah- 

ggadt : piztbideh : tideimi: se: | hiøåprameh: tuhes : seiye 

nitatade: mint | aladehal: ada: O—: se y-gtri: nitata | 

adds 

'cette tombe (maison), il Ia construite, Ahqqadi, fils 
7 

de Pizibidi et neveu de Hmprami'. 

La continuation!) se retrouve, avec peu de divergences, 

dans les textes suivants: 

1) Se y-gtri Yitata est ici le datif-locatif (ef. pp. 25, 57) 'et dans (ou pour) 

le compartiment inférieur'. 
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Xanthus 7: sezye fitade : test: mint : aladahel : ada Il 

Xanthus (10), Reisen, II, p.5, n?10: sezye | mitatadg test 

miriti ada |I — I 

Caria (Torp, II, p.20): sedz | fitatade tesi: minti alad | 

ehalk: ade Mil 

Xanthus 3: sezye ntatetg | test moti: ada | Ill 

Cadyanda 1 (Imbert, Mém., X, p. 213 et suiv.): sezye: 

iitatgtg :| tasa : mirita : melerme | se y-aladahal | ada: HI 

Xanthus 4, I. 7—8: seæye: fitatgtg: tesi mint | ala- 

dahali: ada: |ll 

Xanthus 6 (Imbert, Mém., X, p.215, cf. plus haut, 

p. 33, note): [...] | itaryatade tas[.…..] 

Xanthus (11) (Imbert, /Mém., X, p. 55, Torp, ll, p. 20): 

[...] | Ateryetatg: iesi minti | aladehak: ada: O—: 

Tous les déchiffreurs antérieurs ont en substance compris 

de la méme facon ces textes, de maniére que øitatade, -tgtg, 

signifierait 'ensevelir' et renfermerait une condition, et que zesz 

serait un verbe, ”il payera'. Savelsberg (Il, 190) traduit, p. ex., 

Xanthus 4: «und wenn (jemand einen ”andern hinein-)legt, so 

wird er geben (zesi) als Geldstrafe (mint) der Gemeinde (alada- 

hal) 3 Ada's». Cette méme inscription est rendue d'une maniére 

analogue par Deecke, BB., XIV, 197 (cf. p. 199, Xanthus 1, etc.). 

M. Torp, qui a traité le plus au long ces expressions, p.33 et 

suiv. et II, p. 18 et suiv., traduit: «und der hineinlegende 

zahle, etc.», et c'est évidemment d'une maniére semblable que 

ces phrases sont concues par M. Bugge, p. 41 et suiv., et, en 

ce qui concerne les mots seézye iitatade, -tgig, par M. Imbert, 

Mém., IX, 221, note 2 (cf. X, 54 et suiv., 214 et. suiv.), qui,les 

rend par «le spoliateur quelconque du tombeau, ou peut-étre 

Pensevelisseur quelconque», ou, VII, 469, «quiconque? porte 

atteinte au monument». 

Cependant, cette maniére de voir est tout å fait impos- 
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sible, et de fait les susdits textes doivent étre compris tout 

autrement. 

Le verbe iitatade est la 3% pers. du sing., jitatgte, la 38 

pers. du plur. du prétérit en -g, mentionné å la page 31 et 

suiv., et il ne saurait étre rien autre chose. Ce verbe appar- 

tient au groupe des thémes, le plus souvent, mais non 

exclusivement monosyllabiques, qui å la 3 pers. du sing. ont 

-di au présent-futur, -de, -de au prétérit, au lieu des -tz, -te, 

-te d'autres verbes; cf. adt, ade, alahadi, pude, ttlidt, tubidt, 

etc. Entre æt et d il n'y a quune différence purement phoné- 

tique, et aucune trace de différence de mode. Par contre, å 

la 3% pers. du plur., on écrit toujours æt et aprés % et aprés 

des voyelles nasales (et aprés la voyelle non nasalisée (22 ?). 

Or, quant aux formes /itatade, iitatgte des textes dont il s'agit 

ici, M. Torp dit, p. 33: «Auf g endigt sonst das Pråteritum. 

Dass aber das Pråteritum nicht in einem Satze passt, wo eine 

Bedingung ausgedruckt wird, und wo also der Hauptsatz futu- 

rischen oder imperativischen Sinn hat, liegt auf der Hand». Il 

a recours alors å l'échappatoire d'expliquer ces formes comme 

des participes présents («der hineinlegende»). Mais un participe 

préæsent qui a exactement la méme forme que le prétérit de Vin- 

dicatif, atatade, plur. -tate, est pourtant tout å fait inimaginable. 

Il n'y a donc tout simplement qu'å retourner les prémisses et 

la conclusion de M. Torp en soutenant que, le verbe étant au 

prétérit, il est impossible que la phrase exprime une condition. 

Puis on a supposé sans plus de facon que le verbe en 

question (comme å peu prés tous les mots commengcant par 

nite, ”ita) signifie ”ensevelir'. Mais le mot propre qui se rencontre 

nombre de fois pour exprimer cette idée, c'est xtepita(dt) (voir 

p. 10); å de rares intervalles, on rencontre, il est vrai, %tata(d-), 

proprement ”imponere', ”'instituere', avec un sens apparenté, 

mais pourtant un peu différent (cf. p. 13), å savoir ”(lecto?) im- 

ponere', désignant manifestement l'acte de déposer le cadavre 

sur la banquette (? zsbazt, p. 19); il en est ainsi å Assar: sene 
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x fite: tgti tdi i[s]|bazi (p. 63), et å Sura: sedade: atli: hræz[g :] 

tsbaziyg : mete : iitatuti | ebiing (p. 18 et suiv.). Mais y aurait-il 

déjå lieu de s'étonner que, dans les textes dont il s'agit ici, 

on ett, dans un pareil sens, constamment employé ce mot, 

mais sans 7zsbazt, et jamais au contraire itepztade, il y a une 

particularité qui montre péremptoirement qu'ici xtatade ne saurait 

du tout avoir ce sens-lå: c'est addition constante du datif 

enclitique -zye, ou bien ajouté å se ou bien inséré entre la 

particule (te-,) fta- et le verbe méme (et en ce cas avec ac- 

commodation des voyelles, øitatya- ou fiterye-).  Serye fitatadø, 

par exemple, ne peut signifier autre chose que ”et iis (ei) impo- 

suit (instituit) —'. (Si Xanthus 7 porte %tade, il est possible 

d'y voir une faute d'écriture pour itatade; mais il se peut aussi 

que nous soyons ici en présence d'un composé /ita + adg, avec 

un sens å peu prés identique å celui de øtatade; cf. plus bas, 

PE RRE mr S1 7) 

Viennent ensuite les mots zesz mint. Quant au sens de 

mit, que les interprétes antérieurs ont traduit par ”amende', 

nous en avons recu une indication fournie par une inscription 

grecque publiée dans Reisen, Il, p. 22, n? 27: un Éore dé 

dvotyew undevt dvev TC uivdroc, AAA ovvrapaf[e|vérwcav adrovc, 

et ØE um, xbprot Éotwcav xwAdovteg xal Cnutobvtec adbrtovc. Voici 

å ce propos ce qu'on dit dans la note, /oc. cit., relativement au 

mot wévdrg: «Vermuthlich ein lykisches Wort, ein Collectivum, 

etwa die Gesammtheit der guvyeverg bedeutend, welche danach 

zu ovvrapawértwoav Object und in x500, Subject sind» (cf. 

Imbert, Mém., IX, 221, note 1; X, 216). C'est évidemment le 

lycien mint (minta), et conséquemment c'est lå le nom d'une 

espéce de conseil de famille que nous rencontrons comme 

particuliérement chargé de veiller å ce que les tombeaux ne 

soient pas profanés, et qui aura sans doute été composée de 

représentants des aøvryevete (p. ex., les chefs des "différentes 

maisons, ou d'autres personnes de ce genre) plutåt que de 

ensemble de ces derniers. Seulement il ne me semble pas 

67 5% 



68 Vilh. Thomsen. 

tout å fait prouvé si effectivement, comme semblent |'admettre 

les récents interprétes, chaque famille a eu såa mint, ou si 

cela n'a pas plutét été une seule institution officielle de la 

commune, un conseil commun composé de représentants de 

toutes les familles. 

Le mot test a été regardé par presque tous mes devanciers 

comme un verbe signifiant ”il donnera, il payera'. La difficulté 

préæsentée par sa forme, différente de toutes les autres forma- 

tions verbales, M. Bugge pense (p. 41 et suiv.) I'avoir écartée 

en V'expliquant comme un futur optatif, opinion å laquelle se 

range M. Torp (II, 18; 38; cf. I, 35 «soll zahlen»). Mais å en 

juger d'aprés la maniére dont on emploie toujours le mot tesz, 

il ne peut pas du tout étre un verbe: ce doit forcément étre 

un substantif. (C'est ce dont M. Imbert s'est apercu, lui aussi 

(Mem., X, 216); mais quand il pense — bien que ce ne soit 

que sous forme de question, — que æesz2 mint pourrait étre 

«le chef, 'orateur de la mindzs», je partage opinion de M. Torp, 

savoir que ce sens est incompatible avec le mode d'emploi de 

teså dans d'autres combinaisons (tes aladehali, voir plus bas) 

sans parler de ce qu'on devrait alors s'attendre au génitif de 

minti (mintehi?) ou, peut-étre, å un composé, mais en ce cas 

en ordre inverse, je pense, ”mintitesz, non pas tesiminti… Néan- 

moins il est possible que tf[aza] (ou tasa) mintaha, si c'est lå 

la vraie lecon, ait le sens, supposé par M. Imbert, å ÅAssar, 

1. 4—5 (suite du texte, p. 57): mene | tubidi : q[l]a eb[% s]Je malwya : 

sen tlaza].:… mintaha. (cf. p. 41, et Torp; II,.22.…qui… lit Scomme 

on vient de le citer, t[aza], et qui traduit «den Vorstehern der 

Mindis»; Imbert, Meém., X, 225, lit tasa mintaha); mais alors 

cela devient tout autre chose que test minti. AA mon sens, test 

(tusa, Cad. i) ne peut signifier que ”contribution', soit ”amende', 

payable å la mindis (mint, mrita datif) par ceux qui, sans en 

avoir le droit, désirent se servir du tombeau, soit Vusurpent”). 

1) II pourrait sembler tentant de retrouver, avec M. Imbert, Il. c., test minti 

dans une inscription grecque, Reisen, Il, p. 47, n? 85: Sav ØE tis Jadns 
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Kn 

Enfin, dans plusieurs textes, vient encore s'ajouter å cela 

le mot aladehalz (aladahali, aladaheli), mot dont le sens est trés 

contesté. Guidés par des considérations étymologiques arbi- 

traires, Savelsberg et Deecke le traduisirent par «der (Gesammt-) 

Gemeinde» (datif), tandis que M. Torp (II, 17—24) lui attribue 

le sens de «Busse»; toutefois il ajoute (p. 24): «Das Wort sieht 

dem Verb alahati [sie] ziemlich gleich; vielleicht bezeichnete es 

eigentlich die fur dieses Vergehen zu zahlende Busse». Depuis 

longtemps, je trouve, moi åussi, sa concordance avec alahadxt, 

infinitif aladehgne (voir pp. 10, 60), tellement frappante, qw'il est 

absolument impossible de séparer ces deux mots Iun de Vautre; 

cependant il ne peut pas signifier ”amende', ce qui ne convien- 

drait en aucune facon å cåté de zesz; mais, å mon sens, il 

désigne simplement Vacte de aladehgne (= tun Bwpuyia; ou, 

comme nom d'agent, celui qui fait cette action?) et doit étre 

concu comme datif-locatif sing. ('en cas de”, ”pour')"). Cf. C.I. G. 

4366 l: érxet å merpdoac Ééxtetøer TØ dnuw X alp], xat Evoyoc 

Sora |SrxAn gar tTvuBæwpvyiac; 4303 m (p. 1144): &[a]v [då ec] 

a[2X]lov Øde xndevon, bmo[xeiøetar Tjø ts TuvBwpvytag vouw; 

åpaptølos Zotw Js0ic ydoviois xat wypetstø Jotiadswv tø dnuæw cic 

tov TovÉopuevduos Adyov (dpaymds) ,y. Cependant, cela présente cette 

difficulté que, quand on dit tov Adrov, avec Tarticle, il faut suivant 

Tusage généralement recu en grec que le geénitif régi par ces mots — 

si toutefois ce n'est pas un nom propre, ce qui ne semble pouvoir étre 

ici le cas, — ait forcément aussi Varticle, par conséquent roi fonsvduos 

(ou Tod ”fonusvduos?). Mais alors la ressemblance avec tesi mifiti disparait. 

D'autre part, 1'addition de Varticle montre qu'å son tour le mot en 

question est le nom d'une institution donnée, déterminée, et ce que V'ins- 

cription prescrit en réalité, c'est que 'amende soit payée «au peuple 

des Istladéens», et soit portée «sur le compte du comendus» (non «sur 

'assignation du towxomendus», Imbert). Il semble donc que dans Éonev- 

dus — pourvu que cette forme soit vraie et non altérée déjå dans T'ins- 

cription, — nous devions voir le nom de quelque administration centrale 

des diverses mindis, s'il y en a eu, ou, par exemple, le nom du trésorier 

ou du président méme de la mindis (différent du é[aza] ou tasa min- 

taha, Assar?). 

Jignore ce que c'est que meleime, Cadyanda 1. La traduction «den 

Alten» donnée par Savelsberg et Deecke (et répétée par M. Torp, II, 20) 

est une pure fantaisie, due å l'interprétation inexacte des autres mots. 
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4325 k (p. 1155): dv 66 mc [Elm ledon]rat [m]va xnde0do|ar], 

tobtov drlelsdar T[uluf[w]pvytag xat årnotetøer etc.; Heberdey- 

Wilhelm, n? 140: åg åv [Elæeu dan 4240 tænd, tvvøwpvytac 

[x]arnropnydnderte xat dwan, etc. 

Voici donc comment je traduirais tout ce passage: 

et pour eux (c'est-å-dire en leur faveur) on aåa établi une 

amende de n adas (mines) å la mindis pour atteinte 
2: 

. portée (au tombeau) 

Le sujet non exprimé est, å n'en pas douter, le mæt collectif, 

ce qui contient V'explication de ce que le verbe, ordinairement 

au singulier, %tatade, se met quelquefois au pluriel, %tatgte (cf. 

Vinscription grecque citée ci-dessus, p. 67, Reisen, II, n? 27; å 

Xanthus 1, il faut peut-étre concevoir comme un nominaåtif mint, 

sans test). En somme, il faut bien admettre, je pense, qu'un 

particulier m'a pu ni voulu se contenter de faire de ces dis- 

positions de son propre chef, mais qu'en général elles ont du 

étre sanctionnées par la mindis et, par suite, se présenter comme 

émanant de cette derniére”). 

Å mon avis, nous retrouvons, ou trés peu s'en faut, ce 

passage dans une inscription grecque communiquée par M. Im- 

herseMim see RIG: 
an 

Mocyiwvog Tod Iledetépwog Avpéwc + tarynv åd Era£av 

of påv pevdttar Ttolg dvotyovøw to uvina ”AZsÉavdoetov 

ooaypæv Bale 

Taryv, employé ici avec le sens de ”impåt, contribution', 

correspondrait å test; Sragav —= Aitatgte; mevdttar == membres de 

la mindis, et dans tofc dvotrovow je vois une traduction approxi- 

mative de aladehali. (Quand M. Imbert, /. e€., trouve que la 

1) Cf. Sidek Yaila (= Phellus) [p. 46] sø piygte, au pluriel, et ensuite 

se piyetg : minti (nom.) ”itavatg — ce dernier mot (aussi Rhod. 1 a, 1. 4) 
n'étant certainement "pas le génitif d'un participe (de quel verbe? «des 

ensevelisseurs» ?), mais plutåt, sans doute, 1'accusatif d'un substantif 

”fitavgta, qui semble désigner quelque espéce de condition ou de paie- 

ment pour l'emploi du tombeau. 
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phrase taryv értaéav of! mevdtrar «semble donner le mot å mot 

d'Antiphellus (4) ser prygtg piyatu mriti (gtri yupu, etc.)», je ne 

saurais partager cette opinion; du moins, je m'ai pu voir en 

piyatu que V'impératif, maniére de voir que je suis charmé de 

retrouver aussi dans Torp, II, p. 24; donc, cette phrase signifie 

'et ils y ont arrété «que lå mindis dispose du tombeau inférieur», 

etc.', par conséquent tout autre chose que cette phrase grecque.,) 

Au lieu de itatade on rencontre peut-étre p2ye(te) dans une 

phrase correspondante: 

Kirmet 1 (Torp, II, 20): se pæye alaladahali. 

Selon M. Torp, ce dernier mot est pour ada aladahalt; piye, 

trés certainement, n'est pas un substantif, mais une orthographe 

négligée pour pæyete. Cf. aussi p. 70, note 1. 

Nous rencontrons une idée semblable sous une autre forme 

åa” Limyra 17 'a et b (Reisen, II, p. 68, n& 138 et 136), deux 

inscriptions dont Vinterprétation a causé de grandes difficultés, 

en partie å cause de leur forme å part; en effet, ce n'est pas 

le fondateur qui figure comme sujet, mais une autre personne, 

qui ne peut étre que lå mindis et qui lui garantit, par le présent 

document, la disposition exclusive du tombeau (cf. Savelsberg, 

Il, 91—96; Deecke, BB., XIV, 204 et suiv.; Imbert, Mém., X, 

BBS Torp 545 21 1718): 

ad. 

esedep : løemeye : meyadg: tesi: miiiti | avahai : yupa: ebeli : 

mer: ava[h]ar | tese: aladahali ; — ) 

b. 

esedeplemeye: meyadg: tesi: minti: | avahai: |y|upa : 

ehbi: seine: epn: puntg | mer: avahia: test: aladahali :— I 

Le datif esedeplemeye étant å la téte de la phrase, il faut 

que me? vienne aprés, mot entre lequel et ade on intercale le 

son de transition y (cf. p. 50): me y-ade (non mey = mer; cf., 

aussitot aprés, me: avahar); adø, il a faiU, avec le régime 
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Aa 

direct tese mint, doit avoir ici un sens analogue å celui du 

ntatade, mitade, dont on vient de parler. 

Avahar (écrit avahia dans 17 6, 1. 3) m'est aussi obscur å 

moi qu'å mes devanciers; seulement il faut relever qu'il se 

construit avec le locatif (yupa ebelt, mer), et qw'il semble lui- 

méme étre le datif-locatif d'un nom d'agent, ou bien une ap- 

position du esedeplørneye, et en ce cas le désignant de maniére 

ou d'autre comme le propriétaire légitime du tombeau, ou 

bien plutåt, peut-étre, une désignation de celui qui d'une 

maniére ou d'une autre viole le tombeau, par exemple, de 

celui qui y pénétre (Savelsberg «der Beschådiger», Deecke «der 

Ausråumer», Torp «der Schådiger», tous le regardant å tort 

comme sujet du prétendu verbe zesz). 

Dans 6, la seconde proposition commence par se, 'et y" 

(ici, toutefois, on pourrait étre tenté de concevoir -z comme 

datif, cf. p. 51, note 2, et paralléle å esedeplemeye; mais cela n'est 

vraisemblablement pas permis) + -ne, accusatif enclitique ren- 

voyant au test qui précéde (de méme, å peu prés, qu'en frangais 

on peut employer ”en'), mais qui s'explique ultérieurement par le 

test: aladahali qui vient ensuite. Le verbe puiitge — composé ici 

avec epn—gr. møde, ”outre'; je ne crois pas qu'étymologiquement 

parlant ce soit = éx-ev, Bugge, p. 84, car å &xi correspond 

hrppt, et å &v mite(pt) — est la 3? pers. du pluriel, répondant å 

la 3 personne du singulier pude (voir plus bas); j'ai la convic- 

tion que ce verbe signifie ”concéder, permettre, admettre', et, 

pour son emploi, il me semble correspondre au guyywpoetv des 

inscriptions grecques (c'est, comme je le vois aprés coup, de 

la méme maniére que Savelsberg s'est aussi prononcé, Il, 96, 

quoiqu'il comprenne ce passage tout autrement que moi; Deecke 

«legte»”; de méme M. Bugge, p. 84; M. Torp «der hinzulegende»). 

Je traduirais donc comme suit ces inscriptions: 

aåa. ”En faveur d'Esedepleme on (c'est-å-dire la mindis) a 

fait (établi) une contribution (une amende) å la mindis 
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å (la charge de) quiconque pénétrera (?) dans ce tombeau; 

å (la charge de) quiconque y pénétrera(?), une amende 

de 15 (?adas?) pour atteinte portée (au tombeau)'. 

b. (Début comme en a) '— å (la charge de) quiconque 

pénétrera (?) dans son tombeau; et en outre ils y ont 

concédé å (la charge de) quiconque y pénétrera (?), une 

amende, etc.” 

Au sujet du théme verbal pu-, qu'il me soit permis d'ajouter 

seulement deux textes qui, me parait-il, viennent å Vappui du 

sens que j'ai soutenu ci-dessus ou, en tout cas, concordent 

bien avec ce sens. 

Cyaneae-Tussa 1 (Rersen, II, p. 27, n? 33) (aprés qwon a 

d'abord dit å qui le sarcophage est proprement destiné — par 

la famille de Makha', esederineve mayah, qui me semble devoir 

étre le nominatif, quoique plusieurs détails me soient encore 

obscurs ici — on ajoute :) 

set pr pude idgyre: mayah: zahbu : 

'et en outre il (on) y a admis (c.-å-d. permis d'y 

ensevelir) Idakhre, gendre de Makha'. 

Myra 3 (Reisen, Il, p. 33, n" 41): ebering: yupg : meti | 

prånavate : apringtama | hrppt : ladt : ehbi : se tide|zme : 

mer på: pude: tr iite gahba : ehbr: vazziye") : kbatra. 

La fin, å partir de me pi, est traduite comme suit par 

M. Torp (p. 28): «(die), welche (æz) er hier innen (/ite) ausserdem 

(epx) begrub, (sind) sein Schwiegersohn (und) lazziye die Tochter» ; 

mais sans compter que c'est lå une expression bizarre et guindée, 

et qu'en ce cas yahba aurait indubitablement du étre précédé 

de me (voir p. 36), on ne voit pas bien comment un Lycien 

1) C'est lå, sans aucun doute, la vraie lecon (Imbert; cf. vaztyeye, Sidek 

Yaila, voir p. 46), non pas iazziye (Bugge, Torp, ainsi que les auteurs 

antérieurs). On n'écrit jamais % seul devant une autre voyelle, mais y 

insére toujours un w. 
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comprendrait que ér serait ici le régime direct et non le sujet, 

comme d'ordinaire, 1'ordre des mots étant exactement le méme. 

On serait plutdt tenté de traduire: ”lequel åa en outre admis 

lå-dedans son gendre Vazziye (et sa) fille'; maåais cela présente- 

rait cette difficulté que yahba, kbatra, quoique régimes directs, 

sont des nominatifs, ce qui doit toujours étre étonnant, quoi- 

que M. Bugge, p. 84, wait pas hésité å admettre cela (avec 

une autre traduction, d'ailleurs inadmissible, du reste). 

Comme de plus la position de (2)ite aprés le verbe est 

assez surprenante, il est possible qu'on doive traduire: ”ici il 

a en outre admis ceux qui (sont déjå) lå-dedans, son gendre, 
a 

etc” Alors, peut-étre, les nominatifs yahba, kbatra pourraient 

s'expliquer comme tenant å une attraction syntactique vers le 

relatif £2(%te) "qui (intus sunt)'. ; 

Quelques autres cas ou, parait-il, nous trouvons des for- 

mes de ce méme verbe, sont peu clairs; il en est ainsi de 

putu, impératif? (Tlos, Izraza, 1. 13, 17). 

Relativement aux textes précédents, cf., p. ex., Reisen, Il, 

p. 44, n? 80: auveyæpnøev då xndevdnvar xat Tæø dvdpt TC 

dvratpoc adtøycg Edtdyn, etc., et, quant å la derniére traduction 

de i inte, C. I. G. 4207: 'Elévn — To uvnpetov xateoxebadev 

aut) xal o!g abtny évédavbev AxoXkæwvidn vin avtyc xat Elévn 

— éryovn avrye (cité aussi par M. Torp, p. 27). 

Un mot qui se relie peut-étre au susdit théme verbal, est 

puva (Lim. 5, voir pp. 22, 43), qui semble signifier ”indemnité', 

”amende' ou quelque chose de semblable; peut-étre que c'est 

proprement cvy74 0740 "permission, (prix d')admission'. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 2. 

Om Difterigiftens Konstitution. 

Af 

Thorvald Madsen. 

(Fra Universitetets Laboratorium for medicinsk Bakteriologi.) 

] to Afhandlinger («Die Werthbemessung des Diphtherieheil- 

serums» Klin. Jahrb. VI 1897 og «Ueber die Constitution des 

Diphtheriegiftes» i Deutsche Med. Wochenschr. Nr. 38. 1898)1") 

er Ehrlich fremkommet med en ganske ny Opfattelse af Difteri- 

giftens Bygning. Disse Arbejder have vakt stor Opmærksomhed 

og givet Stødet til en rig Literatur, der imidlertid hidtil ude- 

lukkende har beskæftiget sig med Ehrlichs Fortolkning af Anti- 

toxindannelsens Væsen (den saakaldte «Sidekædetheori»), som 

han skizzerer paa et Par Sider i den førstnævnte Afhandling; 

Hovedæmnet, hans omfattende Studier over Difterigiftens Byg- 

ning, har — saavidt mig bekendt — hidtil ikke affødt nogen 

Publikation. 

])) En sammenfattende Oversigt over disse to Afhandlinger har jeg givet i 

«Biologisk Selskabs Forhandlinger» 1898—99 under Titlen: «Om Toxiner 

og Toxinmodificationer». 

1 



80 Thorvald Madsen. 

Sandsynligvis ligger Aarsagen hertil for en stor Del i, at 

der til Undersøgelser af denne Art foruden et meget stort For- 

søgsmateriale kræves, at Arbejdet fortsættes gennem et længere 

Tidsrum. Dette er nødvendigt for at det kan lykkes at følge 

de Forandringer, som Giftene vise i Styrke og Binding under 

den fremadskridende Svækkelse. 

De Laboratorier, som allerede gennem flere Aar have be- 

skæftiget sig med nøjagtige Bestemmelser af Difterigifte, ville 

derfor i Øjeblikket have størst Udsigt til med Held at tage disse 

Spørgsmaal op. Dette har været Tilfældet med «Den serum- 

therapeutiske Afdeling af Universitetets Laboratorium for medi- 

cinsk Bakteriologi»; og det er hovedsagelig om fortsatte 

Undersøgelser af 2 i en tidligere Afhandling") omtalte Gifte, de 

følgende Meddelelser dreje sig. 

I alt er anstillet Forsøg med 4 Difterigifte. Disse ere frem- 

stillede ved Udsæd af en Difterikultur i almindelig Kalvebouillon ; 

efter c. 3 Ugers Henstand ved 37” er Vædsken filtreret (Gift A 

og B gennem Chamberlands Filter, C og D kun gennem 

Papir), rystet med Toluol og derefter opbevaret under et Lag 

af samme Stof i Mørke og ved almindelig Stuetemperatur. 

Forsøgene ere foretagne efter Ehrlichs Methoder og saa- 

vidt muligt indordnede under de af ham angivne Skemata. 

Særlig har jeg ved Bestemmelsen af Konstanterne stedse stræbt 

efter at bringe deres Talværdi i såa nøje Overensstemmelse med 

Tallet 200, som Forsøgenes Fejlgrænse har tilladt. 

Derefter har jeg søgt at give en kritisk Vurdering af hele 

Ehrlichs System paa Grundlag af det foreliggende Materiale med 

de Ændringer og Tilføjelser, dette har givet Anledning til. 

Under disse Arbejder er der ydet mig en særdeles værdi- 

fuld Hjælp af Geh.-Med.-Rath Prof. Dr. P. Ehrlich, som stedse 

1) Experimentelle Studier over Difterigiften. Disp. Kbh. 1896. 
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med største Elskværdighed har staaet mig bi, dels ved Vej- 

ledning paa forskellig Maade, dels ved i stor Udstrækning at 

stille Testserum til Laboratoriets Disposition. 

Gift B. 

I Foraaret -1896—var—(1).6:0;020-cm.2-1);…0,1 (I) neutrali- 

serede netop 0,26 cm.? af Giften”). Dette Forhold mellem Gift 

og Antitoxin holdt sig uforandret i de følgende 2 Aar: 

abe 12): 

| 
| OF EL) 

Dato. | —æ cm.” Gift Udfald. 

| i 
| | 
| | 

ØE UGER 0,26 "| Lille Infiltration. 

— | 0,28 Stor — 

31,985 | 0,24 (e) 

— | 0,26 (e) 

— | 0,28 x 

HE 'e-S 103. 

re: 8: 108. 

3) Til alle følgende Forsøg er udelukkende anvendt Marsvin af nøjagtig 

250 Grams Vægt. 

De under Rubrikken «Udfald» benyttede Tegn betyde: 

O Dyret overlever Prøven uden Infiltration. 

SKØN == — med — , som endnu var tydelig 4. Dag. 

f — er død efter ... Dages Forløb. 

Da det ved Bestemmelsen af L, er af største Vigtighed at finde det 

nøjagtige Neutralisationspunkt, har jeg i en Del Tilfælde efter den 

sædvanlige Observationstid paa 4 Dage dræbt Dyrene for nærmere at 

D. K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 3 6 
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Samtidig viste det sig, at Toxiciteten var betydelig svækket. 

I Foraaret 1898 fandtes: 

Tabel Il. 

Dosis "AT dfald. | ae afa la. 
ifems | isen 

03020 ERE | 0,050 +10 

0,024 RY | = LA 

0,035 x ER + 4 

0,040 x Er + 31 

= 76 NE 
— + 3 

| 

= LE 0,055 | 4 31 
zz t 4 | 

0,045 t6—— | — 0,060 l.+ 3 

m ere Fred 

HE 127] FE ae 

FE t2 Ofogot HER E4 

(Ty) er herefter c. 0,040 cm.?, dobbelt saa stor som tid- 

ligere. Toxiciteten er altsaa i de forløbne 2 Aar svækket til 

det halve. 

Undersøgelsen af Giftens Forhold til (7) — L, og L+ — 

gav følgende Resultat: 

kunne undersøge Indsprøjtningsstedet. Adskillige Gange fandtes her 

ved Sektionen Reaktion (Exsudat, Hyperæmi), som ikke kunde erkendes 

ved Følelsen. Dette er betegnet &. 

Angaaende de øvrige Forkortelser se vedføjede Fortegnelse. 

4 



Om Difterigiftens Konstitution. 83 

Tabel III. 

| | 
| Pårese. | Antitoxin- | HR 

(I) EET ner mættede | ne 

+æcm.s Gift Vdfald. | Inkubations- | | Ækvivalenter ") | 79%0n- 
| | ti | Forløb. | 2 | ækviva- 

| id. | sv. at. 
| | | | | lenter. 

æx | (Dage: | TÅ | 

2,3 (ol dræbt?) 

2 (9) | Eg | 

2,5 (9) == | 

1) De i denne Rubrik opførte Tal skulle give en Forestilling om de vexlende 

2 

Forhold, i hvilke de forskellige Giftdoser ere mættede med Antitoxin. 

For at angive Mætningsgraden paa en overskuelig Maade er Forholdet 

overalt henført til L,; der er da anført, hvor mange af L,s 200 Ækvi- 

valenter, som vilde være mættede, hvis L, blandedes med Antitoxin i 

de påa Tabellen opgivne Forhold. Blandes f. Ex. L, (2,6 cm.”) med 

Antitoxin i et Forhold, svarende til 2,9 cm.? Gift — (I), vilde L.s Ind- 

2,9 2,6 ) ELTON 
ETS AE hold af bundne Ækvivalenter være 179 ( 

I næste Rubrik er med Henblik paa Pareserne (se $S. 125) angivet 

den efter Konstanterne beregnede Mængde af frie Toxonækv. for de For- 

søgs Vedkommende, hvor der findes overlevende Dyr. Beregningen er 

f. Ex. for ovennævnte Forhold 2,9 cm.? Gift + (I) foretagen saaledes: 

179 
2,6 cm.? Gift plus 300 (IT) indeholder 21 frie Ækvivalenter, som alle 

200 

maa være Toxonækv. (da der i L, findes i alt 33,33). 2,9 cm.? Gift 

200 
+ — (I) indeholder da 23 frie Toxonækv. 

200 

En stor Del af de Dyr, der overlevede Forsøgene, ere dræbte, for at man 

ved Sektion kunde undersøge Injektionsstedet. Nogle af Forsøgsdyrene 

døde 2—3 Uger efter Injektionen under kakektiske Symptomer uden at 

frembyde noget særlig karakteristisk hverken i Sygdomsbilledet eller ved 

Sektionen. 

” 6 
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| 
Parese. Antitoxin- ; 

(I) fi mættede Frie 

+ æ cm. Gift Udfald. | Inkubations- Ækvivalenter Toxon- 
i | tid. Forløb. SD T ækviva- 

lenter. 

X Dage. 1158 

2,6 (9) | dræbt | 200 

Se: Fe ER | 

mr: O | dr | 

Ep O | ne | 

2,7 re ERE 193 
— x | er 

== KR ad 

— X ER 

2,8 & 22 186 

<= x nå | 

SR x cl | 
| 

4 K | 19 23 

LEE: Ka her! 27 | død 
sæ TA DNS, | 

3,0 x 25 || død 173 31 

= x ME 
== Eus 

Fy +2 

3,1 K | + kakekt. 168 38 

3 X | 19 død 

er +6 

— 15 
er +3 

3,2 Ft 6 162,5 

FE En 

LÅ +12 
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(| 

Parese. | Antitoxin- Fri 

(I) a mættede - Fre 
z Udfald. | Inkubations- ZÆkvival —| 0xon- 

3 | Inkubations vivalenter | 
sene Gil | tid Forløb. | ae | ækviva- 

| i seg lenter. 
æ In "Dage. 753 

| 
3,3 FÆæD 

SES +3 | | 
| | 

— FASE | 

— SS ENE 

3,4 1297" 

Af Forsøgene fremgaar, at ÅL, ligger mellem 2,6 og 2,7 cm. ; 

Lx omtrent ved 3,2 cm.?. 

Giftens Skema kan nu opstilles saaledes: 

(401040 em 

RS em 531807] 

L, 2,6 — 2: 65 — o 

DAD Gem so D] 

200. 
Toxonmængden beregnes efter Formlen z =— er: som 35. 

[FA 

En Betragtning af de fundne Resultater viser, at Antallet 

af Toxinækvivalenter i ZZ, uden Tvang kan henføres til Tallet 

66,67. Bestemmelsen af L, er overhovedet meget vanskelig, og 

en skarpere Afgrænsning end den her angivne (2,6—2,7 cm.?%) 

lader sig næppe foretage. Sandsynligvis ligger £, mellem disse 

2 Tal; er den f. Ex. 2,67, vil den netop indeholde 66,67 Toxin- 

ækvivalenter, naar (7) er 0,040 cm.?, 

Paa tilsvarende Maade kan Antallet af Toxonækv. erstattes 

med 33,33. 
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(1)— L, kan udtrykkes saaledes: 

(1) — L, = 100 Toxoid-Antitoxin + 66,67 Toxin-Antitoxin 

+ 33,33 Toxon-Antitoxin. 

Enkelte Forsøg med partiel Mætning af L, bekræfte Rigtig- 

heden af det for Toxonækv. fundne Tal. 

Tabel IV. 

Parese. 
DIGE DL? å 

EEN Udfald: Inkubations- | 
200 tid | Forløb. 

BR ANSE" Dage. | 

| | Ingen Nekrose. 

170 | x 27 (OH aaraffalde 
| Død. 

160 RR | 

Ved Betragtning af Tab. III vil man se, at i (7/)—+ L4 er 

Forholdet mellem Gift og Antitoxin et saadant, at der af 200 

Ækvivalenter vilde være bunden 162,5. Dette stemmer med, at 

man ved ZZ: maa være under den formodede Toxongrænse 

166,67» Paa den anden Side vise Forsøgene med 3,1 cm”, 

svarende til 168 af hver 200 Ækvivalenter mættede, at skønt 

der her kun skulde være Toxonækv. frie, ere dog en Del af 

Dyrene døde. Lignende Forhold findes ogsaa ved de andre 

undersøgte Gifte og kunne mulig tyde paa, at Grænsen mellem, 

Toxin og Toxon ikke er skarp, men at der findes en jævn 

Overgang mellem de to Zoner. Her paa Grænsen ville smaa 

Forandringer i Forsøgsmodus kunne virke meget fremtrædende 

paa Bindingen; jfr. Ebrlichs Angivelse af, at denne indtræder 

langt hurtigere i koncentrerede end i fortyndede Opløsninger, 

8 
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endvidere, at den fremskyndes af Varme og forsinkes af 

Kulde. Mulig spiller ogsaa den kemiske Massevirkning en Rolle. 

Gift A. 

(7) var i Foraaret 1896 c. 0,040 —0,044 cm.?Z 1); 0,1 (I) 

neutraliserede 0,26 cm.? ”). Dette Forhold mellem Gift og Anti- 

toxin har holdt sig uforandret siden. Af Maalingerne anføres 

de i det sidste Aar foretagne: 

Tabel V. 

| Parese. Frie 

0,1 (I) | | | | Toxon- 
Dato. | een Gry aa E æres | | 2 æ cm.? Gift | | ES rar | Forløb. | ækviva- 

| id. Ll 9 å 
| | enter. 

% | Dage. | 

1219 97 0,26 (e) c. 4 

0,26 Eg 

0,28 X | 

0,28 EH 

0,30 X 

27/32 97 0,26 (e) 

0,26 (eg) 

0,28 x 27 Helbr. 

0,28 x 27 Helbr. 

5/, 98 0,26 o + Kakekt. 

0,28 k + Kakekt. 

12/, 98 0,26 oOo 

0,28 ES 14 Død. 

0,28 x 14 Død. 

0,30 x + Kakekt. 
| 

NL eS3:103: 

rer S.105: 
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Samtidig kunde man følge en fremadskridende Svækkelse 

af Toxiciteten, og ved en Række Forsøg, foretagne fra d.?/10 97 

til d. ?"/1 98 fandtes: 

Tabel VI. 

Parese. 
Dosis | Mn Dosis 

la Udfald. | Talib one i Udfaid. 

cm. tid. Forløb. cm 

Dage. 

0,030 x 0,080 t 53 
dl: +5 

0,040 | x ken +5 

— x == t 42 
— x = E 

- +34 
0,050 X | 

=— x 23 '«… Helbr. | 0,084 to 

Et x 19 Sele, — | z +6 
= gt | (75 rå 
EU dehsd | er +4 

| er RR 
0,060 | x — FO 

LER + 8 

— lald 0,090 t 4 

MD — 12) 

SE TERRE ;A RE: 13 
js RE t2å 

0,070 x | 

== +6 | 0,100 +4 

Ea + 4 ta 

(T) ligger, som det ses, mellem 0,08 og 0,09 cm.” — den 

er foreløbig anslaaet til c. 0,084 cm.?, 

10 
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Ved senere foretagne Prøver viste (7') sig uforandret: 

Tabel VIL. 

Dato. ore 4 strdfald. 
| 1 cm. 

151498 0,084 +6 

111598 0,084 6 

rer 16 

ses 6 

fæ: +4 

ze bl 

«3.3 G: 

Som ved Gift B er Toxiciteten svækket til det halve sam- 

tidig med, at Giftens Evne til at binde Antitoxin har holdt sig 

ganske uforandret. 

Ved Undersøgelsen af, hvor meget Gift der bandtes til (/), 

fandtes: 

Tabel VILE. 

Parese. "Antitoxin-" 

(I) - ———— == | mættede | Frie 

+ x cm.? Gift Udfald. Inkuba- | Ækvival. | Toxon- 

tionstid. Forløb. | sv. t.… | ækvival. 

æ Dage. Ile, 

Ingen Nekrose 

2,0 O 27 | —… Haaraffald 

Helbredet 

== o | 

— (9) || . 

SE O 

11 



90 Thorvald Madsen. 

Parese. Antitoxin-' 

(I) . Ven ESS DERE mættede Frie 

—+ æ cm.? Gift Udfald Inkuba- | Ækvival. | Toxon- 

| tionstid. Forløb. sv. t. | ækvival. 

æ | Dage. L. 

21 (9) 200 | 

MIE | Ingen Nekrose 

— 19 —  Haaraffald 

SED Helbredet 
— — 22 FE 

— — 33 | SE 

= FK 33 | == 
== (620) | 

Sr: 629) | 

FE & 
dræbte | 

== & 

FED & 

rer & 

Ingen Nekrose 

2,2 X ore == SGH aaraffald kog 10 

| Død 

— x sne > 

== x | 17 = 

= OK [99 — 

= REN LUE DE =l 
= SEE ROD GE Ry == 

| | 
| Ingen Nekrose 

2,3 X | kg —  Haaraffald 183 19 

Død 

== x 18 — 

Nekrose 

2,4 x 2 Haaraffald 175 29 

Død 
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Parese. bure | 

(I) — mmm mættede | Frie 

+ rem» Gift | Våfald. | i nkuba- | Ækvival. | | Toxon- 

| tionstid. Forløb: he seat ækvival. 

X | Dage. | Baz 

| Nekrose | 

2,5 | x 19 Haaraffald 168 38 

| Død | 
— +12 | 

EL Kanrrg | | 

— NL SERG 

BR 
Ron 1 R | 

| | 

Dig | + 4 To s Er .4t 

FA fars ret 
fe FEET | 

— 3 

L,, hvis nøjagtige Afgrænsning ogsåa her er vanskelig, 

ener mellem 20 TOD Tem NE er el 6 Tem 2: 

Disse Tal genfandtes omtrentlig ved senere, d. "/5 98, 

foretagne Forsøg: 

Tabel IX. 

Parese. | 

(7) T | === Frie Toxon- 

+æ cm.” Gift Udfale. Inkubations- | | ækviva- 

tid. | Forløb. lenter. 

ed | Dage. | 

rig GUAM gg Død | 
| 

ed, Minimal | | | 

Infiltration | 30 Død | 

> AS 25 | Død 

13 
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| 
Parese. | 

(I) | ——— —| Frie Toxon- 
Tåfs | g 

+ æ cm. Gift | SNG Inkubations- | ækviva- 

tid. | Forløb. |!  lenter. 

ax | | Dage. | | 

2,2 | o Dræbt | 10 
— (9) 23 | Død 

= X 

2,5 x 2) Død 28 

—— TE A 

2,6 X 

de +4 

Som Giftens Konstanter kan herefter opføres: 

(FU) R--RO Sem 

IEL BIS GUDGE es Sy 7/) 

UDAD fø HA DVN ØR rer 
o 

IDA O'SKE me Roe) 

Mulig ere disse Tal dog for høje!). L, er i hvert Fald 

mindre end 2,1 cm.?. Efter Injektion af Blandingen (/)—+ 2,1 cm.” 

1) Mulig vilde følgende være et korrektere Udtryk for Konstanterne: 

FINE 0 082 em 

Ls. 2,55.cm:? 9:. 31 (T) 

Bees 2 

DAS em PROS GET] 

At Konstanterne i det i Texten anførte Skema ere for højt anslaaede, 

blev først senere klart ved Sammenstilling af Forsøg fra forskellige 

Perioder. For Sammenligningens Skyld er der dog stadig anvendt de i 

Texten opførte Konstanter uden Korrektion. Der er i det følgende gjort 

opmærksom paa de enkelte Punkter, hvor en saadan vilde ændre Re- 

sultaterne. 

14 
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kom der nemlig paa Indsprøjtningsstedet stedse en ubetydelig 

Infiltration, som for Følelsen var svunden 4. Dag; dog kunde 

der i de Tilfælde, hvor der foretoges Sektion, i Reglen paavises 

nogen Hyperæmi. Næsten alle Dyr, der overlevede Injektionen 

af denne Blanding, fik senere Parese, hvilket ligeledes tyder 

påa, at den maa indeholde frie Giftbestanddele (Toxoner). 

82005 

ODER 
L, indeholder altsaa paa det nærmeste 25 (7'). I Betragt- 

Herefter findes Toxonmængden: 2 — 33,33. 

ning af, at der er foregaaet en Svækkelse af Toxiciteten til det 

halve, samtidig med, at Bindingsevnen har holdt sig ganske 

uforandret, maa L, for et Par Aar siden have indeholdt 50 (7)). 

Allerede den Gang var der imidlertid konstateret en betydelig 

Svækkelse af Giftens Styrke, uden at de første Maalinger dog 

vare tilstrækkelige til at angive, hvor stor. 

(1) + L, kan nu udtrykkes saaledes: 

(1) + L, = 141,67 Toxoid-Ant. + 25 Toxin-Ant. 

+ 33,33 Toxon-Ant. 

33,33 

166,67 

ao: "5 L,; for at faa et frit Toxinækvivalent maa yderligere til- 

For heraf at frigøre de 33,33 Toxonækvivalenter kræves 

føres 

1) Dette Tal kunde først nærmere bestemmes, da man kendte Fordelingen 

af Toxin og Toxoid i Tritotoxoidzonen (se senere). Naar alle Toxon- 
33,33 

166,67 
muniseringsenhedens 200 Ækvivalenter være mættede alene af Toxin- 

og Toxoidækv. Da de svagest bindende af disse bestaa af Tritotoxoider 

med 1 Del Toxin til 9 Dele Toxoid, bliver der først ved Tilførelsen af 

10 frie Ækvivalenter 1 Toxinækv. (og 9 Toxoidækv.) frie. Tritotoxoid- 

zonens øvre Grænse, som nu ligger ved Abscisse 200, maa altsaa for- 

skydes til Abscisse 210. De 10 Toxoid-Toxinækv., som ere nødvendige 

ækvivalenterne ved Tilførelsen af -L, ere frigjorte, ville alle Im- 

1 E 
hertil, udgøre —— af de 166,67 Toxoid-Toxinækv., som i alt findes i L,. 

Se 1 ( 33,33 
For at frigøre L,'s Toxonækv. fordres altsaa — (2) - L,; for yder- 

1 3] 

ligere Toxinækv. frit ——- L.. igere at faa 1 Toxinækv. frit ie T; 

15 
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I (1) + L4+ findes altsaa: 

(71) + L; = 170 Toxoid-Ant. + 30 Toxin-Ant. + 9 Toxoid fri 

+ I Toxin fri + 42 Toxon fri. 

Som ved Gift B er der ogsaa ved Gift A udført en Række 

Forsøg med partiel Mætning af Giften med Antitoxin, 

dels for yderligere at konstatere Rigtigheden af den formodede 

Toxongrænse, dels for at undersøge de øvrige Toxoider. 

Ogsaa her kan man benytte Bestemmelserne af L, og Z 

som Forsøg med partiel Mætning af Giften med Antitoxin. 

Af Tabel VILE vil det ses, at i Blandingen (/) + 2,5 cm.” ligger 

Antallet af mættede Ækvivalenter — 168 — lige over den for- 

modede Toxongrænse — 166,67"); medens ZZ med 161,5 

mættede Ækvivalenter ligger noget lavere end denne. Her 

gjenfindes samme Forhold som ved Gift B, idet det baade af 

denne og efterfølgende Tabel fremgaar, at den nævnte Grænse 

ikke viser sig ganske skarp; Døden er nemlig indtraåadt hos 

en Del af de Dyr, som have faaet injiceret Blandinger, der 

efter Beregning kun skulde indeholde Toxonækvivalenter. 

Efterfølgende Forsøg ere udførte fra d. "74 — %/6 1898: 

Jeg skal her gøre opmærksom paa, at den af Ehrlich (Die Werth- 

bemessung 0. s.v. S. 26) angivne Formel for L+ 

(I) + L4+ = æ Toxoid-Ant. + (y + 2) Toxin-Ant. + 1 Toxin fri 

+ z Epitoxoid (9: Toxon) fri 
ikke er korrekt. 

For af 

(I) + L, = xx Toxoid-Ant. + y Toxin-Ant. + 2 Toxon-Ant. 

at frigøre de 2 Toxonækv. kræves 2 Ækvivalenter med stærkere Affinitet 

end Toxonækv. Da man ikke kan arbejde med rent Toxin, maa de £ 

Ækvivalenter indbefatte baade Toxoid- og Toxinækv. Med de z Toxoid- 

Toxinækv. følges et vist Antal Toxonækv. (2,), og med den sidste frie 

Toxinækv. følger baade frie Toxoidækv. /'æ,) og frie Toxonækv. (2,). 

Den korrekte Formel bliver da 

(7) + L4+ = (æx + y + 2) (Toxoid-Toxin)-Ant. + æ, Toxoid fri + 1 Toxin fri 

+ (2 + 2, + 2.) Toxon fri. 

Anslaar man (se ovenfor) L, til f. Ex. 2,05 cm.?, bliver i Blandingen 

(I) + 2,5 cm.? kun 164 bundne Ækvivalenter af hver 200. 

16 
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Tabel X. 

|| 

91 cm. 
Parese. Fr 

Toxon- 
x : med | Udfald. | i | 

T 570 7) SR Ret aRer | ER SELE, 

Ez lenter. 

x |. Dage. 

| 

180 x | Ba 

170 2 14 | Intet Haaraffald 30 

Død 

rr kol + Kakekt. 

SE X | + Kakekt. 

ls: tog 

168 +4 
Sp 

166 x | 33,33 

i; kB: | | 
= Fa | | 
164 x | 33,33 

162 x 14 | Død 33,33 

T. HD | 

SS ig 
33,33 

ER 18 

22 + 4 

158 2 x 99 Haaraffald! 16,67 

Død 

154 2 x 19 Død 16,67 

150 ED +3 

146 > +5 

142 ga | + 3 

138 3 | +13 

Si se z 
8,33 

| 
17 
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—m——————«««Q««««Q«Q$Q$QQQQwwwQQQwwwwQwwwwwwwwwwwwww————— 

| 
Parese. 5 

2 cm.” 
$ Hen 

X : med | Udfald. . oxon- 
+ 500 (I) | Inkubations- REN KVI 

| hi: lenter. 

T | | Dage. 
SEER SEE ER EN SE SEE EEN 

134 4 + 8 

126 5 x + Kakekt. 

—— 2 ES — 

100 10 x + Kakekt. 

FT 12,5 K + Kakekt. 

— — +12 

sn lo ig | 2,2 

= 15,5 RD) 

— ER al Å 

! 

75 rr x | + Kakekt. | 

50 SURE ER NR e: Død 1,67 

FB DENDE SEAN 25 Død 1,45 

== GER x 28 Helbredet 1,33 

— — x 

40 43) X + Kakekt. 

30 25 (e) + Kakekt. 

= 15 x + Kakekt. 

== | SEER + 9 

25 25 (e) 1,33 

10 30 + 6 

18 
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Om Konstitutionen af den stærkest bindende Del af Giften 

give Forsøgene intet overskueligt Billede; dertil ere de for faa 

og famlende; derimod synes det at fremgaa, at der i åen Del, 

som paa den grafiske Fremstilling er betegnet ved Strækningen 

167—137, findes 1 Toxinækv. for hver Gruppe af 10 Ækviva- 

lenter. Grafisk vil dette med Ehrlich kunne fremstilles saa- 

ledes (de fuldt optrukne Linier angive, hvad der maa anses for 

experimentelt godtgjort ved de allerede anførte Forsøg; de 

punkterede, hvorledes man efter de senere Forsøg mulig kunde 

forestille sig Konstitutionen af den øvrige Del af Giften): 

Fig. 1 

OMME MG EUBLB EPE SED DEDA EMEA RT ADBEDEPU/MMMMAOOSUUA/HMEEA » g, OM MA SADEL 7 BARE: AMM ,, ; 

0 70. 20 30.40 50 60 70. 80. 90 700 770 720 130 140. 750. 160 170. 780. 190. 200 

Medens der i den Del af Z 

(svarende til Abscisserne over 170), ikke findes nogen Bestand- 

som har svagest Affinitet (ep] 

del med dræbende Egenskaber, er dette derimod Tilfældet med 

den nærmest liggende Zone; i de Forsøg, der ere foretagne 
5 160 70 

med Blandinger af £, med 57 — 7 (/) 

stort Antal Dyr, at der her maa findes frit Toxin; ved 150 er 

»ertder "død et saa 

der 2, ved 138 3 Toxinækv. frie. Tabel X viser tydeligt, hvilke 

store Vanskeligheder disse Undersøgelser frembyde; særlig 

gjorde det da ukendte Forhold mellem Toxin og Toxoid (1—9) 

Forsøgene famlende og usikre. Efter Ehrlichs Terminologi 

drejer det sig om en Zone, hvori findes 1 Del Toxin paa 

9 Dele Tritotoxoid. 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 19 -T 
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I de 9 Maaneder, hvori de hidtil omtalte Forsøg med 

Toxin ÅA bleve foretagne, kunde der næppe paåavises nogen For- 

andring af Giften, men da Forsøgene efter et Par Maaneders 

Afbrydelse atter optoges i Slutningen af August 1898, fandtes 

der en tydelig Svækkelse af Toxiciteten: 

Tabel XI. 

os agt Dosis | Udfald. 
i cm.? ifcmø | 

0,084 X 0,100 js 

— x Ft RE 

> K | ,, | 
By | S | 0,110 | +16 

S TE RESET SN ES ES 

ØE RAE SK NER 
Rg is | Oseetd rok o 

| s. NR 57 

0,090 pk | rå & Ø 

BE: [NS Porten eee Ho SiD 

0,100 t 6 | 0,140. Fig 

== sr h6. | — 43 

I Stedet for som tidligere at være 0,084 cm.? var (7) nu 

steget til c. 0,120—0,130 cm.”, Da det blev klart, at Giften var 

svækket med omtrent Y3, forsøgtes det, om (7') skulde være 

0,126 cm.? (? - 0,084). I 2,1 cm.” indeholdes nu kun c. 17 (16,67?) 

Toxinækvivalenter mod tidligere 25. 

For L, og L+ fandtes (?7/8—"/9 98): 

20 
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Tabel XII. 

Parese. pan Frie 

(I) Udfald DELE SobEOxon- 
+ æ cm.? Gift "| Inkubations- | Ækvival. kviva- 

2 Forløb. | t SANGER 
tid. FSA lenter. 

ax Dage. JER 

| 

ZA (e) | 

== (e) 14 | Død 

== (e) 24 Død 

= (e) + Kakekt. 

= (e) + Kakekt. | 

| 
ig o | 191 10 
re x Dræbt | 

| 
æ Ea — | 

= x gl | Død 

— x 24 | Død 

2,3 & Dræbt | 

2,5 X t Kakekt. | 168 38 

= X 14 | Død 

2,6 x + Kakekt. | 161,5 41 

== X 20 | Død 

2,8 må 150 44 

3,0 rel, 140 

aL E +8 | 

3,2 t 4 128 

==" i 5 | 

3,4 'E 3 | 

(se endvidere Prøven d. ””/ 98 med 0,1 (I). S. 9). 

21 7 
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Medens L 

Thorvald Madsen. 

… Stadig holder sig omtrent uforandret, er nu 

L… forøget betydeligt; den er ikke længere 2,6 cm.”, men synes 

at ligge mellem 3,0 og 3,2 cm.?. 

Forsøg med fraktioneret Mætning af L, gav følgende 

Resultat: 

Tabel XIII. 

E 
Parese. un 

2,1 cm.” Gift | ex ag 

: med | Udfald. | i | 0xon- 

5) | | Inkubations- | Pale ækviree 

LS lenter. 

æ | Dage. 

166 x 23 Død 33,33 

156 x t Kakekt. 

Er 2 x 18 Død 16,67 

146 4 18 

g gg x 27 Død 16,67 

Øl 3 X Død 11,11 

140 + 41 

136 2 x + Kakekt. 

er: X + Kakekt. 

z= 4 x 18 Død 8,33 

130 2 + 4 

126 3 +13 

E" 4 x 27 Død 8,83 

> 5 x 23 Død 6,67 

120 3 6 

= LE: +13 

116 4 Feer 

— 5 X 27 Død 6,67 

— 6 X 23 Død 5,55 

www w 
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24 cm» Gift se: BER 
rel : med Udfald. | Inkubations- Re SEE 

tid. lenter. 

SE Dage. 

106 6 x 14 Død 5,55 

— i K 26 Død 4,76 

100 4 fo 

— 5 + 4 

e= == + 4 

— -— 14 
— 6 t 8 

— == (8825 

=æ ek: | x 14 Død 5,55 

Fx ns x 14 Død = 

— fl X 4,76 

— 9 x 23 Død 3,7 

ae ERE! | x 23 Død — 

— 12 x 23 Død 2,77 

sg rr | x 26 Død == 

— DA ENE 23 Død 2,22 
Er alf | x 26 Død 

90 5 Toe 

— 6 HÆDRET 

— ; +31 | 

80 SNG Ale as TER 
LE q 46 
— 8 716 

70 ØRN SEES 
E: he Er 
£3 er + 6 

— 8 45 

23 
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j Parese. Fre 
2,1 Gral Gift Ey | n ÆRSg 

ER (I) : med Udfald. SR LTU en ÆKS0E 

id. lenter. 

x Dage. 

60 8 18413) 

za 9 FBE 

— 10 +12 

50 10 + 4 
æn Sr + 4 | 

= — | +44 
— 12 + 4 

== 14 Tr 

— 15 X 20 | Død 2,22 

im SN rain | 

= PADS x | | 

E: Age 20 Død 1,67 

40 15 61 al 
— 20 12: al 

K rr | TERN gå 
30 10 FED | 

— 12 Fl 

= ENE VERET 
= 14 4 | 

mer SENSE ESS | 

— 20 t 6 

Eg == Eg DS ÆEREN Død 1,33 

Så Faj x 26 Død aa 

25 12 16 
— 15 +16 | 

mr: ens Høg | 

24 
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Parese. si 
21 cm. Gift | | FEE 

æx :med | Udfald. | i | Heks SELDE 
le are | Inkubations- iva- 
+ 300 7) | SK Forløb | ækviva 

tid. | | lenter. 

æ | Dage. | 

25 20 | x 23 Død 1,67 

z mr] 46 | 
mr KSO DES REEL AREA 23 Død 1,33 

= rr arne 27 Død — 

20 25 x | 26 | Død | 1,33 

TE —z Sk: Ære 26 1 Død FF 

| | | 
10 185820) x | + Kakekt. | 1,33 | | 
zåd, ZL X | | 

Eller grafisk fremstillet: 

PMI PJI MIG ADA PPI IMDD DDD SS 

0 170. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110. 720. 130 740. 150. (60. 170. 780. 1490. 200 

Frees Foxinækv. 127 00 8, 7 6% 5 vd ed 

Man ser, at der af de Toxinækvivalenter, hvori Affinitet er 

svagest, maa være bortfaldet c. 2 Ækvivalenter, idet der nu først 

ved 140 svnes at blive 1 Toxinækvivalent frit, ved 130 2 0.s.v. 

I god Overensstemmelse hermed er L… forøget. De paa Tab. XII 

anførte Forsøg ere ikke tilstrækkelige til nøjagtig at fastslaa +, 

men der kan ikke være nogen Tvivl om, at den i Stedet for at 

være 2,6 cm.? er rykket op til at ligge mellem 3,0 og 3,2 cm.?. 

Sættes den f. Ex. til 3,1 cm.”, ville Konstanterne kunne udtrykkes 

saaledes: 

tw om 
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(Rome skene 

DES HO RPÆRG (HID) 

IDE Fem SKER 8 () 

Tilsyneladende er der altsaa fundet en Forøgelse af Toxo- 

nernes Mængde (fra c. 33 til c. 50—60). Dette staar i skarp 

Modsætning til Ehrlichs Anskuelse, at Toxonerne ligesom Toxi- 

nerne vel kunne svinde, men aldrig forøges i Antal, saaledes 

som de egentlige Toxoider. Det er netop herpaa, han støtter 

den Paastand, at Toxonerne ikke ere Omdannelsesprodukter af 

Toxin, men dannes samtidig med dette. 

Denne Forøgelse er imidlertid kun tilsyneladende; da der 

tidligere er paavist c. 2 -Toxinækvivalenter påa Strækningen 

c. 146—167, maa det, at der her nu ikke længere findes dræ- 

bende Bestanddele, nærmest opfattes, som om de to Ækviva- 

lenter Toxin ere omdannede til Toxoid. Ved Siden af den 

c. 33 Ækvivalenter brede Toxonzone findes altsaa nu en Zone, 

bestaaende af c. 20 Ækvivalenter Toxoid, som man ikke kunde 

adskille fra Toxonzonen, hvis man ikke havde fulgt dens Ud- 

vikling. Praktisk set — m. H. t. Konstanterne — virker den 

naturligvis som en Forøgelse af Toxonmængden, hvilket giver 

sig Udslag i Forstørrelsen af +. 

De øvrige Undersøgelser vise, at Forholdet 1 Toxinækviva- 

lenn— 9 Toxoidækvivalenter genfindes over betydelige Dele af 

Giften. Med stor Regelmæssighed bliver der paa Strækningen 

fra 140—60 et nyt Toxinækv. frit for hver SE: (1), der tages 

fra Blandingen (/) + £,. Ved 60 er der i alt 9 Toxinækv. frie, 

men i den derpaa følgende Del af Giften synes der at være et 

andet Forhold mellem Toxoid- og Toxinækv., saa at der nu 

findes relativt flere af de sidste. Forsøgene ere ikke tilstrække- 

lige til nøjagtig at fastslaa Konstitutionen af Giftens stærkest 

26 
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bindende Del (Ækv. 60—0)"). Det synes dog utvivlsomt, at der 

ved 50 er c. 12 Toxinækv. frie, og at der under 40—30 ikke 

frigøres nye Toxinækvivalenter, hvilket lader formode en Proto- 

toxoidzone. 

Den omtalte Svækkelse af Giften fortsattes stadig, som de 

følgende Forsøg vise (!6/9—?"/10 98): 

Tabel XIV. 

Giftdosis Udfald. 
EL 47] 

0,126 X 

— DN) 

må + 6 

Se. + 6 

0,140 FR 

ZR + 3 

0,150 t 41 

== + 3 

| Antitoxin- 

(I) | mættede 

+ æcm.? Gift | Udfald. | Parese. Ækvival. 

| SVINE: 

Er | re 

236 x | + Kakekt | 161,5 

297 ra GR | 155 

KH 31440] 

2,5 5 | 150 

1) Som det ses, ere Forsøgene her i Begyndelsen udførte under den Forud- 

sætning, at (7') endnu er = 0,084 cm.? (L, = 25 (T)) — i Stedet for 

ORE Rhone (=D) 

27 
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Antitoxin- 

I mættede 

(2) i Udfald. Parese. Ækvival. 
+ æcm.? Gift 

| SV 

æ | 1. 

2,9 x | + Kakekt, — 144 
Er KerAD 

3,0 | + 10 140 
eg ES | | 

3,2 FUR DES 131 

= | freds guun] 

Tabel XVI. 

Parese. É 
2,1 cm.” Gift FEE SLED smed dr Frie 

| Toxon- 
X im : med Udfald. : ions- EET) me FR DEG | NENS SKSIVÆE 

Cc: lenter. 
X Dage. 

130 2 nn 

== mi HÆS 

60 8 li 

se på Y + 3 

— 9 pelsg 

— er KO 

— — dl 

Ek MÅ LD | + Kakekt 
=: 2 SEERER 22 Død 3 

50 9 t 6 

2 ze SreR8 

— 10 61 

— — tr ARE BET KakekE 
| 

W Kø e] 
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FO 
—m—m—m————————— 

| 

Frie 

Toxon- 

ækviva- 

lenter. 

Parese. | 

21cm.” Gift 

æ É ; 
NNE : med | Udfald. | FE ELES ER | 

æ | | Dage. | 

50 12 Hak 
så = 13 | 

— 14 | X | + Kakekt 

av LL SR nede id eet 
Få KGB TE OG By -SM ØE SL Rdkekt 

EL PRT | x | ag Død. 

— UR ANSE + Kakekt 

veg HS UN re ALL Kakekt 

40 14 TT 

FE EFT t 33 

= 16 | X + Kakekt 

rd eg x + Kakekt 

30 14 LL e TA) 
ER Es idsn EG DE ket 

== 16 x + Kakekt 

— — x 

20 16 i 6 

Rs EY +90 

10 14 6 

EB SE fr bdirree 
— 187 

Frie Toxinækv. 

Profotoxoid 

ØD TITUS ØDIS ISE 

En, rr — Fæ wo co 

29 

Ø 7 DA UI ID DIAL IIMEED 

30. 40. 50. 60 70. 80 90 700 110: 120. 730 
5 T p I T T 
740. 750. 750. 170. 780. 790. 200 
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, 

Man ser, at der er en betydelig Formindskelse af Toxi- 

citetent (17) er mu e 0 Io em ED inde holder kune 

Derimod kan der ikke paavises nogen kendelig yderligere For- 

øgelse af L4. Dette er i god Overensstemmelse med, at den 

tidligere omtalte Toxoiddannelse paa Strækningen c. 167—147 

ikke er skredet videre frem, idet der ved 130 stadig er 2 Toxin- 

ækvivalenter frie. Derimod kan man følge Svækkelsen i den 

øvrige Del af Giften. Ved 60 er der nu kun 8 i Stedet for 

tidligere 9 Toxinækv. frie; ved 50 9 i Stedet for 12 og ved 40 

14. Nedenfor 40 frigøres næppe flere Toxinækv. (da der i hele 

L, kun findes 40 (7)). 

I denne Gift findes saaledes paa Strækningen 0—40 en 

Prototoxoidzone, fra 40—50 en Zone bestaaende af lige Dele 

Toxoid og Toxin (Hemitoxoid og Hemitoxin); derefter kommer fra 

50 til c. 140—150 en saadan Fordeling af Giftbestanddelene, at 

der findes 1 Del Toxin påa 9 Dele Toxoid; dette svarer, til, 

hvad Ehrlich beskriver som typisk for Tritotoxoidzonen. Paa 

Strækningen fra 147—67, hvor tidligere det samme Forhold 

mellem Toxin og Toxoid (1—9) fandtes, er nu alt Toxinet om- 

dannet til Toxoid. Endelig udgøres de resterende 33 Ækviva- 

lenter af Toxon. 

Paafaldende er Giftens Svækkelse efter Sommeren 1898, 

hvilket staar i stærk Modsætning til dens tidligere Stabilitet 

gennem næsten 9 Maaneder"). Efter Ehrlich vil Svækkelsen af 

en Gift standse før eller senere, hvorefter den bevarer sin 

Toxicitet uforandret lang Tid igennem. Dette finder Sted, naar 

alle de lidet resistente Giftdele ere omdannede til Toxoid; da 

vil der kun være Deuterotoxinet og en lille Del af Tritotoxinet 

1) Aarsagen kan maaske søges deri, at Beholdningen af denne Gift under 

det stadige Forbrug svandt betydelig. De toxinspaltende Agentia kunne 

mulig lettere gøre sig gældende i en lille Vædskemængde (c. 100 cm.?), 

end i en stor (3—4 Liter). Tilsidst, da Giftens Volumen kun var 

c. 50 cm”, gik Destruktionen særlig rask for sig. En tilsvarende Iagt- 

tagelse er gjort af Ehrlich (skriftlig Meddelelse). 

30 
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tilbage. Den Svækkelse af Gift A, man her har kunuet følge, 

viser, at ogsaa Deuterotoxinets 2 Modifikation er sammensat, 

idet den ligesom Tritotoxinets 2 Modifikation bestaar af en 

mindre og en mere resistent Del, som man maaske foreløbig 

kunde kalde 2, og 2, Modifikationen. Den sidste er — som 

det ses — i denne Gift ligelig fordelt over hele Deutero- og 

Tritotoxinzonen i Forholdet 1 Del til 9 andre Dele af Giften. 

Heller ikke denne Modifikation er fuldstændig stabil, men kan 

ogsaa gaa over til Toxoid. Denne Omdannelse begynder, 

hvor Affiniteten, er svagest, ved desÆkvivalenter, 

der ere Toxonzonen nærmest. Man ser, at det samme 

gjælder 2, Modifikationen af Deuterotoxinet, hvor man ogsaa 

har kunnet konstatere, at Overgangen til Toxoid begynder med 

de svagest bindende Ækvivalenter. 

Nogen skarp Grænse mellem Deutero- og Tritotoxinzonen 

har der ikke kunnet paavises ved Gift AÅ, som først blev nøj- 

agtig undersøgt i en stærkt svækket Tilstand. 

Det er tidligere omtalt, at ZL er tiltaget samtidig med 

Giftens Svækkelse. At Ehrlich ikke har konstateret noget til- 

svarende, har formentlig sin Aarsag deri, at han ikke har fulgt 

Destruktionen af sine Gifte saa vidt, som det her er sket med 

Gift A. Ogsaa L, kunde synes at have forandret sig noget 

samtidig. Af Tabel VIII fremgaar, at største Delen af de Dyr, 

paa hvilke (/) + 2,1 cm.” injiceredes, fik en lille Infiltration, 

som i Reglen endnu kunde spores ved Forsøgets Afslutning 

paa 4. Dag. Ved de efter Giftens Svækkelse (Tab. XII) fore- 

tagne Forsøg kunde der ikke en eneste Gang konstateres Infil- 

tration. Imidlertid ere Giftens Eftervirkninger (Parese, Kakeksi) 

de samme i begge Tilfælde, saa at der ikke er nogen Grund til 

at tro, at der virkelig bindes mindre Mængder Giftopløsning til 

(I) (Bortfald af haptofore Grupper); langt nærmere ligger den 

'Tydning, at Toxonernes toxofore (infiltrationsfrembringende) 

Grupper ere svækkede paa samme Maade og af samme Aarsag 

som Toxinernes. 

37 
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I det store og hele har under alle Omstændigheder Giftens 

Bindingsevne holdt sig uforandret til Trods for den stærke 

Svækkelse, Giftens toxiske Egenskaber har lidt. 

Gift C. 

Undersøgelsen af dræbende Minimaldosis umiddelbart efter 

Udtagelsen af Thermostat gav følgende Resultat (7%/10—21/10 98): 

Tabel XVII. 

| | 

Ea ass mg 
cm em 

0,003 | X 0,006 FE) 

= + 21 
0,004 x NAhA ii 

0,005 x 
ra | % 0,007 F 81 

tee sst re Tirs a? 
oder 15 

0,006 x aen SE; 

targ + 9 il sg 

zæR: + 8 ftj +3 

z Ku KURD MT 

Ved senere Undersøgelser fandtes: 

Tabel XVIII. 

Dato. | POsis i | mrgrala. | Dato. | ER TE 
Cm SER cm. 

| | 

16/,, 98 0,007 FERIE] KØD EO SooT Eg 

= = sål 495 (om | 44 
rt! un hl: D 0,008 X 

NG NE Ta SE < +4 
23/17 98 0,0075 | X || 0,009 TEREG) 

HrrlterosSry i a4 | er + 3 
— 0,008 | x | — 53 

== = BAG BEA | 0,01 +4 
| | | 
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Oprindelig synes dræbende Minimaldosis at have ligget 

mellem 0.006 og 0,007 cm.?”, I de følgende Maaneder er Giften 

svækket, og (7) steget henimod 0,009 cm.?, 

L, og L« fandtes efter følgende Tabel: 

Tabel XIX. 

(1) | | Parese. Antitoxin- | 
nd | | mættede | Frie 

ag å Udfald. | Inkubations- | | Ækvival. | Toxon- 
| | tid. Forløb. | SyÆæl | ækvival. 

æx | | Dage. | I be | 

0,5 oOo 

0,6 (9) 

— (e) Dræbt 

En re SE: 

afse g set 

0,7 (e) Dræbt 171 

mn & ne :: 

fil: gø se 

E= x Er 

ze x ERR 

Ingen Nekrose 
0,78 x 22 — Haaraffald 154 60 

Død 

ar X 93 kr 

0,80 w 23 = 150 67 

= X Dræbt 

set x eg 

Ske x z 

— X + Kakekt 

ER T 93 
== T 5% 

Ingen Nekrose 
0,81 x 23 — Haarafrfald 148 70 

Død 

== x 20 — 

33 
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Parese. ' Antitoxin- 
(I) å men mættede Frie 

i re Udfald. | Inkubations- Ækvival. Toxon- 
Gift tid. | Forløb. SV: ækvival. 

X Dage | | ra 

Ingen Nekrose 
0,81 X 20 | — Haaraffald 

| Død 

ED +8 | 

kli, He 

kår 59 

0,82 TR 146 

=l SED, 

mæ i 3 

= DE | 
— kol Dræbt 

za X ER 

0,83 T 64 

En 4 

0,84 ir 6 

= T 4 | 
AS + 3 

0,85 6 

= T 3 | 
eee, T 3 | 

Eu EE 
0,86 T 31 

eee 
— | +2 

Herefter kan man som Giftens Konstanter opføre: 

(C)S-=40;006rcm.£ 
EO seems Ro AS ORG ET) 

L., 0,6 — ad: 100 — PRS 5236! 
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Umiddelbart efter Giftens Udtagelse af Thermostat findes i 

L, omtrent 1006 (7). Antallet af Toxonækvivalenter kan sand- 

synligvis angives som 50. 

Forsøg med partiel Mætning af L, med Antitoxin 

gav følgende Resultat: 

Tabel XX. 

| Parese. 

0,6 cm.? Gift | | Frie 

æ : med Udfald. |! Inkubations- | | Toxon- 
+ (I) | | | ; 200 | tid. | Forløb. | ækvival. 

æ | . | Dage. | 

| É | Ingen Nekrose 
190 | (e) | 32 | —… Haaraff. 10 

| Spor 

| "Ingen Nekrose 
180 | (e) 30 | — Haaraff. 20 

| | meget let 

GOERE x død tilfældigt | ME 80 

| "Ingen Nekrose | 
160 | X 21 —  Haaraff. 40 

| | Helbredelse. 

| "Ingen Nekrose | 
150 x 21 (es ra are 50 

| | Død. | 

149 x 23 | —= 50 

— x 24 | = — 
| 

| Haaraffald | 
146 HELSE 21 |Ingen Nekrose| — 50 

| Død. 

145 SAMLE) 

143 +61 | 
Ingen Nekrose 

140 X | 16 —  Haaåraff. 50 
Død. 

— 5] | 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 35 8 
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Parese. 

0,6 cm.” Gift 
Erie 

Arn Es (7) : med Udfald. | Inkubations- Toxon- 

OD tid. Forløb. | ækvival. 

X Dage. 

140 +13 

— 2 Ed 
== er + 4 

= F=: i 2 

— 3 IS) 

SF 4 x Dræbt 

130 t 3 

- F 2) 
- ERE ED RE" 
re pev + 2 

— 3 X Dræbt 

2 met, 17 

kr tk + 2 

— 4 mo 

z2g pede + 4 

a. DØ ET En 
le rer +4 

=— 6 Ft 4 

120 4 pE 

- — | få 
= 5 "2 

E ég i n Ra DM 8,33 
== FT X Dræbt 

=— FE Tr Ba 

= 8 x + Kakekt 

E — | t28 
FR 10 x Dræbt 

110 10 Må KO) 

— 13 Ft 21 

— 15 x 
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0,6 cm.? Gift 0,6 cm.” Gift 

ax ax | Z (I) | : med | Udfald. gg LÆ: ; Er Sg (I) | me al un og (I) | med Udfald 

106 15 +32 50 40 +2 

100 ordnes mM Sis tlsie dk 
z= 17 +61 SØE 50 t 4% 
= 18 + 51 E SS i, 
— BOA VAR ig PE sn 
[år ran | x ise: Ps i: 7 

70 35 + 30 50 +21 

kr: 40 + 6 i FA SÅ 

ik Så reg — 70 x 
— 50 |. f6 g utONr5 408 
= Fy f 4; 
— 60 X 

Ad £? +43 

0 70 20 30 40 50 60 70 80 90 400 HO 720. 730 740. 750. 160 170. 180. fan 200 

Frie Toxinækv. 68 68 48 Br FRE 1 78 

De 50 svagest bindende Ækvivalenter ere sikkert Toxon. 

Derefter følger fra 150 til 120 en Zone med ialt omtrent 8 

Toxinækv. Mellem 120 og 100 synes der at være lige Dele 

Toxin og Toxoid. Under 100 findes en stærk Forøgelse af 

Toxinækvivalenternes Antal, en Forøgelse, som synes at standse 

omtrent ved 50. 

Forsøgene have vel paa mange Steder givet altfor usikre 

Resultater til, at man med Sikkerhed kan fastslaa Konstitu- 

37 gt 
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tionen; dog turde maaske den Fordeling af Giftbestanddelene, som 

er antydet i ovenstaaende Diagram, i Grundtrækkene være rigtig. 

Man kunde da tænke sig, at de 100 Toxinækv., som op- 

rindelig indeholdtes i £,, have ligget paa Strækningen mellem 

0 og 150, saaledes at der mellem 0 og 50 oprindelig var lige 

Dele Prototoxin og Prototoxoid, mellem 50 og 100 rent Deutero- 

toxin og mellem 100 og 150 lige Dele Hemitritotoxin og Hemitrito- 

toxoid. Svarende til den Svækkelse af Giften, som senere er 

indtraadt (se Tab. XVIII), er der begyndt en Omdannelse til 

Toxoid, dels af alt Prototoxinet, dels af Toxinækvivalenterne med 

den svageste Affinitet, Tritotoxinet. Mellem 150 og 120 kunne vi 

da formode en videregaaende Toxoiddannelse (Halvdeling af Hemi- 

tritotoxinet — 2!/> Del Toxin til 7Y> Del Toxoid?), mellem 120 og 

100 lige Dele Hemitritotoxin og Hemitritotoxoid, og omtrent fra 

100—50 en Zone af rent (Deutero-)Toxin. Ved 50 synes alle 

de nu i L, indeholdte c. 67 bel Toxinækvivalenter at være 

frie — der er næppe frigjort flere ved 30 —, saa at de første 

50 Ækvivalenter maa formodes at bestaa af Prototoxoid. 

Gift D., 

Umiddelbart efter Udtagelsen af Thermostat gav Under- 

søgelsen af dræbende Minimaldosis følgende Resultat: 

Tabel XXI. 

Dosis Dosis 

i Udfald. i Udfald. 

enke |] cms 

0,003 X 0,004 fæl 

— | x — FT 3 

== 6 — TREE 

— 4 
0,0035 fg 11 i 

> ek tal 
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Allerede 14 Dage senere viste Giften sig tydelig svækket: 

Tabel XXII. 

| Parese. 
Dosis | s 

i Udfald. | Inkubations- 
: i i | fun) ag Forløb. 

cm. tid. 

| Dage. 

Nekrose 
0,0035 x 26 Haaraffald 

Helbredelse 

— X 26 — 

0,004 + 41 

SEE I 

Af de øvrige Forsøg anføres følgende: 

Tabel XXIII. 

Parese. 

ml | Udfald | Inkub | 
Bra ald. nkubations- + æ cm.? Gift | i Forløb. id. 

IE | Dage. 

| 
0,40 (e) Dræbt 

0,41 O FE, 

0,42 O Er 
mL (e) == 

0,43 & ka« 
0,44 O Si 
mr & == 
tå || (D) — 

0,45 x le: | 
JR: X — 

0,46 kol FE 
Ingen Nekrose 0,47 x 26 —  Haaraff. 

Helbred. 
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i | Parese. 

(I) 
— Giftdosis | Udfald. | Inkubations- 

inems tid. Forløb: 

Dage. | 

| [| 

| Ingen Nekrose 
0,48 SEJ VA 23 —  Haaraff 

| Død 

| Nekrose 
0,49 x 26 | Haaraff. 

Død 

0,50 x 23 | — 

0,51 Eg Dræbt 

— X ræ— 

0,52 12.3 

0,53 TRE 

== HD 

En nærmere Bestemmelse af denne Gifts Konstanter blev 

opgivet, da det viste sig, at den trods Toluoltilsætning var 

blevet inficeret med stavformede Bakterier. Ovenstaaende Forsøg 

ere nærmest anførte, fordi de vise, at Z, kan indeholde mere 

end 100 (7), et Forhold, som vil blive nærmere omtalt i det 

følgende. Før Giftens Svækkelse laa (7) mellem 0,003 cm.” og 

0,0035 cm.?, nærmest ved den sidste Værdi. L, synes omtrent 

at være 0,44 cm., og vil, hvis (7) anslaas til 0,0033 cm.”, inde- 

holde 133,33 (7). 
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Efter de anførte Undersøgelser kan der næppe være nogen 

Tvivl om, at Ehrlichs Opfattelse af Difterigiftens Konstitution er 

rigtig i Grundtrækkene. Åt den antitoxinbindende, haptofore, 

Bestanddel af Giften er en ganske anden end den giftige 

toxofore, kan ikke bestrides, naar man ser hen til den Iagt- 

tagelse, at baade Gift A og Gift B lede en. Svækkelse af 

deres Toxicitet fildet halve, samtidig med,'at'deres 

Bindingsevne bevaredes ganske uforandret.  Yder- 

ligere kunde man konstatere, at Svækkelsen af Gift A fort- 

sattes, stadig uden at Bindingsevnen forandredes. Efter al 

Sandsynlighed vilde man tilsidst have fundet en Tilstand af 

Giften, hvor de toxiske Bestanddele helt og holdent vare modi- 

ficerede, uden at de bindende Dele havde undergaaet en til- 

svarende Omdannelse. Følgende Observation peger i denne 

Retning. 

Gift A fremstilledes for 3 Aar siden ved Fortynding af en 

gennem Porcellæn filtreret Difterikultur med lige Dele destil- 

leret Vand. Af den ikke fortyndede Gift, der var opbevaret 

uden Tilsætning i helt fyldte Flasker å 100 cm.?, sammen- 

hældtes i Foraaret 1898 1000 cm.”, og der tilsattes Toluol. 

Undersøgelsen af Konstanterne viste: 

Tabel XXIV. 

Dosis 
i Udfald. 

cm. | 

0,050 jr 19 

0,060 | 713 

Oorobinter +95 

0,080 bug 

0,100 | x 

0,120 | f 4! 
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Tabel XXV. 

(7) 
+ æ cm. Gift | Udfald. | Parese. 

ax 

+ Kakekt 
+ Kakekt 

1,0 

152 

1,3 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

f Kakekt 

— LEIlaml 

Esk EK OT OR O == 

Man ser, at Toxiciteten er svækket endnu stærkere end ved 

den fortyndede Gift, medens Forskellen i L, (ao: Bindingsevnen) 

mellem de to Gifte er forholdsvis lille (1,2 cm.” af den opr. mod 

2,1 cm.” fort.). De anstillede Forsøg ere ganske vist altfor faa- 

tallige til med Sikkerhed at angive Konstanterne — med Til- 

nærmelse kunne disse muligvis ansættes saaledes: 

(UD) m ES 

ES om ES H0) 

Tis, AR =D Z = c. 57. 
o 

IDO sTem DES (dd) 

Man ser altsaa, at £, nu kun indeholder 10 (7'), men ikke 

selv er videre forandret !). 

1) At der i L, nu kun findes 10 (7'), kan mulig opfattes, som om ogsaa 

P, Modifikationen af den i den fortyndede Gift paaviste sidste Rest af 

Hemitoxin nu er omdannet til Toxoid. Man vil da paa den toxinholdige 

Strækning 40—140 kun finde den resistente 2, Modifikation i Forholdet 

1—9 ad: netop 10 (7'). Det synes derimod ikke, at den omtalte Om- 

dannelse til Toxoid af Toxingrupperne med mindst Affinitet er skredet 

videre frem, idet den af Konstanterne beregnede Toxonmængde er den 

samme som ved den fortyndede Gift. 
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Det er altsaa karakteristisk for de haptofore Grupper, 

at de ere meget stabile, selv under en dybtgaaende Om- 

dannelse af de toxofore Grupper. For at faa en Forestilling 

om Udstrækningen af denne Resistens, foretoges følgende 

Forsøg: 

100 cm.” af Gift A henstilledes i en vel tillukket Flaske 

under Toluol i et Vindue mod Syd fra d. 793 — 1/4, 1898. 

Konstanterne vare da: 

Tabel XXVI. 

Parese. 
Dosis | SS rn 

i Udfald. | Inkubations- 

em: tid. Forløb: 

Dage 

| | 
| Nekrose 

0,084 X | 26 Haaraffald 
| Helbredelse 

0,10 Xx | 96 EPE 

0,20 Tr) 
kre. T 6 

0,25 + 51 

0,30 Fr 4 
0,50 "3 

1,0v prig 

Tabel XXVIL 

Parese. 

(I) | | 
+ æ cm. Gift | Udfald. | Inkubations- 

i ti Forløb. 
id. 

x Dage. 

2,0 (9) 

ØEN: (eg) 

23 (e) 

2,3 o 

== O 
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Parese. 

(I) mr 
+ æ cm.? Gift | Udfald. | Inkubations- Fodek 

tid. | 7 

ax Dage. 

2,4 (e) + Kakekt 

== kul 

2,5 | (e) | F Kakekt 

— X | 32 Helbredelse 

| Nekrose 
2,6 X el Haaraffald 

| | Død 

2,7 KE eg Kakekten | 
28 xX (Er Kakekt 

3,2 TKO: z 

3,3 Fre) 

3,4 TRE ne 

3,5 +54S68) 

Som det kunde ventes, sank Toxiciteten betydeligt, sam- 

tidig forøgedes baade L£; og L,. Det sidste er Tegn paa, at 

ved den stærke Indvirkning af (Sol) Lyset ere ikke 

alene de toxofore, men ogsaa de haptofore Grupper 

omdannede. 

Baade i denne og i forrige Forsøgsrække ses, at Dyr, som 

have overstaaet Injektionen af en svækket Difterigift med en 

ringe eller ingen Reaktion, dog dø senere — 2—3 Uger efter 

Indsprøjtningen — kakektisk, uden at der hverken i Sygdoms- 

billedet eller ved Sektionen kan findes noget karakteristisk. Det 

er den samme lagttagelse, som gøres for de fleste svækkede 

Giftes Vedkommende, og som viser, at Omdannelsesproduk- 

terne stadig have toxiske Egenskaber, kun af en anden Årt end 

det egentlige Toxin. 

Et andet fundamentalt Punkt findes ogsaa bekræftet ved 

disse Undersøgelser: at Giftens Omdannelse sker efter 

bestemte Love, saa at de herved fremkomne Tal staa 

i et simpelt Forhold til Tallet 200. 
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Baade for Gift A's og for Gift B's Vedkommende fandtes en 

Formindskelse af Toxiciteten til det halve; da Gift A yderligere 

svækkedes, var det med c.”/3, saa at ZL, i Stedet for at inde- 

holde 25 kom til at omfatte 17 (16,67% (7'). Ogsaa ved Gift C 

synes man at kunne spore en Lovmæssighed i Svækkelsen af 

(7) tra 0006" m, til: 07009 "cm Fsaa” at "Stedets for1d00 

kom til at indeholde 66,67 (7). 

Mængden af Toxonækv. bestemtes i Gift A og B som 33,33, 

i Gift C som 50. 

I L, fandtes følgende Antal Toxinækv.: 

Gift A. GiftyAl Gift (Brog]GsasGift«G3 . Gift»D: 

CAM (1 6167)-5625 655(66-67)'-… 100 51533:33 

Af disse Tal kræve 65 (66,67) og 133,33 nærmere Omtale. 

Da Gift B under Observationstiden er svækket til det halve 

samtidig med, at Bindingsevnen har holdt sig ganske uforandret, 

maa L, af denne Gift oprindelig have indeholdt 133,33 (7), 

meri dette Tal, som saalédes er fundet ved 2 af de undersøgte 

4 Gifte, viser, at et af Ehrlichs Fundamenter ikke er almen- 

gyldigt. Han har antaget, at der i L, oprindelig findes 100 (7'), 

og med dette Udgangspunkt opstillet Lovene for Spaltningen. 

Men rokkes da hele Systemet ved Paavisningen af, at L, kan 

indeholde flere end 100 (7')? Nej! For det første har An- 

tagelsen af L.'s Indhold af netop 100 (7') kun været Gennem- 

gangsleddet til den langt vigtigere Paavisning af Tallet 200 som 

Udtryk for den absolute Bindingsevne af 1 Immuniseringsenhed, 

en Antagelse, som er blevet i højeste Grad støttet ved de Op- 

lysninger, der findes i Ehrlichs sidste Arbejde (den partielle 

Mætning af L.). For det andet ser man, at hvis Ehrlich har 

Ret i, at Giften ved sin Dannelse kun bestaar af Toxiner og 

Toxoner, følger heraf, at £, af en hel Række Gifte maa inde- 

holde mere end 100(7'). Dette vil blive Tilfældet, naar Toxon- 

mængden er mindre end 100 — altsaa 25, 33,33, 50 og 66,67. 

I saa Fald maa den resterende Del udgjøres af resp. 175, 

166,67, 150 og 133,33 Ækvivalenter Toxin. Dette Forhold er 
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endnu ikke fundet ved nogen af de ganske vist meget faa Gifte, 

der hidtil ere undersøgte; ved de to nylig omtalte, hvor L, 

indeholdt 133,33 (7'), fandtes kun 33,33 (Gift B) og sandsynligvis 

25 (Gift D) Toxonækvivalenter. Dette skyldes sandsynligvis, at 

Spaltningen af en Del af Toxinækv. allerede er gaaet for sig i 

Thermostat. 

Absolut Sikkerhed for, at (7) altid binder 200 Ækvivalenter 

(altid har 200 haptofore Grupper), kan først fåas, naar der fore- 

ligger Bestemmelser af et meget stort Antal Gifte, men alle 

hidtidige Undersøgelser pege paa denne Antagelses Rigtighed. 

Særlig talende ere Resultaterne af den partielle Mætning; ved 

denne Fremgangsmaade har man for de 3 her undersøgte Giftes 

Vedkommende kunnet verificere Principet for den Formel, der 

HER) 
atPBy 

Ved Fundet af Immuniseringsenhedens absolute 

ligger til Grund for Toxonberegningen (2 — 

Bindingsevne er man ganske vist theoretisk set værget 

mod den Eventualitet, at Immuniseringsenheden kunde gaa tabt 

og vore Undersøgelser derved miste Kontinuiteten med de tid- 

ligere. Det vilde praktisk set være let at genfinde Immuni- 

seringsenheden, hvis (/) af friske Gifte konstant bandt 100 (1'); 

som ovenfor omtalt, er dette ikke altid Tilfældet; der kan bindes 

over 100 (7'), hvilket kunde volde betydelige praktiske Vanske- 

ligheder, hvis man paany skulde bestemme Immuniserings- 

enheden uden Antitoxinopløsninger af kendt Styrke. 

Det maa anses for utvivlsomt, åt der i alle de undersøgte 

Gifte findes Toxoner, Giftbestanddele med svagere Affinitet 

end det egentlige Toxin. 
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En Del af de anførte Undersøgelser yder et brugbart 

Materiale til Studiet af deres Egenskaber.  Injektion af 

frie Toxonækvivalenter uden andre frie Giftbestanddele er fore- 

taget i en stor Del af Forsøgene med partiel Mætning af Giften 

med Antitoxin. Dette gælder baade de Forsøg, hvor den hertil 

anvendte Giftdosis har været £,, og særlig Bestemmelserne af 

Doer Ex.) Naar" man fra y søger vat; finde! 247" bliver der 

flere og flere Toxonækvivalenter frie, indtil alle- ere frigjorte i 

Blandingen (/) + £4+. Paa Tabellerne findes det efter Kon- 

stanterne beregnede Antal af frie Toxonækvivalenter angivet i 

en særlig Rubrik. 

Naar det gælder om at bestemme Toxonernes Egenskaber, 

maa man selvfølgelig sørge for at anvende et saadant Blandings- 

forhold af Gift og Modgift, at der af frie Giftbestanddele kun 

injiceres Toxon. Ved Betragtning af Tab. X vil det ses, at man 

ikke kunde anvende en Blanding som f. Ex. 77%200 (/) plus 

2,1 cm.” Gift A; til Trods for, at Toxonberegningen for denne 

Gift har givet 33,33, saa at der i nævnte Blanding ikke skulde 

findes frit Toxin, er et Dyr dog død efter Injektion deraf. 

Mulig skyldes dette en Forsøgsfejl, som er vanskelig åt und- 

gaa, maaske den tidligere antydede Omstændighed, at Grænsen 

mellem de to Zoner næppe er ganske skarp. Under alle Om- 

stændigheder maa man stedse anvende en stærkere mættet Gift, 

saa at Tilstedeværelsen af frie Toxinækvivalenter sikkert er 

udelukket. 

Af overvejende Interesse er Toxonernes Forhold til de 

difteriske Pareser, om hvilket Ehrlich (die Werthbemes- 

sung 0.s.v. S. 25) udtaler: «Es scheint mithin, als ob die Epi- 

toxoide (Toxonerne) neurotroper Funktionen nicht entbehren 

und daher gelegentlich auch Storungen im Bereiche des Nerven- 

systems hervorrufen konnen». 

Af de anførte Forsøg — se særlig Tab. VIII og IX, samt 

Tab. XX — fremgaar, at der uden Tvivl kan fremkaldes 

Påresetved-Injektion af&rit. Toxon, selv i smaa 
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Mængder. Af de nævnte Tabeller ses, at med en enkelt 

Undtagelse ere alle de Forsøg, hvor der er indsprøjtet frie 

Toxoner, efterfulgte af Parese. Som ovenfor omtalt maa man 

for Gift A antage, at L, lig 2,1 cm.” er noget for høj, idet der 

hos de fleste af Dyrene ved Sektionen kunde paåavises en ganske 

vist ubetydelig Reaktion; desuden fik alle de overlevende 

Parese, hvilket tydelig angiver, at der maa være Giftbestanddele 

frie, selvfølgelig Toxonækvivalenter. Antages den virkelige L, 

at være f. Ex. 2,05 cm.”, bliver Mængden af frie Toxonækviva- 

lenter i (7) + 2,1 cm.” ca. 5, og Antallet af de ved de øvrige 

Forsøg angivne frie Toxonækvivalenter maa i tilsvarende Grad 

forhøjes. Af Forsøgene med (/)— 2,1 cm.? Gift A fremgaar det 

med Sikkerhed, at Pareserne kunne frembringes ude- 

lukkende med frie Toxoner. I den nævnte Blanding, som 

er tæt ved Neutralisationspunktet, kan ikke findes frit Toxin; 

dette ses deraf, at den ubetydelige Infiltration svandt meget 

hurtigt uden i et eneste Tilfælde at efterlade Nekrose eller 

Haaraffald. De øvrige Tabeller vise, at der er kommet Parese 

i det overvejende Antal Tilfælde, hvor der er injiceret frie 

Toxonækvivalenter, og hvor Forsøgsdyrene ikke ere døde akut, 

dræbte lige efter Forsøget eller senere ere gaaede kakektisk til 

Grunde. 

Det egentlige Toxin synes ikke at have Evnen til at frem- 

kalde Parese; i modsat Fald maatte man hyppigt finde disse i 

Forsøgsrækker som de paa Tab. Il, og VI anførte, men dette er 

yderlig sjældent Tilfældet, og der findes da altid saa meget frit 

Toxon, at Pareserne kunne tænkes fremkomne herved. Da 

Toxoiderne nærmest maa opfattes som omdannede Toxiner, vil 

man paa Forhaand ikke vente, at de kunne virke paralyserende ; 

sikkert kan dette imidlertid ikke afgøres, saalænge vi mangle 

Midlerne til at isolere dem. 

Evnen til at fremkalde Parese fandtes hos alle 4 wunder- 

søgte Gifte; mulig er der i denne Henseende nogen Forskel 
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mellem dem (det synes f. Ex., som om der hertil kræves flere 

Toxonækvivalenter af Gift C end af Gift A). 

Gaar man foreløbig ud fra, at Toxonerne alene have Evnen 

til at fremkalde Pareser, ses, at der hertil udfordres meget 

smaa Mængder. Af Tab. XIII fremgaar, at der i adskillige Til- 

fælde fulgte Parese med letalt Udfald efter Injektion af lidt over 

1 Toxonækv., og lignende Exempler findes blandt de øvrige 

Forsøg. Paa den anden Side vil man se, at der ret hyppig 

ikke er fulgt nogen Lammelse efter selv 30 eller flere Ækviva- 

lenter Toxon. At det her drejer sig om forskellig Disposition, 

fremgaar deraf, at af flere Dyr, som ere behandlede paa ganske 

samme Maade, er der nogle, som have faaet Parese, og andre, 

som ere undslupne. Heri er der intet mærkeligt, naar man 

tager i Betragtning, hvor store individuelle Forskelligheder Mar- 

svin vise overfor Toxin!"). 

Maaske ere nogle ganske lette Tilfælde af Parese dog und- 

gaaede Opmærksomheden. I hvert Fald viste en Del af de 

Forsøgsdyr, hos hvilke man 2—3 Uger efter Injektionen kunde 

vente at finde Parese, meget ofte en vis Slingren og Usikkerhed 

i Bagkroppens og Baglemmernes Bevægelser, som svandt efter 

nogle Dages Forløb. Denne Tilstand bør sandsynligvis opfattes 

som rudimentær Parese (se følgende Tabel). 

Ved et flygtigt Gennemsyn af Forsøgene synes der maaske 

ikke at være noget Forhold mellem Toxonmængden og 

Paresens Intensitet; dog vil man se, at alle Tilfælde af 

helbredede Pareser findes blandt de Forsøg, hvor der kun er 

injiceret smaa Toxonmængder, hvorimod Parese efter store 

Mængder Toxon altid har haft Døden til Følge. Mellem sam- 

tidig udførte Forsøg træder Forholdet tydeligere frem. Som 

Exempel anføres følgende Brudstykke af Tab. XX (Gift C), om- 

fattende alle d. %/12 1898 udførte Forsøg. 

1) Se Disp. S. 81. 
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Tabel XXVI. 

Parese. 
0,6 cm.? er elg ER BB 

Sene) Udfald. Inkuba- ore 

So0 tionstid. Forløb. Kvi 

x Dage. 

190 Ingen Infiltration | 32 | 7/1 99. Vægt 340 gr. Ingen Nekrose 10 
| eller Haaraffald. Lidt Slingren | 

i Bagkroppen under raske Be- 
vægelser. Dyret bevæger sig 
fuldstændig frit og livligt, men 

| med smaa lidt usikre Sæt, som 
ikke ligne Marsvinenes sæd- 
vanlige Bevægelser. 

| | 3/1 99. Vægt 350 gr. Intet abnormt. 

180 Ingen Infiltration 30 5/, 99. Vægt 320 gr. Ingen Nekrose 20 
eller Haaraffald. Lidt Slingren 
i Bagkroppens Bevægelser. 

| 7[, 99. Vægt 320 gr. Tilst. uforandret. 
| Naar Dyret lægges paa Ryggen, 

vender det sig om uden Van- 
| skelighed, men  Bagkroppen 

bliver noget tilbage. 

9%, 99. Vægt 320 gr. Let, men tydelig 
Parese af Baglemmerne. 

11/, 99. Vægt 320 gr. Let, men tydelig 
Parese af Baglemmerne. 

13/, 99... Vægt 350 gr. Bedring. 

161, 99... — 360 — Rask. 

170 Lille  Infiltration, Død tilfældigt. 
som var svunden 
4. Dag efter Injekt. 

160 Lille Infiltration, 21 27/12 98. Vægt 330 gr. Ingen Nekrose | 409 
som var svunden eller Haaraffald. Lidt Slingren 
6. Dag efter Injekt. af Bagkroppen. 

28/2 98. Vægt 310 gr. Let Parese af 
Baglemmerne. 

30/,, 98. Vægt 280 gr. — Forlemmerne 
let, Baglemmerne middelstærkt 
paretiske. 

21, 99. Vægt 250 gr. Tilst. uforandret. 

1/99... — 250 — — 

6199. — 280 — Bedring. 

99. — 290 — Nu kun let Pa- 
I 

rese af Baglemmerne. | 

13/, 99. Vægt 330 gr. Ubetydelig Sling- 
ren af Bagkroppen. 

16/, 99. Vægt 360 gr. Rask. 
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3 | | Paårese. 
0/6:cm.”»| NØRRE SEE YLD GS REG BR are 

i ! 

Eb 00 (I) Udfald. |Inkuba- | Foran: 
G | | tionstid. | Forløb. ækv. 

æ Dage. | 
| | 

150. | Lille  Infiltration, 2l 27/5 98. Vægt 220 gr Ingen Nekrose 50 
som var svunden eller Haaraffald. Let Slingren 
8. Dag. af Bagkroppen. | 

291,2 98. Vægt 220 gr. Let Parese af | 
| Forlemmerne, stærk Parese af | 

| Baglemmerne. 

| | 31/1, 98. Universel Parese. 
| ! 
| 1/1 99. Død. 
| 

Det overvejende Antal Lammelser har haft Døden til Følge, 

hvilket sandsynligvis for en Del skyldes de paretiske Dyrs 

Mangel paa Evne til at klare sig i Samlivet med de øvrige Dyr 

og i det hele taget deres ringe Modstandskraft overfor tilfældige 

ydre skadelige Indvirkninger, f. Ex. Afkøling"). Er der samtidig 

med Toxonerne injiceret frit Toxin, selv i meget ringe Mængde, 

synes dette at forøge Dispositionen til Parese og give denne 

et alvorligere Forløb. 

Der kan heller ikke opstilles noget fast Forhold mellem 

Toxonmængden og Paresens Inkubationstid (13—33 

Dage), om end denne i det store og hele har været kortest efter 

de store og længst efter de smaa Mængder Toxon. 

Angaaende Beskrivelsen af Paresernes Forløb kan jeg hen- 

vise til Disp. S. 115. 

Ved Paavisningen af, at Pareserne skyldes Toxoner, faar 

man en Forklaring af det tidligere uforstaaelige Fænomen, at 

der saa godt som aldrig kommer Parese efter Injektion af en 

ikke dræbende Dosis Difterigift, men særdeles hyppigt i Til- 

slutning til en efter Ehrlichs ældre Methode foretagen Serum- 

prøve, naar en Infiltration har angivet Tilstedeværelsen af ikke 

ser ST 66. 
D, K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 51 9 
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mættede Giftdele "). I første Tilfælde injicerer man altid mindre 

end I Toxinækvivalent, men sammen med denne findes der i 

ikke svækkede Gifte som Maximum i Toxonækvivalent, som 

oftest ringere Mængder Toxon. Man vil da i Reglen injicere 

et Kvantum Toxon, der er for lille til at fremkalde Parese; en 

saadan vil kun af og til kunne træffes i Forsøg, hvor den an- 

vendte "Dosist'ertnærkden "dræbende se bx Tab VISER 

Injektion af c. 0,8 Ækvivalent Toxon efterfølges af en let 

Parese. 

Svækkes en Gift derimod stærkt, saa at (7') bliver betydelig 

større end tidligere, vil denne derved kunne komme til at inde- 

holde et eller flere Toxonækvivalenter og saaledes faa Mulig- 

heden for at fremkalde Parese (se Tab. XXII og XXVI). 

Det er let forklarligt, at der hyppigt kommer Lammelser 

ved Serummaaling efter Ehrlichs ældre Methode. Denne arbejder 

med 10 (7'), og der maales ved at finde som Grænse: Ude- 

bliven af Infiltration — Infiltration aa: Frigørelse af Toxon- 

ækvivalenter, hvorved Muligheden for paafølgende Paårese er 

givet. 

Hvad angaar den ved Toxonerne frembragte Infiltration, 

kan jeg ganske bekræfte Ehrlichs Angivelse, at den svinder 

meget hurtigt og aldrig giver Anledning til Nekrose af Huden 

eller Affald af Haarene over Injektionsstedet, hvorved den ad- 

skiller sig fra den, som følger efter Toxinerne. Den Forandring 

af Toxon - Infiltrationens Karakter, som bevirkes ved, at der 

efterhaanden tilblandes Toxin, ses tydeligt i de Forsøg, hvor 

man fra L, søger at finde L+ (f. Ex. Tab. VIII). 

At der findes Toxoner med forskellige Egenskaber, 

fremgaar af følgende: 

Sammenligner man for Giftene A og B's Vedkommende det 

Kvantum, som neutraliseres af henholdsvis 0,1 (/) og (7), faas 

følgende Tal: 

5) EC ORETSSEE) LN 
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Å B. 

OM). VE OPerem: UV AAR 0.26 cm. 

1 ET PAUSER CORR 21) — EDER SS HEE 3: 2,6 — 

(Ur ere Fase 26 —) (AX FEE ae, 3,2  —) 

Gift B viser god Overensstemmelse, idet 0,1 (7) neutrali- 

serer netop "1o af L,, men ved Gift A er det netop 10 af 

1, der neutraliseres. Heraf fremgaar, at der i Blandingen 

0,1 (/) + 0,26 cm.” Gift A maa findes frie Giftbestanddele. 

I ([)+ 1x. af Gift A (se S. 94) findes 

([) + Lz = 170 Toxoid-Ant. + 30 Toxin-Ant. + 9 Toxoid 

+ 1 Toxin —+ 42 Toxon. 

I den omtalte Blanding (0,1(/)+0,26 cm.” Gift A) findes altsaa 

0,9 Toxoidækv. + 0,1 Toxinækv. + 4,2 Toxonækv. 

frie uden at kunne fremkalde nogen Reaktion ved subkutan 

Injektion påa et Forsøgsdyr. En tydelig og konstant In- 

filtration fremkom der ved begge Gifte først ved en Blan- 

ding af 0,28 cm.” Gift til 0,1 (7). — (se Tab. I og V). Heri 

findes for Gift A's Vedkommende lidt over 4, for Gift B's c. 1,5 

frie Toxonækv., saa at der maa være betydelig Forskel paa de 

to Toxoners Evne til at fremkalde Infiltration. Gift B's maa 

nemlig besidde denne Evne i langt højere Grad end Gift A's. 

Forskellen er sandsynligvis endnu større, end de. anførte Tal 

lade formode. I Blandingen 0,1 (/) plus 0,26 cm.” Gift A findes 

der nemlig foruden frit Toxoid 0,1 Ækvivalent Toxin, og naar 

man forøger disse 0,26 cm.”, maa denne Forøgelse af Toxin- 

mængden efterhaanden blive kendelig, naturligvis først som 

Infiltration, der vil lægge et Plus til den ved Toxonerne frem- 

kaldte. Mulig er dette Aarsagen til, at Serummaalingerne med 

Gift A have givet saa overordentlig gode og ensartede Re- 

sultater )). 

å Hår 

53 9% 
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Virkningen af de omtalte frie Giftbestanddele kan følges i 

denne Forsøgsrække. 

(Ctkae 

| | Parese. 
Brøkdel | Giftdosis ——— sek 

resenes "ALERT Udfald. | Inkuba- | 
(I) | cm.? tionstid. | Forløb. 

Dage. | 

| 

1,0 2,6 F 4 

0,5 1,3 | x 

0,4 NE ES 

0,3 Dør mm x 15 Død 

0,2 0,52 | x 167211) "Død 
0,1 OP Fe | 

| 

Den ovenfor paaviste Forskel mellem Toxonernes infiltrations- 

vækkende Evne kan medføre Vanskeligheder ved Serummaalinger 

efter Ehrlichs ældre Methode; man maa nemlig anvende et be- 

tydelig større Antal Toxonækvivalenter af én Gift end af en 

anden. 

Dette undgaas ved Ehrlichs sidste Maalemethode, hvor 

Testdosis er +"), og hvor Forsøgsdyrels Død bruges som 

!) Ved Angivelsen af den nye Methodes Testdosis findes der en Unøjagtig- 

hed i den tyske Instrux. Man burde ved Hjælp af en nøje kendt Im- 

muniseringsenhed bestemme L+ og med denne finde (I) af det anti- 

difteriske Serum, hvis Styrke man vil maale. Fandt man f. Ex. følgende: 

ik gg al 7 ØR SLA NNE 5 OT Serum Hk GEDE Sr Dyret dør 

I 
200 

1 
195 

kl 
190 

burde dette Serums Styrke betegnes som 200, idet Fm cm.” indeholder 

I »: den Mængde Antitoxin, som blandet med + netop er i Stand til 

at dræbe et Marsvin af 250 Grams Vægt. Efter den tyske Instrux vilde 

54 
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Kriterium. Efter de Forsøg, der ere anstillede her i Labora- 

toriet, er den ny Methode endnu skarpere og nøjagtigere end 

den ældre, såa at den ubetinget bør foretrækkes for denne. 

dette Serum kun indeholde 195 I i en Cm.?, idet der stilles den Fordring 

til den søgte Immuniseringsenhed, at den, blandet med L+4+, netop 

skal beskytte Forsøgsdyret mod Døden. Den søgte Immuniserings- 

enhed bliver saaledes lidt større end den oprindelige, men Differensen 

er saa ringe, at den ingen praktisk Rolle spiller. 

Forkortelser. 

: Toxinenheden (1 Toxinækvivalent); den mindste Mængde Difteri- 

toxin, som dræber et Marsvin af 250 Grams Vægt paa c. 4 Dage. 

Dræbende Minimaldosis, det Kvantum Vædske, hvori 7' er opløst. 

Immuniseringsenheden. Oprindelig defineret som den Mængde 

Antitoxin, der neutraliserer 100 (7'). Senere defineret som den Mængde 

Antitoxin, der neutraliserer 200 Giftækvivalenter. 

Det Kvantum Vædske, hvori I er opløst. 

Det Kvantum Gift, der neutraliseres af (I). 

Det Kvantum Gift, der — blandet med (I) — har T fri. 

Dyret lever uden Infiltration. 

— — med — 

— faar en Infiltration, som for Følelsen er svunden 4. Dag, men 

som kan paavises ved Autopsi. 

Dyret dør efter ... Dages Forløb. 

Gr gt 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKF VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 5. 

Om Iagttagelseslærens Halvinvarianter. 

Af 

T. N. Thiele. 

(Meddelt i Mødet den 10. Marts 1899.) 

Jeg hår i flere Skrifter om lagttagelseslæren vist, at man 

vinder mange og store Fordele ved at udtrykke Fejllovene ved 

visse symmetriske Funktioner — Halvinvarianterne — af de 

gentagne lagttagelser. Men jeg har ikke kunnet undgaa at be- 

mærke, at min Brug af dette Middel ogsaa havde sine Skygge- 

sider. 

Navnlig var den Definition, jeg kunde give for Halv- 

invarianterne, mangelfuld, fordi den baade var middelbar og 

indviklet; middelbar, fordi den krævede et andet System af 

symmetriske Funktioner, Potenssummerne indskudt som Mellem- 

led mellem Iagttagelserne og Halvinvarianterne, og indviklet, 

fordi den kun i sin Form af rekurrente Ligninger var simpel nok 

til at kunne huskes og bruges i almindelige Beviser. 

"En ikke mindre Mangel var det, at man savnede en Over- 

gang mellem Halvinvarianterne og Fejllovsfunktionerne, der maa 

erkendes at være det mest nærliggende og i visse Tilfælde 

fordelagtigste Udtryk for Fejllovene, ligesom det ogsaa tidligere 

er blevet anvendt næsten saa udelukkende, som om Fejllovs- 

D.K.D, Vid. Selsk, Overs. 1899. 1 10 
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funktionen var det eneste mulige mathematiske Udtryk for 

Fejllove. 

Paa disse Mangler kan jeg nu raade Bod. Afhængigheden 

mellem Halvinvarianterne uw og Potenssummerne s, kan skrives 

i den med Hensyn til det variable Tal 2 identiske Ligning 

2 el 7s 315.58 DERS (1) 

saa at m-Rækken altsaa er den tilsvarende s-Rækkes Loga- 

rithme; i denne Identitet kan højre Side opløses i en Sum, 

hvori hvert Led kun afhænger af en af de gentagne Iagttagelser 

følgelig haves ORDEN BROR 

spg . == ere ed (2) 

som egner sig fortrinligt til at anvendes som Definition for 

Halvinvarianterne 2. 

Identiteten (1) afgiver efter de ubekendte Koefficienters 

Methode mine ældre Ligningssystemer. Sammenligner man 

direkte Koefficienterne til 2%, fremkomme de explicite Ligninger 

for s; 

Ds ER LEE ] (5 ve rang 

SEINE a Æg b 2 Te DER) Je? MI |a (| | [i dem ker lo 

de vore == ad OBE ERE MET 

== er NE 

Tager man først Logarithmen til hver Side af Identiteten (1), 

fremkomme de explicite Ligninger for 2;. 

r=1 

r=— a+—060—.. æn 

Differentierer man endelig Identiteten (1) med Hensyn til 2, 
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førend man sammenligner Koefficienterne til 27, da frem- 

kommer af 

(ta RÅ Mat FREE 
læ FR LEE 

det rekurrente Ligningssystem 

Så Er Fa DAN 

sy = 81/1 T 50/2 

83 — 80/11 2870 7 59/23 
: OLSEN. 

hvis forholdsvise Simpelhed og Analogi med Binomialformlerne 

tillod mig i min tidligere Mangel paa bedre at anvende det til 

Definition paa Halvinvarianterne. 

Da baade s, og ur ere Konstanter i en Fejllov, ligger det 

nær at benytte 2's fuldstændig arbitrære Natur til lejlighedsvis 

at opfatte dette Tegn som et Operationssymbol; herved er der 

kun den Betænkelighed, at man ikke paa Forhaand kan sikre 

sig Konvergensen af uendelige Rækker udviklede efter et Sym- 

bols Potenser. Men i øvrigt anbefaler Differentiationssymbolet 

D sig her til Operationer med Fejllove i Henhold til Defini- 

tionen (2), fordi som bekendt e2xf(7) = f(r+a); kun vil det, 

for ikke at frembringe Summer, men Differenser mellem z og 

de iagttagne Tal 0;, være praktisk at indsætte ikke 2 = 1), 

men z = — D i vor Definition. 

De i Henhold til denne Ligning (2) identiske Symboler ville 

vi navnlig anvende til Operationer paa Fejllovsfunktioner, for at 

søge saadanne afledede den ene af den anden, og som første 

Exempel herpaa vælge vi naturligvis den almindelig typiske eller 

exponentielle Fejllov RET med Middeltallet m og Middel- 

fejlen n. Da denne Fejllov er kontinuert, bør vi ogsåa om 

Gentagelsesværdierne 0; i (2) forudsætte, at deres Antal s, er 

uendelig stort og at Hyppigheden af en Gentagelsesværdi 

imellem o og 0o— do er Ø(o)do, hvor ogsaa Fejllovsfunktionen 

Ø(o) maa forudsættes at være kontinuert. 

3 10” 
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Saaledes afgiver da (2) den symbolske Ligning 

LH; Hz 43 1 fé == Di at % (= lg 
== =D) USD SAD) SEER — — AD+RD Eee 5 5 (T 

e — x e — VD (0)e x e do 

3 Qg | 
w| 

Vi forudsætte yderligere, at Ø(0) =—= PD(x —m—+(0—m —%x)) kan 

udvikles efter Potenser af 0+-m —o efter Taylors Række. Ved 

at indsætte denne i Ligningens højre Side, af hvilken Sym- 

bolerne foreløbigt vare forsvundne, indføre vi derved paany 

Differentiationssymbolet D, der er identisk med det tidligere, 

fordi m er konstant, altsåa 

er&% 1 KEE SN: 

SD END 
Ø(0o)e do 

vw 

are 

[ 0—7— mm — ax 
mme ( ØD(z—m) —+- — ln D x W(x—m) + 

OEDES BER 

tø Fæ, SS 

((-m—2) 14 2 n i 
tL |2 DD? x Dir —m) +... Je d(0— m — 2) 

— f [BEY PS RR 1.3.n? 
== mV TEA dm +- Jen [2 x D(xæx — m) + mær DD x [(æ —m) +) 

n? 
INDSE E= JOY 

== VO … xØ(z). 

altsaa 

DE ae Deer eis mæ &i- vv np LEDTE DE EDI te (5 huussmPEE sed 
CBEBE >; FE Xe Ve x Øl). (3) 

Der er altsaa Mulighed for at faa saa almindelig en Fejllov 

som den, der er given ved Halvinvarianterne w-, symbolsk 

afledet af den almindelige typiske. Disponere vi specielt saaledes 

Å 



Om Iagttagelseslærens Halvinvarianter. 139 

over denne sidstes Konstanter, at m=p,, mn? =4,, at altsaa 

hverken Middeltal eller Middelfejl forandres, haves 

Ha Nb DESPENE 

EA SÆR MEE JO ER 
e xe (4) ØD (x) —< 

Værne 

Herefter skulde altsaa en hvilkensomhelst Fejllov kunne afledes 

af enhver anden med samme Middeltal og Middelfejl ved en 

Operation 

ks ps bis Dit 
IDA) FSK SET xØ(z), (5) 

selvfølgelig under den Forudsætning, at Ø(z) ikke er en saadan 

Funktion, at nogen af de nødvendige Rækkeudviklinger undlader 

at være konvergent. 

Hvorvidt Afledningerne ogsaa kunne udstrækkes til For- 

andring af Middeltal og Middelfejl, er det sikrest at undersøge 

paa Tilfældet typiske Fejllove. Af (3) følger ved 27 = 44 — 

=pr— 0. 

1 (m — 44) D + 2 (4, —n2) D? al En 
ØD (x) == — eé 2 xe 2? 

nV 27 

l 5 Ut —x)D? Bk, JE SALT 
seer mp 
ny 27 

== set Tkdetkser SNE AR dase (6) 

For at bevise denne Sætning maa vi studere Virkningen af 
1 =D)? 

Symbolet e? . Af en vilkaarlig Funktion 7(y) afledes 

herved 

1 9D? 
er xfl) SUT 7 0 4 UT b.DIxf(y) +. 

men da 
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+ Å 1% i 

2r Hi —— uw? Syre rå —= 
urne du. == 00 Kor lure 2" du =— V2x: 1-3... (27r—1).… er 
— — 

+ = såe 1 / > 2F 772 ef) = Be . De H+) du [1 je 
+ 

1 eg > 
=— — NE 2" flyt uvVb)du, 

VAD 

dersom Taylors Række er anvendelig påa /(7). Sættes specielt 
1 72 

fly) == —=en2 2" er 
V27a ; 

—x i ( DD): 1 ETT 77) ge v+HuVvd)fi 

ak: ift 4 otkÅ zu a Be 
V2xa 27 Va 

== - == 

V27 (a— 6) 
i 

For Fejllovsfunktionen er altsaa den ved Symbolet GE TG 

bestemte Operation ensbetydende med en Addition af & til 

Middelfejlens Kvadrat. Dette bestyrker Ligning (6). Dog maa 

det erindres, at det er væsentligt for typiske Fejllove, at Middel- 

fejlen er reel. Hvis derfor Additionen af & til Middelfejls- 

kvadratet skulde fremkalde et Fortegnskifte, ophører Formlens 

Gyldighed. Ogsaa Overgangstilfældet, at Middelfejlen kunde 

være eller blive = 0, bør udelukkes. Fejlfrie Iagttagelser have 

ingen egentlig Fejllov. 

De almindeligere Formler (3), (4) og (5) vække ved nærmere 

Undersøgelse endnu større Betænkeligheder. Thi om de end 

kunne være nyttige i specielle Tilfælde, kan det let vises, at de 

ikke altid lede til konvergente Rækker. Man skulde saaledes 

vel særlig tænke påa at anvende dem til at belyse de enkelte 

Halvinvarianters Betydning overfor Fejlloven ved at udlede Fejl- 

lovsfunktioner for saadanne Fejllove, der kun afveg fra den 

typiske Form, derved at en af de højere Halvinvarianter var 

6 
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forskellig fra 0. En Fejllov, hvor øv, =m =0, vov, =r? =1,… 

pr = 0, ør4+1 =0..., vilde ifølge (4) have Fejllovsfunktionen 

I Ds ” SL Es len 
Be: 27 (1 LT ITX e (ft L)Drse SEE ER ar Cl me RE i; ) 

men denne Række er ikke konvergent, naar 7» > 2, hvad der 

særlig viser sig, naar man efter Differentiationerne sætter 

EON EET: 

ks så EN EE ar (2) 00 == (| kr Es 11355579 54] 2) 

Ur SU DGR (Gr FH GES) (bro) VA 

DEN. ET ONS Es KovUE 

i 1774 
e =—E——= ——"— i: og Ø, (0) Ebay <E: Åben i). ge HA SEN .) 

Uri ges (år + 1) (år+-3) bå har SNE” SKET —=—æo foor=æ. 

Det fremgaar heraf, at man ikke frit kan kombinere vilkaarligt 

ansatte Værdier for 25, 24, -:. som Halvinvarianter for en 

brugelig Fejllov. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 3. 

Nogle spektronomiske Resultater. 

Af 

T. N. Thiele. 

(Meddelt i Mødet den 10de Marts 1899.) 

Den Meddelelse, jeg 27. Nov. 1896 gav om «Spektroskopiens 

Seriebegreb belyst ved Udredning af Kulstoffets Baandspektrum», 

er ikke bleven offentliggjort i Selskabets Oversigter. Men i to 

Afhandlinger i Astrophysical Journal 1897 August og 1898 Juni 

har jeg behandlet Sagen i noget videre Omfang; under mine 

Arbejder med det nævnte og andre Spektre havde jeg udviklet 

Hjælpemidler og skærpet de Fordringer, jeg maa stille til en 

god Serie. Derved er det dengang her forelagte Arbejde blevet 

lidt modificeret inden Offentliggørelsen. 

Idet jeg angaaende Detailler henviser til de nævnte Af- 

handlinger, skal jeg her blot kort nævne nogle Hovedpunkter 

deri. 1 Kulstoffets Baandspektrum har jeg fra begge de iøjne- 

faldende Kanter fundet fem (eller snarere sex) togrenede Serier, 

og i Forbindelse med nogle mere lyssvage Serier udtømme disse 

saa at sige alle de i Baandet iagttagne Linier. Som Udtryk for 

Serieloven har jeg kun anvendt Formlen 

ede b, bb, (n +)? + ...—+ br (n + e)" 

ag +44, (1 cc)? +...—+ 0, (n + 0)" 

mellem Liniens Bølgelængde 4 og dens Ordenstal i Serien n. 

Det simpleste Tilfælde 7 =— 1 (Pickerings Formel) har gjort megen 

Nytte i forberedende Regninger, men en nøjagtig Gengivelse af 

1 
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lågttagelserne kræver næsten altid mere sammensatte Formler 

meder ==2Rellererr=83E 

Den særlig indtrængende Kritik, som Seriebestemmelsen 

kræver, gør Anvendelsen af grafisk Fremstilling af Differensen 

mellem iagttagne og beregnede Tal til Nødvendighed. Denne 

velbekendte Methode førte mig gradvis ind paa en betydnings- 

fuld Nyhed. Det hændte ofte, at der var Tvivl om, hvilken af 

to iagttagne Linier der egentlig hørte til Serien og skulde 

sammenlignes med det beregnede Tal. Simpel Forsigtighed bød 

da at danne Differenserne for begge Alternativer, og afsætte 

begge disse som Ordinater i Figuren. For at afgøre Spørgs- 

maal om fremmede Seriers Indblanding, maatte Dobbeltangivel- 

serne faa et betydeligt Omfang. Blev Usikkerheden større, tog 

jeg undertiden tre-fire Liniers Differenspunkter op paa samme 

Ordinat; tilsidst alle overhovedet observerede Liniers mellem 

det beregnede foregaaende og efterfølgende Sted for Linier i 

Serien. Fra at være et Hjælpemiddel i den specielle Series 

Observationskritik blev den grafiske Fremstilling derved til et 

Hjælpemiddel til Opdagelse af nye Serier. Hver Tegning frem- 

stillede nemlig saaledes samtlige Linier i Baandet ved Punkter 

i et todimensionalt System. Den Seriegren, hvortil Arbejds- 

formlen skulde svare, tegnede sig som en Linie meget nær ved 

Abscisseaxen, men ogsåa samme Series anden Gren maatte for- 

løbe som en svagt buet Linie i Nærheden af Kurven for første 

Gren, skærende denne baade ved Hovede og ved Hale. Findes 

der nu i Baandet andre Serier, måa ogsaa disses tilsvarende 

Punkter ligge påa Kurver i vor Tegning, og er der kun liden 

Forskel imellem Seriernes Love, maa deres Kurver blive iøjne- 

faldende nok til at kunne lede til Opdagelse af nye Serier. 

At man ved dette Middel praktisk talt kan finde alle et 

Baandspektrums Serier, naar man blot til Begyndelse kender en 

første Serie, som gerne byder sig selv, har jeg fundet bekræftet 

ved alle de Baåandspektra, jeg hidtil har prøvet, navnlig ved 

Cyanbaandene og et af Lerjordens Baand. 
9 
ES 
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Derimod har Methoden långt mindre Værdi for Linie- 

spektrene, hvor der kun ses faa Linier i hver Serie, men til 

Gengæld vel er mangfoldige Serier at finde. Navnlig skader 

det, at disse Serier danne «Haler», i hvilke der maa antages at 

være uendelig mange usynlige Linier sammenhobede i endelige 

Rum; Tegne-Methoden kan her kun anvendes til at finde Serier, 

hvis Hale næsten har samme Bølgelængde som den ledende 

Series, og selv i dette Tilfælde kan det være meget vanskeligt 

at finde saadanne Serier, som ikke give sig til Kende ved de 

andre hidtil anvendte indirekte Methoder (gennem Dubletter og 

Tripletter 0. s.v.). Den store Forskel mellem Bølgelængderne 

for de mere intensive Linier i disse Serier gør det tilmed 

nødvendigt at gøre den Omvej ikke ligefrem at sammenligne de 

iagttagne med de beregnede Bølgelængder, men af enhver af de 

iagttagne Bølgelængder 4 først at beregne det Ordenstal », som 

dertil vilde svare, dersom Formlen for den ledende Serie var 

anvendelig paa dem, og indtegne disse hypothetiske Ordenstal 

påa Figuren. Jeg har for nylig forsøgt dette for Brintens 

|! 
Spektrum, idet jeg lagde Balmers Formel BASE 5 (12 =) til 

de) n 

Grund, altsaa for hvert observeret 4 beregnede 

n — D vige Ar > 
Å 27 År 

Resultatet er tvivlsomt. En Serie med Loven 

(4 — 36380)" — 0-00055508 —- 0000175332 (n + 0/6)? 

vil tilfredsstille følgende Linier: 

n Intensitet. Obs. Observeret 4. Beregnet 4.  O.—B. 

0 3 SED 5256'23 5255760 + 0:63 

i 6 Hå A 4634'10 4634.09 EA) 

2 6 HdéA 4212'58 4212'61 — 0:03 

3 Å Å 2992"0 3991 68 + 032 

4 4 Å 3872'45 3872'46 — 0'01 

5 4 SA 38032 3803'19 FE ALÅU 

6 3760 06 

7 3 A 3732'2 3731'61 + 0'59 

8 (GA? A 3711'9 3711/95 =—0505 

3 
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Il tredie Kolonne, Obs., betegner Å Observationer af Ames, 

medens /7 betegner Observationer af Hasselberg efter Reduk- 

tion til samme System (Rowland), som Ames har anvendt. 

Da Ames i den Del af Spektret, hvor hans Maalinger 

kan sammenlignes med Hasselbergs, har forbigaaet mange ret 

intensive Linier, kan Savnet af en Linie n» = 6, 4 =— 3760. fore- 

løbig ikke modbevise Seriens Realitet. 

Der kunde yderligere være Tale om at finde samme Series 

anden Gren repræsenteret ved nogle Linier, som ligge temmelig 

nær ved Midten af ovenstaaende Intervaller. Til «halve» Værdier 

af n i ovenstaaende Formel svarer: 

mn Beregnet 4. Intensitet. Obs.  Observeret 4. 0. —B 

Hertil kan svare 
—1  5433'87 5 H 5433'83 — 0'04 

+11 4941'39 15 HH 4942'52 s= uns 

11 4390'85 3) Jål 4391'15 +- 0-30 

22 408442 2 H 4085'23 + 0'81 

då 392352 3 Å 39245 +- 0-98 

41 3833/49 Å,n A 38356 +- 211 

51 8779:26 
61 3744/46 
TÅ 3720:93 USS Å 3721'8 + 0'87 

Hvad der gør mig mest betænkelig ved heri at se andet 

end et kuriøst Spil af Tilfældet, er, at Formlen tillægger denne 

Serie en, saa vidt vides, enestaaende Egenskab, idet baade dens 

Hovede (2, = 5440) og dens Hale (2. == 3638) skulde ligge si 

Spektrets observerede Del. Et Forsøg paa at lægge denne 

hypothetiske Serie til Grund for en ny geometrisk Fremstilling, 

har ikke ledet mig til at finde noget, Spor af andre Serier. 

Af Cyanspektrets Baand har jeg efter de nævnte Publika- 

tioner samtidig taget alle de 3 under Behandling, for hvilke der 

haves gode Observationer, dels af Kayser & Runge, dels Ud- 

maalinger af et Fotografi af Rydberg foretagne med vort Ob- 

servatoriums Maaleapparat. Jeg har i hvert af de tre Baand 

ved Formler konstateret fire eller fem Seriers Existens, uden 

dog derved at udtømme hele "deres Rigdom paa Linier. Jeg 

å 
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har dog ikke søgt at fremdrage flere Serier, meget mere viser 

det sig nødvendigt foreløbigt at blive staaende ved de tre 

største og lyseste Serier i 3die og i 4de Baand (maaske kan 

hertil føjes en enkelt Serie fra Zdet Baand, men dettes lyseste 

Serier besværes i høj Grad ved Koincidens med 3die Series 

mægtige Begyndelse). De øvrige Serier ere for lyssvage og for 

meget trykkede ved Koincidenser til at kunne behandles defini- 

tivt, førend man kan støtte sig paa Resultaterne fra de nævnte, 

og skønt flere af hine tælle et hundrede Linier, kan der dog 

ikke ventes interessante Oplysninger fra dem. 

Spektrets almindelige Bygning er saadan, at hvert af dets 

Baand vistnok udgør et naturligt Hele, sammensat næsten paa 

samme Maade af Serier, der alle ligne hinanden meget i Form, 

men afvige i Udstrækning og Intensitet. De enkelte Serier ere 

i alt Fald her meget mere isolerede end i «Kulstoffets» Baand- 

spektrum, hvor som sagt en fem-sex togrenede Serier udgaa 

fra hvert Hovede; det vilde dog maaske være for meget sagt, at 

der i Cyanspektret kun skulde komme en Serie fra hvert Hovede; 

ved hvert af de tre Baands lyskraftigste Hoveder er der i alt 

Fald Spor af en tredie Gren tilstede. 

Il hvert Baand begynder anden Serie senere (med mindre 

Bølgelængde) end første, men ender sikkert førend denne; lige- 

ledes indeholdes tredie Serie indenfor anden Series Grænser 

0.3.v. De enkelte Linier med samme Ordenstal i de forskel- 

lige Baands Serier af samme Nummer synes at svare nogen- 

lunde til hinanden. Til en vis Grad kan andet Baand betragtes 

som en Afbildning i omtrent dobbelt Størrelse af tredie Baand, 

medens fjerde Baand bliver en Afbildning i halv Maalestok. En 

skematisk Figur vil se omtrent saaledes ud: 
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Hovedsagen er dog, hvilke Bidrag dette Spektrum og navnlig 

de udhævede Serier kunne give til Oplysning om Serieloven, 

efter hvilken Linierne ordne sig i den enkelte Serie. 

Liniernes Antal er her stort. Fra Hovedet med Maximum 

af Bølgelængde og Lysstyrke og såa længe Afstanden mellem 

konsekutive Linier i Serien voxer, ja endog noget ud over denne 

Afstands Maximum, som i disse Serier indtræder omkring Se- 

riernes 150de Linie, kan man let og fuldkommen sikkert følge 

Seriernes Gang, og såa langt kan man tilfredsstille Maalingerne 

af de enkelte Linier indenfor Fejlgrænsen med ovenstaaende 

Formel for r — 2, altsaa ved Beregning af 6 Konstanter. 

Længere ude blive Linierne lyssvage og mere eller mindre 

tvivlsomme, og i Formlen bliver det nødvendigt at lade » voxe 

til 3, som omtrent er det højeste, man kan gaa, uden at År- 

bejdet bliver uoverkommeligt. Men hermed kan man dog endnu 

slaa fast, at Afstanden mellem konsekutive Linier aftager meget 

hurtigere, end den før voxede (omtrent dobbelt saa hurtigt). 

Spørgsmaalet er nu, om denne Aftagen fortsætter sig og snart 

bringer Afstanden mellem de konsekutive Linier ned til og 

under 0, saa at Bølgelængden faar et Minimum, Serien et 

Minimumshovede ; eller standser Farten igen efterhaanden, saa- 

ledes at der kan blive Plads til de uendelig mange Linier i 

endeligt Interval, som en Haledannelse kræver, eller hvorledes 

afsluttes overhovedet Serierne? I enkelte af Serierne, navnlig 

i den særlig oplysende 2den Serie i 3die Baand kan man ved 

en Formel med $ Konstanter, r — 3, følge Serien lige til et 

Minimumshovede ved omtrent den 200de Linie; men det mis- 

lykkes saaledes at følge Seriens Tilbagegang i dens paafølgende 

nye Gren, fordi disse Formlers nødvendige Begrænsning til 

smaa Antal Led fremtvinger en Mangel paa Symmetri i Mini- 

mumshovedet; dette Forholds Realitet kan dog ikke bevises; 

disse Formler maa altsåa nu opgives. 

Saalænge Grundhypothesen om, at Serieloven er en Funk- 

tion af (n + e)?, med den deri liggende Hvpothese om en vis pl (øko) v 

6 



Nogle spektronomiske Resultater. 149 

Symmetri baade i Hovede og Hale, staar ved Magt og bekræftes 

ved alle veludviklede Serier, gaar det ikke an at behandle noget 

Minimum eller Maximum uden i det mindste at forsøge, om 

denne Grundhypothese ikke kan passe paa dem. Men, naar en 

Serie, som kommer fra et symmetrisk Maximumshovede, vender 

tilbage ved et ligeledes symmetrisk Minimumshovede, maa 

Serieloven være periodisk. Maaler N, som ikke be- 

høver at være et helt Tal, det dobbelte Antal Linieintervaller 

fra Hovede til Hovede, maa Formlen for Serieloven blive 

ne 
4 == Få cos —— 5 

( A ss 

Men førend der kan blive Tale om at anvende saadan Formel 

til Beregning, maa foruden Fasen c, som kan hentes fra 

Seriernes Begyndelse, ogsaa Periodetallet N være ret nøjagtig 

bestemt. 

I dette Øjemed maa vi da foreløbigt opgive at fremstille 

hele Seriegrene ved en eneste Formel og anvende vor gamle 

Formel og særlig Pickeringformlen, Tiifældet r— 1, paa disse 

Seriegrenes yderste nedadgaaende Ender. Vi afskære derved 

ikke Muligheden af Haleformen for Seriernes Afslutning. Be- 

stemme vi Pickeringformlens 4 Konstanter ved 4 blandt de 

yderste iagttagne Linier, vil Bestemmelsen af Fasen, Konstanten 

Cc, føre til en Ligning af anden Grad, hvis ene Rod giver os et 

Minimumshovede, medens den anden giver en Hale. 

De hidtil udførte Regninger give ikke nogen Støtte for 

Alternativet Hale, alle kunne de tilfredsstille lagttagelserne ret 

vel ved Minimumshoveder, desværre dog som oftest saaledes, 

at der bliver Valg mellem to eller flere Muligheder. For fem 

af de vigtigste Serier ere disse Regninger gennemførte tillige- 

med grafisk Fremstilling af Differenserne, denne viser sig her 

meget nyttig til den kritiske Dom mellem de sideordnede Mulig- 

heder; det er den, som viser bort fra alle Forklaringer ved 

Haler, over til de periodiske Former, som ende med Mini- 

mumshoveder, der adskille sig fra de stærke Hoveder i Seriens 

7 
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anden Ende ved at vende den modsatte Vej og ved ikke at 

røbe sig ved det blotte Syn paa Fotografierne, idet deres Linier 

ere langt svagere. Jeg anser det, naar Valget staar mellem 

flere mulige Minimumshoveder, for et væsentligt Kendetegn paa 

det rette, naar den grafiske Fremstilling viser tydelige Spor af 

den Seriegren, som løber tilbage fra Minimumshovedet henimod 

Maximum. 

Hvor der er en saadan tilbageløbende Gren, hænder det 

nu i det mindste i de fleste af disse Serier, at der viser sig 

flere saadanne Grene, men skønt Valget mellem disse Grene 

ogsaa byder Vanskeligheder, svækker dette dog ikke min Tillid 

til at være paa det rette Spor. Det er vistnok det samme 

Fænomen, som jeg omtalte ovenfor, at Baandenes første Serier 

syntes at have ikke blot to men tre eller fire Grene. Førend 

vi havde Grund til at tænke os Serierne som periodiske, maatte 

dette betyde, at vi havde alt gøre med mere end en Serie, og 

saaledes har jeg sluttet i Tilfældet ved Kulstoffets Baand- 

spektrum; men ere Serierne periodiske, såa betyde de mange 

Grene mellem fælles Hoveder intet andet, end at Periodetallet 

N ikke er et helt Tal. Serien maa over Grene i vexlende Ret- 

ninger løbe flere, maaske mange Gange fra Hovede til Hovede, 

førend dens Linier nøjagtigt komme tilbage til samme Sted. 

Jeg maa dog bemærke, at det ikke ligger fjernt at tænke sig, 

at baade Periodiciteten og Hovedernes Symmetri kun ere Til- 

nærmelser til Sandheden. Det er ikke helt umuligt, at hvert 

Baand kun er en eneste spiralformet Serie, af hvis mang- 

foldige Vindinger de fleste ere helt usynlige, men som har flere 

lysstærke Stykker, der hvert for sig ses som, hvad vi nu maa 

kalde for en Serie. 

Denne Spekulåtion maa dog ikke forlede os til at skænke 

Antagelsen om Baandseriernes Periodicitet mindre Opmærksom- 

hed, og til at forlade denne Hypothese, førend den er grundig 

prøvet i sin strenge Form. 
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Beregningen af periodiske Serielove maa begynde med, at 

å —= P(cos (GE 2:)) 

eller måaske bedre den reciproke Funktion søges udviklet som 

Funktionen F i 

hel Funktion, 47! altsaa som Fouriersk Række af Vinklen 
RE 

vV=mlE",97., Dette er her en meget besværlig Regning, 

og kun for Zden Serie i 3die Baand er denne Regning nogen- 

lunde bleven gennemført, for to andre af Serierne er Arbejdet 

blevet afbrudt ved min Sygdom, og det vil vel vare nogle 

Maaneder, inden jeg tør tage det op paany. Jeg skal derfor 

her kun antyde, at Periodetallene for hver af de første Serier 

af disse Baand synes at være c. 420, for anden Serierne c. 400 

og for 3die Serie c. 380; for øvrigt indskrænker jeg mig til at 

give Bestemmelserne for hin 2den Serie i 3die Baand, saa godt 

som jeg i Øjeblikket kender dem. 

Jeg finder: 

21109 — 265795 — 

— 8551cos V—+ 

+ 1353 cos 2 V — 

— 403cos3V —+ 

+ 151 cos 4V — 

— 67 cos5 V + vV——— 

— 29 cos 6YV — 

— lå cos7V + 

+ 7 cos 8 V — 

— 4 cos IV 

Maximumshovedet har altsaa » = + 011, 4 = 387158; Mini- 

mumshovedet » — 19886, Z =— 3618-28. Koefficienterne i denne 

Række skifte ikke blot regelmæssigt Fortegn, men ogsaa i deres 

numeriske Værdier er der en såa regelmæssig Gang, at der 

næppe kan være Tvivl om, at vi her have en streng Naturlov 

for os. Konvergensen er utvivilsom, men ikke saa stærk, at 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 9 ig: 
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Regningen bliver bekvem. Der vindes i denne Henseende intet 

ved, at udvikle 4 i Stedet for 47" eller ved lignende "Trans= 

formationer. Serielovens Problem ligner sig selv til det yderste: 

det er sejgt og uhandleligt paa ethvert Punkt. Rækker af hel 

Form som denne er ikke Lovens naturlige Udtryk. Jeg har 

prøvet en bruden Form i Analogi med Afhængigheden mellem 

en Planetbanes sande og excentriske Anomaåli, men heller ikke 

dette synes at skaffe tilstrækkelig Konvergens og Fasthed i 

hver Koefficients Betydning. Maaske kan det hjælpe at sætte 

en Kvadratrod ind i Formlen. Det er den induktive Methodes 

Svaghed, at man i slige Tilfælde er henvist til den rene 

Gætning. 

10 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 3. 

Experimentalundersøgelse over Berøringselektricitetens 

Oprindelse. 

Fjerde Meddeletse. 

Af 

C. Christiansen. 

(Meddelt i Mødet den Ste Maj 1899.) s 

År Zink og Kobber blive elektriske ved Berøring, betragtes i 

Ålmindelighed som paavist ved Voltas Fundamentalforsøg, og 

om dette Forsøgs Rigtighed kan der ikke rejses nogen Tvivl; 

et andet Spørgsmaal er, hvad det beviser. Der ståar jo to Op- 

fattelser imod hinanden; efter Volta og hans Tilhængeres Me- 

ning ville de to Metaller vise Spændingsforskel, ogsåa naar de 

aldrig have været i Berøring med Ilt eller Fugtighed; efter 

Davy's, Faraday's og mange andres Mening betinges nu netop 

den omtalte Spændingsforskel ved Iltens eller Fugtighedens 

kemiske Indvirkning paa Metallerne. Jeg har i 3 forudgåaende 

Meddelelser ") til Videnskabernes Selskab meddelt Resultater af 

Undersøgelser, der tilsigtede at give nye Bidrag til Opgavens 

Løsning. Jeg anvendte hertil den af Lord Kelvin udarbejdede 

Draabemethode. Igennem et snevert Glasrør strømmer Kvæg- 

sølv ud i en fin Straale, som opløser sig i Draaber. Kvægsølvet 

tilføres fra en Jærnbeholder, der staar i ledende Forbindelse 

1) Oversigterne S. 361, 1895; S. 37, 1896; S. 489, 1897. 

1 ib fg 
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med det ene Kvadrantpar paa et Kelvins Elektrometer, det andet 

Kvadrantpar er afledet til Vandledningen. Elektrometret vil da 

efter en kort Tids Forløb angive Potentialet paa det Sted, hvor 

Straalen opløser sig i Draaber. Er Straalen f. Ex. anbragt 

indeni et snevert Metalrør, som holdes ved et konstant Po- 

tential V, vil Elektrometret ogsaa vise Potentialet V. 

Herved er dog et at bemærke. Forbindes Røret med Vand- 

ledningerne, skulde Elektrometret vise Potentialet 0, men dette 

er imidlertid ikke almindeligt Tilfældet. Potentialet bliver større 

og faar netop de Værdier, som betinges af Spændingsforskellen 

mellem Metallet, hvoraf Røret er dannet, og Kvægsølv. At det 

virkelig forholder sig saaledes, fremgaar af lagttagelser af 

F. Exner og J. Tuma!). Vi kunne ogsaa indse, at det maa 

være saaledes, ved at lægge Mærke til, at Elektrometerudslaget 

først bliver konstant, naar Draaberne falde uden Ladning, naar 

altsaa Kviksølvstraalen selv er uelektrisk. Dette kræver, at den 

elektriske Kraft i Luften mellem Kvægsølvet og Metalrøret er O, 

Potentialet altsaa konstant. Lad det være C. Betegnes Kvæg- 

sølvet med Æg, Elektrometerkvadranterne med Æ/, bliver det 

isolerede Kvadrantpars Spænding 

BRERCEFERHEEG: 

Kaldes det Metal, hvoraf Røret er dannet, X, har man for det 

andet Kvadrantpar Spændingen lig 

BE CEN 

Det Potential, der aflæses paa Elektrometret, er altsaa 

BE BEDE XV Ha: 

Udslaget angiver altsaa virkelig Spændingsforskellen mellem det 

Metal, hvoraf Røret er dannet, og Kvægsølv. 

Il den første af de omtalte Meddelelser beskrev jeg nu en 

Række Forsøg, i hvilke Kvægsølv erstattedes af et letflydende 

1) Wiener Berichte 97 (2) p. 917. 1888. 

9 
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Amalgam af Zn, Cd, Pb. Betegnes et saadant Amalgam med 

Am, faar man altsaa 

DK TE RR ==EX BA E 

Men her viste det sig nu, at D fik forskellig Værdi, eftersom 

Forsøget foretoges i en Ilt- eller i en Brint- Atmosfære. Vi 

nødes derved til åt antage, at der opstaar en Spændingsforskel 

ved "Berøringen mellem Amalgam og Luft. Det samme maa 

naturligt antages at gælde om Berøringen mellem Røret og 

Luften — dette er forøvrigt vel bekendt fra ældre Undersøgelser 

over Metallernes Stilling i Spændingsrækken. Tages Hensyn 

hertil, faas altsaa, idet Z betegner Luftarten, hvori Forsøget 

udføres, 
P, = C+ Am | L + El| Am 

P, = C+ X|L—+El| X. 

Den maalte Spændingsforskel er altsaa 

D = P, — P, = Am| L — X|.L + X| Am. 

Her viser sig en væsentlig Forskel efter Beskaffenheden af Å; 

er det en Brintatmosfære, hvori Forsøget foretages, i hvilket 

Tilfælde 
D, = Am| H— X| H+ X| Am, 

findes Spændingsforskellen at være uafhængig af Straalens 

Længde og navnlig af dens Varighed, hvorved vi her forstaa 

den Tid, i hvilken en given Del af dens Overflade er i Be- 

røring med den omgivende Luftart. Er det en Iltatmosfære, 

haves | 
D, = Am| O— X|0—+ X| Am, 

men her er D, afhængig af Straalens Varighed. 

Tages rent Kvægsølv i Stedet for Amalgamet, faas 

D, = Hg|0—X|0+ X| Hg, 
som giver 

D, — D, = Am| 0 — Hg|0— Hg | Am. 

For meget kortvarige Amalgam-Straaler er D, — D., enten 
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lig Nul eller i hvert Fald meget lidt forskellig derfra. Deraf 

følger, at (Am | 0), — Hg | O — Am | Hø. 

Betragtes nu Iltens Indvirkning som det afgørende, er det rime- 

ligt at antage, at (Am| 0), = Hg|0O, hvoraf vil følge, åt 

Am | N-=40: 

For Amalgamstraaler, der i længere Tid ere udsatte for 

Luftens Paavirkning, bliver D, — D, = —e, naar e er den 

almindelige Spændingsforskel mellem det i Amalgamet ind- 

gaaende Metals Kvægsølv; vi fåa da 

— e =— (Am | 0), — Hg| 0 — Hg| Am. 

Af de to sidste Ligninger følger nu 

GERE KOFES AMOR 

Denne Ligning viser, at der ved Berøring mellem Ilt og Amal- 

gam dannes et Dobbeltlag, hvis Potentialspring er mindre end 

Potentialspringet ved Berøring mellem Kvægsølv og Ilt, og at 

Differensen er lig Spændingsforskellen mellem Amalgamets 

Metal og Kvægsølvet selv. 

Heri ligger ganske vist ikke noget Bevis for, at Spændings- 

forskellen Am | Hg ikke existerer; derimod er Potentialdifferen- 

sen mellem Am og O bevist, og der er, saavidt jeg ved, ingen 

tvingende Grund til at antage, at ikke i alle Tilfælde den ved 

Voltas Grundforsøg paaviste Differens hidrører fra kemiske Ind- 

virkninger paa Metallerne fra Atmosfærens Side. 

At indlade mig påa nogen Diskussion herom, vil jeg dog 

anse for unyttigt. 

Jeg har her saa udførligt omtalt Betydningen af mine For- 

søg for at klargøre min Stilling over for de af Hr. K. Wesen- 

donck") i Anledning af mine Forsøg fremsatte Bemærkninger. 

Jeg gaar nu over til at omtale nogle nye Forsøg, jeg hår 

anstillet, for at fåa Klarhed over den kemiske Proces ved 

1Y:Wied: Ann: Bd. 585 S:%4117 1896. 
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Berøringen mellem et Metal og en Luftart og den derved frem- 

kaldte Spændingsforskel. I min tredje Meddelelse om Berørings- 

elektricitetens Oprindelse har jeg vist den store Forskel, der er 

imellem Indvirkningen af tør Ilt og af fugtig Ilt paa et Amalgam 

som Zinkamalgam. I tør Ilt bedækker en Amalgamstraale sig 

overordentlig hurtigt med et Iltelag, som beskytter den mod 

yderligere Indvirkning af Ilten, medens i fugtig Luft Amalgamet 

stadig bliver ved at optage Ilt og sandsynligvis ogsaa Vand- 

damp. Er Ilten saa tør som muligt, bliver Straalen meget lang, 

medens den i fugtig Luft snart opløser sig i Draaber. I mine 

ældre Forsøg over samme Æmne anvendte jeg vistnok i Reglen 

Luft, som var tørret ved at passere gennem Svovlsyre og vand- 

fri Fosforsyre, inden den kom ind i Maaleapparatei; men i dette 

Apparat selv kan Luften dog ikke have været fuldkommen tør, 

da Apparatets Vægge, navnlig Glasset, som bekendt altid op- 

tager Fugtighed og afgiver den i tør Luft. Desuden har jeg 

som oftest i disse Forsøg brugt Pladeelektroder af Kul, som 

vare porøse og sikkert indeholdt Vand. At Luften dog ofte har 

været stærkt tørret, fremgaar af, at Amalgamstraalerne ofte om- 

tales som lange. 

En anden Vanskelighed, jeg ved disse Omstændigheder 

havde at kæmpe med, var den, at Draabeelektroder, idet Straalen 

deler sig i Draaber, altid udsender nogle småa Draaber, som 

fare ud til Siden; de sætte sig ofte i stor Mængde paa Plade- 

elektroderne og kunne .da forandre dennes Overflade og dermed 

dens Spænding. 

Idet jeg nu tænkte paa et Middel til at undgaa disse 

Ulæmper, faldt det mig ind at erstatte Pladeelektroderne med 

Amalgamstraaler. Er Luften, hvori de dannes, iltholdig og 

nogenlunde tør, blive disse Straaler saa lange, at det er let ved 

deres Hjælp at danne et Slags Bur, hvori Potentialet bliver 

konstant, naar alle Straalerne ere i ledende Forbindelse med 

hverandre. I Axen for dette Straalesystem anbringes en Draabe- 

elektrode af rent Kvægsølv. Man faar derved let Spændings- 
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forskellen mellem Kvægsølv og Amalgamet maalt, og har derved 

faaet særdeles gunstige Forsøgsbetingelser. Det er nemlig nu 

let at faa Luften i Apparatet til at have hvilken Fugtighedsgrad 

man vil, og her kunne de fra Draabeelektroden udfarende smaa 

Draaber ingen Skade gøre. 

For åt fåa en Forestilling om, hvordan et saadant System 

vilde forholde sig, lod jeg et Apparat forfærdige, i hvilket 12 

Platintraåade, Diameter 0,3””, dannede Buret. De var udspændt 

saaledes, at de dannede Frembringerne i en Cylinder med en 

Diameter af 6", Fig. 1 viser et Gennemsnit af Apparatet paa 

langs, Fig. 2 påa tværs. A og B ere to Ringe, der ere be- 

fæstede til tykke Ebonitringe C og D, som sidde paa Enderne 

af Messingrøret ZE., De to Platintraade aa, som ses i Fig. 1, 

ere med den ene Ende befæstede til Pladen A, med den anden 

fæstede til en Staalspiral 6, hvis anden Ende sidder fast i 

Enden af set: kortere Rør |Æ, fastloddet til BB Fig: 91 viser! 

Fig. 1. Fjiz. 2: 
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hvorledes Røret Æ er udskaaret for at man kan komme til at 

se, om Kvægsølvstraalen falder sammen med ÅApparatets Axe. 

Uden om Æ sidder et andet Rør GG, der ogsaa er udskaaret 

og som, naar alt er i Orden, drejes om i den Stilling, der er 

vist i Fig. 2, som viser et Tværsnit gennem Apparatet. Rørene 

E og G tjene da blot til at beskytte Straalen imod fordelende 

Virkninger fra Omgivelserne. 

Med dette Apparat anstilledes følgende Forsøg. Efter at 

Elektrometret var justeret med et Latimer Clarks Element, for- 

bandtes det med to Leclanché Elementer; deres elektromotoriske 

Kraft fandtes at være 2,883 Volt. Derpaa forbandtes Elektro- 

metret med en isoleret Kvægsølvbeholder; fra denne strømmede 

Kvægsølvet igennem et Glasrør i en fin Straale af Længde L 

ud i Axen af Platintraadsgitret. Først forbandtes baade Gitret 

og Hylstret EG med de to Leclanché'ske Elementer, Elektro- 

metret angav da en Spænding V,; derpaa forbandtes Gitret 

med Jorden, Hylstret med Elementerne, Udslaget er da V,; 

endelig forbandtes Hylstret med Jorden, Gitret med Elementerne, 

Udslaget blev da V,. Endvidere er under 2 angivet Rumfanget 

af det Kvægsølv, som strømmede ud i et Minut. 

L EB v; WE re: 

3 ED ER DES TD EO 2800 

FS 530 Sie 0058 25820 

On 56 2866: 10066 2,799 

Man ser af Værdierne for V,, at Hylstrets Indvirkning kun er 

ringe, hvilket jo ogsaa maatte formodes. Spørgsmaalet er nu, 

hvor stor en Feil der begaas, ved at Gitret ikke danner et fuld- 

stændig tæt Hylster om Straalen. De to Leclanché Elementers 

virkelige Spænding er 2,883 Volt, medens Udslaget V., varierer 

fra 2,799 til 2,820. Man ser, at Fejlen ligger imellem 2 og 

39/0. Vi se altsaa, at dette er den Nøjagtighed, hvormed vi 

kunne vente at faa Spændingsforskellen bestemt ved at omgive 

en Kvægsølvelektrode med et System af Amalgamstraaler. 
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Amalgamstraalerne frembragtes påa følgende Maade. Amai- 

gamet flyder fra den ringformige Jærnbeholder AA, Fig. 3, ud 

gennem 12 Huller aa i Karrets Bund. Foroven er Karret lukket 

ved Hjælp af en Jærnplade BB. Som Figuren viser, er der i 

Midten af AA anbragt en gennemboret Jærnskrue, som skrues 

ind i en Møtrik, der hører til DB. For at det hele kan blive 

tæt, er der imellem B og C anbragt en Kautschukring CC. 

FF er to Jærnrør, af hvilke det ene er lukket; gennem det 

andet bringes Amalgam ind i AA. 

Dette Udstrømningsapparat anbringes i en stor Kautschuk- 

prop, der i Fig. 3 er antydet ved de punkterede Linier; den 

Fig. gv) 

SEES > 

NEED SEE BESET 

anbringes i et vidt Glasrør, indvendig beklædt med en udskaaren 

Jærnplade; nedenfor denne sidder en lignende cylindrisk bøjet 

og udskaaren Jærnplade, der er fæstet til en Prop, som forneden 

lukker Glasrøret. Ved at dreje paa denne Prop kan man komme 

til at se, om Udstrømningen af Amalgam og Kvægsølv foregaar 

paa den rigtige Maade, og derpaa, naar alt findes i Orden, dreje 

Proppen saaledes, at Straalesystemet overalt er omgivet af Jærn- 

plader og derved beskyttet mod fordelende Indvirkning fra 

Glasset. Foroven og forneden paa Glasrøret er anbragt Siderør, 

som tjene til at lede Luft ind og ud. 

8 



Experimentalundersøgelse over Berøringselektricitetens Oprindelse. 161 

Jeg skal nu meddele Udfaldet af nogle Forsøg efter denne 

Methode. 

Forsøg I. 

Zinkamalgam, 1000, og rent Kvægsølv. Ilt. 

ilten lededes først gennem Blandinger af Vand og konc. 

Svovlsyre, inden den traadte ind i Straaleapparatet. Jærnrøret, 

som omgav Straalerne, var forbundet med Jorden, Amalgam- 

straalerne selv forbandtes ikke direkte med Jorden, imellem dem 

indskødes ved Hjælp af en Øheostat og et Leclanchés Element 

en elektromotorisk Kraft ée, hvis Styrke var 0,143 Volt; den 

kunde ved en Strømvender skifte Retning. Den sande Værdi V 

af Spændingsforskellen mellem Zinkamalgam og Kvægsølv faas 

da ved at tage Middeltallet. Kvægsølvstraalens Længde var 187, 

Amalgamstraalerne havde en Hastighed af omtrent 200%, Paa 

det Sted af dem, der laa lige ud for Enden af Kvægsølvstraalen, 

havde Amalgamet altsaa været udsat for Luftens Paavirkning i 

1S/2000 = 0,009 Sekunder. Temperaturen var ved alle Forsøgene 

omtrent 20”? C. 

%0 Svovlsyre V+e V—e V e 

40 1,02 0,76 0,89 0,13 

” 1,01 0,78 0,89 0,11 

50 1,02 45 0,88 0,13 

” 1,01 0,74 0,87 0,13 

60 0,92 0,65 0,78 0,13 

” 0,92 0,64 0,78 0,14 

70 0,65 0,39 0,52 0,13 

n 0,56 0,30 0,43 0,13 

” 0,56 0,29 0,42 0,13 

80 0,56 0,28 0,42 0,14 

” LEE: 

, — 0,58 

I de to sidste lagttagelser forbandtes Amalgamstraalerne med 
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Jorden. Det viste sig nemlig, at Elektrometret ikke fik nogen 

rolig Indstilling, nåar Luften blev saa tør. 

Da Forsøgene give en Værdi for eé, der stemmer godt med 

den direkte fundne, 0,14 Volt, tør det antages, at Resultaterne 

ere paalidelige. Og dog er det et mærkeligt Resultat, de føre 

til. Saalænge Ilt er nogenlunde fugtig, svarende til Spændingen 

af fortyndet Svovlsyre med 40—50 ?/o Svovlsyre, er Spændings- 

forskellen konstant, omtrent 0,88 Volt. Bliver Luften tørrere, 

aftager Spændingsforskellen først langsomt, senere hurtigt, og 

bliver, naar Ilten nogen Tid har været tørret med 80 ”/o Svovl- 

syreblanding, negativ. 

Deri er der dog ret beset intet særligt overraskende. Det 

er bekendt, at de fleste Metaller, naar de iltes, blive mere, ofte 

endog stærkt, elektronegative. Naar Zinkamalgamer under 

almindelige Forhold maa siges at være elektropositive, ligger 

det altsaa i en Indvirkning af Ilt og Vanddamp samtidig; mangler 

Vandet, vil Zinken blive negativ. 

Ved de her beskrevne Forsøg blandedes Zinkamalgamet 

under Udstrømningen med det rene Kvægsølv fra den midterste 

Straale, Draabeelektroden. Med den derved fremkomne Blanding 

udførtes følgende Forsøg. 

70 Svovlsyre V 

0 — 0,81 

100 — 0,30 

”» 042 

100ForFEs 0 — 0,60 

” — (8 

30 + 0,80 

» Es (78 

I det med P,0, betegnede Forsøg tørredes Ilten først med 

konc. Svovlsyre og derefter med vandfri Fosforsyre. Ogsaa her 

iagttoges et meget stort negativt Udslag, naar Luften er 

meget tør. 

10 
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Forsøg Il. 

Zinkamalgam, ”/1000, og rent Kvægsølv i Ilt. 

Hemps FOG: 

0/0 Svovlsyre V 

60 —- 0,77 

» + 0,89 Elektrometret lidt uroligt 

” - 0,83 

80 + 0,02, + 0,54 — meget uroligt 

2 — 0,06 

”» — 0,16 — uroligt 

90 — 0,66 

” — 0571 — uroligt 

100 — 0,75 

100 og P,0,  —0,76, — 0,66 — uroligt 

60 + 0,73 

Disse Forsøg stemme i det Hele godt med de foregaaende 

og vise, at Amalgamets Styrke er af underordnet Betydning. 

Forsøg III 

Zinkamalgam, Y4/41000, rent Kvægsølv. Ilt. 

Temp: 16” C. 
9/6 Svovlsyre 

70 Amalgamstraalerne bleve ikke altid lange. 

830 V =— —0,17 Volt 

90 KEE 47 BE 

100 V =< —0,54 - 

100 og P, O; V << —0,54 - 

Derpaa lavedes et nyt Amalgam af samme Styrke, hvorpaa 

følgende Forsøg anstilledes. 

Ilten tørredes med konc. Svovlsyre og vandfri Fosforsyre ; 

Straalens Længde varieredes. 
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Straalens Længde 

DR V — — 0,58 

30 »” V == — 0,58 

19 » V =— — 0,58 

13 » V =— — 0,58 

Derpaa erholdtes med 80/0 Svovlsyre V — — 0,54, med 70/0 

Svovlsyre — 0,02 Volt. 

Med dette Amalgam kunde der kun anstilles Forsøg i tem- 

melig tør Luft, da Amalgamstraalerne ellers ikke bleve lange. 

Forsøg IV. 

Cadmiumamalgam, "”/1000, rent Kvægsølv, Ilt. 

Disse Forsøg anstilles ganske paa samme Maade som 

de tidligere. Temp. 16? C. 

90 Svovlsyre Spændingsforskel 

80 — 0,11 Volt 

”» — 0,20 » 

90 — 0,40 » 

NOK Or =—041 

80 — 0,40 » 

70 — 0,12 » 

60 + 0,32 » 

» + 0,46 » 

”» OGRE 

30 087 

” + 0,88 » 

i0OKosrek OS — 0,33 » 

» — 0,37 » 

”» — 0,38 » 
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Forsøg V. 

Blyamalgam, "1000, rent Kvægsølv, Ilt. 

Fremgangsmaaden som foran. Temp. 14” C. 

9/5 Svovlsyre Spændingsforskel 

60 + 0,62 0,62 Volt 

70 0,62 0,62. » 

80 OS E> 

100 og P, 0; 0,61 0,60 » 

Det sidste Forsøg gentoges 7 Gange med samme Resultat. 

Forsøget gentoges med et nyt Amalgam af samme Styrke; Ilten 

tørredes med konc. Svovlsyre og vandfri Fosforsyre, Spændings- 

forskellen laa mellem 0,595 og 0,590 Volt. Nu fyldtes Bunden 

af Beholderen, hvori Straalerne fandtes, med vandfri Fosforsyre 

for at faa Luften saa tør som overhovedet muligt. Nu blev 

Udslaget endelig meget lille, + 0,27 til + 0,31 Volt. Med mere 

Fosforsyre i Beholderen erholdtes strax et negativt Udslag — 0,07 

Volt; det gik dog hurtigt over til positivt. 

Forsøg VI: 

Magniumamalgam, Y4/41000, rent Kvægsølv. 

Naar der var kendelig Fugtighed tilstede, tilstoppedes Ud- 

strømningsrørene meget let. 

Atmosfærisk Luft, tørret med vandfri Fosforsyre, gav 

Spændingsforskellen 1,12 Volt. 

Ilt, tørret paa samme Maade, gav først 0,99, senere 

0,97 Volt. 

Nu bragtes Fosforsyre ind i selve Straaleapparatet for at 

tørre Ilten saa kraftigt som muligt, derved blev Udslaget først 

— 0,13, sank derefter til — 0,18 Volt, dog var Spændingen 

meget variabel. 

Forsøget gentoges med et nyt Amalgam, Resultaterne i 

Hovedsagen de samme. Med Fosforsyre i selve Beholderen, 
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hvori Straalerne faldt, erholdtes negative Udslag, indtil — 0,98 

Volt. Med Ilt, der indeholdt Spor af Fugtighed, erholdtes Ud- 

slag af + 1,17 til + 1,18 Volt. 

Resultatet heraf er da, at der imellem Amalgamer og Kvæg- 

sølv iagttages en konstant Spændingsforskel i fugtig Ilt og fugtig 

atmosfærisk Luft, Amalgamerne ere da positive over for Kvæg- 

sølvet; ved skarpt tørret Luft vendes Forholdet om, Amalgamet 

bliver negativt i Forhold til Kvægsølv; denne Spændingsforskel 

er dog afhængig af, hvor tør Luften er, og den højeste Værdi 

er sikkert ikke naaet ved de foregåaende Forsøg. Deres Re- 

sultater ere i Hovedsagen følgende. 

I fugtig Luft. Il tør Luft. 

Magniumamalgam | Kvægsølv . .. —-1,18 Volt — 0,98 Volt 

Zinkamalgam | Kvægsølv ..... + 0,88 » — 0,76 » 

Cadmiumamalgam | Kvægsølv . .. —0,88 » — 0,41 » 

Blyamalgam | Kvægsølv ...... + 0,62 » — 0,07 » 

Disse Differenser for fugtig Ilts Vedkommende ere i det 

hele ikke meget forskellige fra dem, jeg har faaet ved den 

ældre Methode. Af Tabel XI, S.376 i min første Meddelelse, 

er den højeste Værdi for Zn | Hg, idet Metallet sættes i Stedet 

for Amalgamet, 0,83 Volt. For Cd| Hg faas af Tabellen S. 379 

sst. endog 0,98 Volt og for Pb| Hg 0,50 Volt. Disse afvigende 

Resultater forklares let ved de Kilder til Fejl, som betegnes af, 

at der paa Pladeelektroden sætter sig Amalgamdraaber. 

Det fremgaar altsaa heraf, at Ilten alene ikke er i Stand til 

at give Amalgamerne positiv Spænding, Vanddampenes Nær- 

værelse er nødvendig. Om der da dannes et Hydrat, er vel ikke 

dermed afgjort, men er jo paa Forhaand sandsynligst. I denne 

Henseende er altsaa det tidligere af mig om Iltens Betydning 

udtalte at berigtige. Af min anden Meddelelse fremgaar det nu, 
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at Saltsyre i Forbindelse med Ilt ophæver Spændingsforskellen 

mellem Amalgam og Kvægsølv: i dette Tilfælde dannes der vel 

et Salt paa Amalgamets Overflade. Endelig have vi nu set, at 

Amalgamerne blive negative i meget tør Ilt. 

Resultaterne af de foregaaende Arbejder kunne derefter 

samles paa følgende Maade: 

FAD ET Or US REE positiv Spænding 

ng Ios Saltsyre 0 ” 

FÅ NE er IE "5 FSR BEREEE negativ  » 

hvor da Zn kan ombyttes med et af de andre elektropositive 

Metaller. 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 15 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1899. Nr. 3. 

Methodologisk-kritiske Bemærkninger om moderne 

Forskningsretninger i Embryologien. 

Af 

R. S. Bergh. 

(Meddelt i Mødet den 19. Maj 1899.) 

Der er vistnok ikke mange Grene af den biologiske Forskning, 

i hvilke der i de sidste 30 Aar er blevet præsteret et saa rigt 

og saa mangfoldigt Arbejde; der er neppe mange Felter, paa 

hvilke det ser saa forskelligt ud nu og for en Menneskealder 

siden, som den dyriske Embryologi. Rigt har det Udbytte været, 

som denne Videnskabsgren har bragt Systematiken og den kom- 

pårative Anatomi, og rigt Udbytte har dens Bestræbelse for at 

finde et Maal i sig selv bragt hjem. Karl Ernst von Baer's 

berømte Udtalelse (1828): «Die Entwickelungsgeschichte ist der 

wahre Lichttråger fur Untersuchungen uber organische Kårper» 

har først tilfulde kunnet sandes i denne Periode. 

Ved en Samvirken paa et og samme Felt af saa mange- 

artede Kræfter som dem, der have været virksomme paa Embryo- 

logiens Omraade i de sidste 30 Aar — Mænd af forskellig Tanke- 

retning, af forskellig Uddannelse og Skole — har det nu ikke 

kunnet undgaas, at der finder en stærk Brydning Sted, at der 

foregaar en Kamp, man kunde næsten fristes til at sige af 

uensartede Elementer og Kræfter. Den analytiske Forskning 
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kommer i Konflikt med den synthetiske, den historiske med den 

experimentelle, og snart er Slaget i Gang over hele Linien, og 

det er ikke altid let at forholde sig som Tilskuer. Mænd, som 

have indlagt sig Fortjenester ved at bringe nye Synspunkter og 

nye Methoder frem, blive saa indtagne af disse, at de se for- 

nemt ned paa alt andet og derved fremkalde en fortjent Protest, 

men tillige en Reaktion, som skyder langt ud over Maalet. 

Det er under disse Forhold ikke uinteressant som liden- 

skabsløs Tilskuer med nogen Sympathi for begge de kæmpende 

Parter at kaste et Blik ud over de stridende og tillige over den 

Historie, som har ført til den nuværende Tilstand. 

De to Retninger, om hvilke her er Tale, ere: 1) Den 

komparative Embryologi, hvis Maal er det samme som den 

komparative Anatomis, nemlig en Udredning af Dyreformernes 

Slægtskab, og som for saa vidt gaar op i den komparative Ana- 

tomi, som en Sammenligning mellem Embryoner jo gerne kan 

kaldes komparativ Anatomi af Udviklingsstadier; og 2) den ex- 

perimentelle Embryologi, som søger at vinde Klarhed over 

selve Udviklingsprocessens Natur og Betingelser, over de en- 

kelte Elementers Værd og Betydning for Legemets Opbygning 

og over de ydre Faktorers Indflydelse paa Udviklingsgangen. 

Jeg skal begynde med at skildre den første af disse Retninger 

(som den ældste) og kritisere dens extreme Side, idet jeg be- 

standig udvælger prægnante og omfattende Exempler som Gen- 

stand for min Kritik; derefter skal paa lignende Maade den ex- 

perimentelle Forsknings Maal og Veje i Korthed skildres. 

Det er først omkring Aaret 1870, at Udviklingshisterien 

svinger sig op til at blive en generel Disciplin indenfor Z0o- 

logien. Hvad man før den Tid vidste, var kun mere sammen- 

hængende, forsaavidt det angik Organudviklingen hos Hvirvel- 

dyrene; med Hensyn til denne havde Embryologien allerede 
9 ke 



Methodol.-krit. Bem. om moderne Forskningsretninger i Embryologien. 171 

forholdsvis tidligt bragt en Mængde smukke Data tilveje, som 

navnlig konstaterede, at der under Udviklingen af de højere 

Typer findes en Mængde Forhold, som genfindes som blivende 

Organisationsejendommeligheder hos de lavere Typer (Gællebuer 

og Gællespalter, Rygstrengen og Urnyrerne o.s.v.). Med Hen- 

syn til de hvirvelløse Dyrs Udvikling var derimod det, man den 

Gang vidste, overordentlig spredt og mangelfuldt, og det er 

først de to berømte russiske Forskere Alexander Kowalevsky 

og Elias Metschnikoff, som her have brudt Bane. Ikke 

blot, at de gjorde os bekendte med en umaadelig Mængde 

Kendsgerninger vedrørende det simplest byggede . Hvirveldyrs 

(Ampluoxus) og de forskelligste hvirvelløse Typers Udvikling — 

en Opdagelse som Paavisningen af den slaaende Overens- 

stemmelse mellem Udviklingen af Amphioxus og Åscidierne og 

af Existensen af Rygstreng og Rygmarv hos de sidstes Em- 

bryoner og Larver maatte jo allerede give meget Stof til Efter- 

tanke; men de lærte os just igennem Studiet af de lavere 

Dyretypers Udvikling at kende Udviklingsprocesserne i langt 

klarere og simplere Former, end man indtil da havde haft 

Anelse om, og de banede derigennem Vejen for en dybere For- 

staaelse baade i den ene og i den anden Retning. Kowa- 

levsky opstillede Læren om Kimbladenes Homologi gennem 

hele Dyreriget fra Coelenteraterne opefter (efter at rigtignok 

Huxley allerede i 1849 havde udtalt den Tanke, at Hudens 

og Tarmens Epithelier hos Meduserne vare at jævnføre med 

Kimbladene hos Hvirveldyrenes Embryoner). Ogsaa Metsch- 

nikoff's forøvrigt betydeligt senere Fremhæven af Cellernes 

Vandringer og af deres ligesaavel nedbrydende som opbyggende 

Virksomhed har været af grundlæggende Betydning. 

Der er mange, som endnu den Dag i Dag betragte Haeckel 

som den, der ved sin saa kaldte «Gastraea-Theori» har gjort 

størst Epoke i hin Tids Embryologi. Jeg hører ikke med til 

disse, men ståar overfor den nys nævnte Theori paa et lignende 

Standpunkt som Kleinenberg i hans udmærkede, aandrige 
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Skrift «Die Entstehung des Annelids aus der Larve von Lopa- 

dorhynchus» "); jeg betragter altsaa Haeckel's Betydning i 

denne Sag ikke som egentlig frembringende, men kun som 

fremskyndende, som agitatorisk. Kærnepunktet i Haeckel's 

Theori?) var Opstillingen af en hypothetisk Stamform (Gastraea), 

nøjagtigt svarende til den Gastrulaform, vi genfinde under Ud- 

viklingen af de forskelligste Dyretyper. Men Methoden heri er 

ikke synderlig grundig eller videnskabelig: alene af den Om- 

stændighed, at Gastrulaformen optræder i forskellige Typers 

Udvikling, at ville drage den Slutning — og oven i Købet op- 

stille den som Dogma — at der har existeret en for alle disse 

Typer fælles Stamform af ganske samme Beskaffenhed som hin 

Embryonalform, det er saare naivt, det er Logik for 20aarige 

Poeter. Thi hvem kan indestaa for, at ikke f. Ex. Fordelen ved 

tidligt at faa en fungerende Tarmkanal med resorberende Epithel 

gennem Selektionen har været virkende hen til Dannelsen af 

Gastrulaformen, og hvem kan indestaa for, at dette ikke er 

foregaaet selvstændigt indenfor de forskellige Typer? Og over- 

hovedet: hvor kan man for Alvor tro at kunne konstruere Stam- 

former paa denne Maade, Stamformer, som oven i Købet maatte 

ligge tilbage i den laurentiske Periode? Vil man endelig — jeg 

vil ikke sige filosofere, men — poetisere over disse Sager, saa 

er dog Metschnikoff's Afledning langt mere tiltalende: at 

stille Virksomheden af enkelte Vandreceller, deres regelløse Ind- 

vandring op som noget oprindeligere end Indfoldningen af en 

velordnet Epithellamel. Jeg har allerede en Gang?) diskuteret 

disse Spørgsmaal og skal derfor ikke komme nærmere ind der- 

paa, blot tilføje den Bemærkning, at min Skepsis i Henseende 

1) Zeitschrift fur wissensch. Zoologie. Bd. 44. 1886. p. 2. 

2?) At Haeckel's omtalte Theori i andre Retninger — navnlig i Henseende 

til Inddelingen af Kløvningstyperne — indeholder værdifulde Bemærk- 

ninger, ændrer ikke det ovenfor sagte. 

3) Vorlesungen uber allgemeine Embryologie (Kap. VIII). Wiesbaden 1895. 
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til disse ontogenetiske Homologier siden dengang snarere er 

voxet end aftaget. 

Imidlertid er det i denne Henseende gaaet mange andre — 

og deriblandt Mænd, som spille en betydelig Rolle i Nutidens 

Videnskab — anderledes end mig. Gastraea-Theorien doceres 

stadigt i Oscar Hertwig's «Lehrbuch der Entwickelungs- 

geschichte der Wirbelthiere», i A. Lang's «Lehrbuch der 

vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere» og i B. Hat- 

schek's «Lehrbuch der Zoologie» for blot at nævne tre af de 

bekendteste Lærebøger. Og den Methode, som blev indført ved 

den nævnte Theori: at konstruere Stamformer af Empbryonal- 

former eller Larveformer, bredte sig; som Kleinenberg ud- 

trykte sig: « Gastraea'en var ikke avledygtig, men stærkt in- 

fektiv». Den har inficeret talrige andre Regioner af Embryo- 

logien, og jeg skal i det følgende omtale et Par af de mest 

«støvophvirvlende» Theorier, den har givet Stødet til. 

Den første af disse, som jeg skal gaa lidt nærmere ind 

påa, er den saakaldte 7'rochophora-Theori, som er udførligst 

udviklet af Hatschek!") allerede i 1878 — efter at allerede 

Semper 0. a. forinden havde fremsat beslægtede Anskuelser — 

og senere noget modificeret fremsat i 3die Hefte af samme 

Forfatters «Lehrbuch der Zoologie» (1891), desuden tiltraadt og 

hævdet af en Mængde andre Forfattere, f. Ex. af Haeckel og 

senest og udførligst af Eisig”) i et, hvad Undersøgelsen an- 

gaar, yderst grundigt og minutiøst Arbejde om Udviklingen af 

den mærkelige Annelidefamilie Capitelliderne%). Grundtanken i 

1) Studien uber Entwicklungsgeschichte der Anneliden.  ÅArbeiten a. d. 

zool. Institut Wien. Bd. 1. 1878. 

?) Zur Entwicklungsgeschichte der Capitelliden. Mittheilungen a. d. zool. 

Station zu Neapel. Bd. 13. 1898. 

3) Naar jeg særligt udvælger denne Theori (og andre, som staa i nøje 

Sammenhæng med den) som Genstand for min Kritik, saa er Grunden 

dels dens omfattende Karakter, dels den langvarige (over 20aarige) Ind- 

flydelse, som den har udøvet paa mange Nutidsforskere. At en saa 

grundig Forsker som Eisig nu for nylig har sluttet sig til den, efter 

først at have været imod den, har yderligere stimuleret mig hertil. 
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denne Theori er følgende. Paa Grund af Ligheden mellem den 

for Anneliderne og Molluskerne typiske Larveform (som ogsaa 

optræder mere eller mindre modificeret i nogle flere Typer) og 

påa Grund af denne Larveforms Overensstemmelse i mange 

Bygningsforhold med den fuldt udviklede Hjuldyrtype antages 

en Stamform (7rochozoon), som næsten i et og alt skal svare 

til hin Larveform (7rochophora). Hvad der frem for alt skal 

karakterisere denne 7rochophora (og dette Trochozoon), er føl- 

gende: den har en stærk præoral og en svagere postoral Fimre- 

krands, et mægtigt Nerve- og Sanseorgan (Issepladen, hvoraf 

Hjernen skal udvikle sig) beliggende ved Forenden, en Taårm- 

kanal med de typiske tre Afdelinger (ektodermal Fortarm, ento- 

dermal Mellemtarm og ektodermal Bagtarm), et Exkretionsapparat 

af lignende Bygning som hos Fladorme og Hjuldyr, desuden en 

vid «primær» Krophule, i hvilken Muskeltraade ere udspændte 

mellem Hud og Tarm og mellem forskellige Steder af Huden, 

endelig de saakaldte «Mesodermstriber», hvoraf Kønsorganerne 

tilligemed forskellige andre Dele senere udvikle sig. Denne 

Larveform tillægges der, som sagt, stor fylogenetisk Betydning: 

Hatschek og andre Tilhængere af 7rochophora-Theorien ud- 

lede fra det hypothetiske 7rochozoon (foruden Hjuldyrene) alle 

Annelider, Arthropoder, Mollusker, Brachiopoder og ektoprokte 

Bryozoer "). 

Det er nu ganske vist, at der er betydelige Ligheder til- 

stede imellem den typiske Annelidelarve og den typiske Mollusk- 

larve — her maa ses bort fra den sædvanligvis meget tidlige 

Optræden af Skal hos den sidste — men ere disse Ligheder 

virkelig tvingende til den Antagelse, at denne Larveform ikke 

kan være selvstændigt erhvervet indenfor hver af de to Grupper? 

Og selv i dette Tilfælde, vilde dermed atter nødvendigvis følge, 

1) Hatschek har desuden skelnet et Forstadium « Protrochula», som 

endnu ikke besidder Endetarm og Gat; dette anses for Gentagelsen af 

et fylogenetisk Stadium «Protrochozoon», fra hvilket han udleder alle 

Fladorme, Hjuldyr og Nemertiner. 
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at selve denne Larveform repræsenterer en Gentagelse af en 

Stamform? Kunde den ikke blot have existeret som Larveform 

hos en Stamform uden selv at repræsentere noget fylogenetisk 

Stadium? Dog, hvis vi ikke finde Sandsynlighedsbeviserne for 

den første Antagelse (at Larven hos Annelider og Mollusker er 

strengt homolog) overbevisende, saa kunne vi rolig lade det 

andet Spørgsmaal ligge. 

Og hvad nu det første Spørgsmaal angaar, saa kan jeg 

fatte mig i temmelig Korthed. Først og fremmest bør den 

store Rolle fremhæves, som Existensen navnlig af den præorale 

Fimrekrans spiller i denne Theori. Men saadanne Fimre- 

kranse ere jo saa hyppige hos svømmende Dyr og Larver; 

allerede blandt de éncellede Dyreformer (Infusorierne) findes der 

Exempler paa, at Legemets almindelige Fimrebeklædning er er- 

stattet af en enkelt kraftig Krans af Fimrehaar omtrent midt 

paa Legemet, ved Hjælp af hvilken Dyret svømmer. Og ligesaa 

hos Larveformer af mange forskellige Dyr. Nogle uddanne 

Fimrekranse omtrent midt paa Legemet (de «mesotroche» 

Annelidelarver; Pteropodlarver); men de fleste have ganske vist 

den præorale Fimrekrans udviklet (med eller uden akcessoriske 

Kranse). Saa lidt som de først nævnte Fimrekranse midt paa 

Legemet tør antages for homologe, saa lidt behøver den 

præorale Krans hos Annelide- og Mollusklarver at være det. 

Og med Eisig's nedenfor citerede Bemærkning med Hensyn 

hertil!) vil vel vanskeligt nogen slaa sig til Ko som Bevis for 

Homologien af den præorale Fimrekrans; thi naar den op- 

1) 1. c. p. 240. «Man betrachte sich einmal die meisten dieser Trochophoren, 

diese plumpen, nahezu kugligen Geschåpfe, um zuzugeben, dass das 

Bedurfniss, sich måglichst rasch oder vielseitig im Wasser zu bewegen, 

nach den uns bekannten Gesetzen der Statik und Dynamik wohl kaum 

fir ihre Formverhåltnisse massgebend gewesen sein kånnen. Wohl aber 

erscheint diese auffallende Uebereinstimmung in der åusseren und inneren 

Organisation dann verståndlich, wenn wir die Trochophora als die Re- 
Capitulation einer allen diesen so verschiedenen Thiergruppen ursprung- 

lich gemeinsamen, Rotatorien åhnlichen Stammform gelten lassen und 

diese Stammform selbst von Ctenophoren. åhnlichen Organismen ableiten». 
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træder saa almindeligt, som den faktisk gør, såa har den sik- 

kert just derved godtgjort sin Hensigtsmæssighed for de ved- 

kommende Larveformer. 

Hvad fremdeles Issepladen angaar, såa er den i den typiske 

Form, hvori Hatschek har fremstillet den hos nogle Larve- 

former, slet ikke saa almindelig udbredt, og jeg behøver med 

Hensyn hertil kun at henvise til den ypperlige Fremstilling af 

Hjernens Udvikling hos Anneliderne, som Kleinenberg i sit 

ovenfor citerede Værk har givet. — Exkretionsapparatet viser 

ganske vist store Overensstemmelser hos Hjuldyr og hos Larver 

af Annelider og Mollusker"), men det er lige saa vel Overens- 

stemmelser med de fuldvoxne Fladorme og Nemertiner; altsaa 

kan der ikke tillægges noget af disse Momenter nogen 

tvingende Betydning, og nu de øvrige Overensstemmelser i 

Bygning — ja dem tillægge selve Theoriens Tilhængere en såa 

ringe Betydning i Sammenligning med de allerede omtalte, at 

jeg vistnok tør anse det for unødvendigt at kritisere dem. 

Beviset for Homologien af Annelidernes og Mol- 

luskernes typiske Larveform staar efter alt dette 

påa saa svage Fødder, at det paa ingen Maade bør 

tjene som Basis for videregaaende Spekulationer. 

Ligesom Trochophoratheorien har haft mange Tilhængere, 

saa har den forøvrigt ogsaa haft sine Modstandere”). Blandt 

disse er Lang kommet til det Resultat, at Ligheden mellem 

Trochophoralarven og Hjuldyrene er at forklare saaledes, at 

Hjuldyrene oprindeligt vare Annelidelarver, som opnaaede Køns- 

modenhed i Larvestadiet og bleve staaende herved; i Overens- 

stemmelse hermed udleder han heller ikke Anneliderne fra et 

1) Vigtig er J. Meisenheimer's Paavisning af den terminale Fimre- 

flamme i Ferskvands -Pulmonaternes Urnyrer (Verh. d. deutschen zool 

Gesellsch. zu Heidelberg 1898. Leipzig 1898). 

2) Da Eisig med stor Omhu har sammenstillet den vigtigste Litteratur 

med Hensyn til T'rochophora-Theorien, mener jeg at kunne spare mig 

at gaa nærmere ind herpaa. 
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hypothetisk 7rochozoon, men fra Fladorme og betragter 7rocho- 

phoralarven som en sekundær Larveform, opstaaet i Tilpasning 

til det pelagiske Liv. Eisig har bekæmpet denne Mening og 

forlanger et Bevis for, at 7rochophora'en er «sekundær». Et 

virkeligt Bevis herfor vil imidlertid lige saa vanskeligt kunne 

leveres som et saadant for, at denne Larve er «primær». Og 

hvad skal man nu først sige, naar den sidste Forfatter, som 

har studeret Hjuldyrenes Bygning komparativt"), ligesom for- 

øvrigt tidligere Metschnikoff o. a. er kommet til det Re- 

sultat”), at Overensstemmelsen imellem Trochophoralarven og 

Hjuldyrene er af rent sekundær Natur, og at Uddannelsen af et 

Fimreorgan i Lighed med hin Larveforms maa afledes af en 

ventralstillet Fimreskive uden tydelige Krandse? Som det ses, 

findes med Hensyn til den her omhandlede Theori nu omtrent 

alle mulige Standpunkter repræsenterede: 1) Hjuldyrene op- 

fattede som kønsmodne 7rochophoralarver, der ikke have ud- 

viklet sig videre (med Forkastelse af det hypothetiske T'rochozoon 

som Stamformj; 2) Hjuldyrene opfattede som Repræsentanter 

for Trochophora'ens fylogenetiske Spejlbillede (T'rochozoon); 

3) Hjuldyrene opfattede som oprindeligt krybende Former uden 

nogen nærmere Relation til Trochophoralarven. Jeg tror at 

turde spaa, at man vil kunne blive ved at føre Grunde i Ilden 

for hver af disse Opfattelser, og at man ikke vil kunne naa til 

en blot nogenlunde sikkert begrundet Theori herom ved Hjælp 

af de Methoder i Tænkning og Forskning, som nu staa til vor 

Raadighed. Og i hvert Fald: den Methode at konstruere Stam- 

former af Embryoner ved Sammenligning med meget fjernt be- 

slægtede Typer — saa fjernt beslægtede som Annelider, Hjuldyr 

og Mollusker — er i sit hele Væsen løs og forkastelig. 

1) C.Wesenberg-Lund, Danmarks Rotzifera. 1. Kjøbenhavn 1899. 

?) Det er ikke min Mening hermed at ville tilkendegive en ubetinget Til- 

slutning til Dr. Wesenberg-Lund's Anskuelse; men den er i det 

mindste fuldt lige saa berettiget som de to ovenfor anførte Theorier 

og desuden i Forhold til dens Omfang baseret paa et større Materiale. 
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Den anden Hypothese, som her skal undersøges, staar i 

nær Sammenhæng med T'rochophoratheorien. Man har nemlig 

villet gaa endnu videre med denne Lære: man har villet udfinde 

det hypothetiske Trochozoon's Afstamning fra en nulevende fuldt 

udviklet Dyretype, Rippegoplerne!"), eller fra en hypothetisk 

med disse nær beslægtet Urform, som ogsaa har faaet sit eget 

Navn (Orthotrochula, Hatschek). Fundet af to aberrante, til 

krybende Levemaade uddannede Slægter af Ribbegopler (Cteno- 

plana og Coeloplana) paa et Tidspunkt, da man overalt søgte 

efter Urformer og Mellemformer, bevirkede, at en hel Række 

Forfattere kom til den Antagelse, at der existerer et nærmere 

Slægtskab mellem Fladorme (Polyclader) og Rippegopler, saa- 

ledes åt de nys nævnte to Slægter betragtes som Overgangs- 

former, uagtet de i alle væsentlige Træk af deres Organisa- 

tion kun kunne betragtes som ægte Ribbegopler og deres 

Ligheder med Fladormene kun ere af ganske underordnet Natur. 

Nogle Forfattere udlede af Ribbegoplerne først Fladormene og 

af disse atter Anneliderne, medens andre som Mellemled mel- 

lem Ribbegopler og Orme indsætte forskellige efter Gastraea- 

Methoden konstruerede Larve-Stamformer. Jeg skal forøvrigt 

ikke komme ind paa en mere detailleret Kritik af disse An- 

skuelser — det systematiske og komparativ - anatomiske ligger 

jo egentlig udenfor Rammen af denne Afhandling — og ind- 

skrænke mig til nogle Bemærkninger om, hvorledes man har 

villet tyde den første Udvikling af Fladormene (Polycladerne), af 

Ånneliderne og af Molluskerne i Favør af den nys omtalte 

Hypothese. Man”) har nemlig villet anse den meget hyppige 

7) Se f.Ex. Hatschek, Lehrbuch der Zoologie. Heft 3. p. 319—322. — 

Biste tscspiese 

?”) Man høre f.Ex. Korschelt og Heider (Lehrbuch der vergl. Entwick- 

lungsgeschichte dér wirbellosen Thiere. Heft 1, 1890. p. 114): «Bei 

Betrachtung der Turbellarienentwicklung fållt zunåchst der radiåre Bau 

der Embryonalanlage ins Auge: Die vier grossen Blastomeren, von denen 

sich oben und unten die Entodermzellen losgelåst haben, die radiår an- 
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og vel typiske regulære Anordning af Kløvningscellerne i Grup- 

per paa fire (i Kvartetter, som man har kaldt dem) som et Tegn 

paa alle de nævnte Dyreformers Nedstamning fra Straaledyr. 

I Overensstemmelse hermed tør man vel formode, at den samme 

Anordning hos visse Hvirveldyr (Amphioxzus, Petromyzon, de 

fleste Padder o.a.) er et Tegn paa Hvirveldyrenes Nedstamning 

fra Straaledyr, og man vilde med Lethed kunne føje nye Hypo- 

theser til de allerede talrige og for største Delen ganske ube- 

grundede Meninger, man har opstillet med Hensyn hertil"). 

Og dette saa meget mere, som Kløvningen her er langt mere 

udpræget radiær end hos de af Eisig 0. AÅ. anførte Former, 

idet Kvartetterne og Oktetterne ere stillede lige over hverandre, 

ikke skudte ind imellem hverandre (hvorfor denne Kløvning 

ogsaa er blevet betegnet som ægte radial i Modsætning til den 

«spirale» Form, som just er den, der findes hos Fladorme, 

Annelider og Mollusker). Og er det ikke mærkeligt, at just hos 

Hvirveldyrene, som dog vel maa antages at have fjernet sig 

geordneten Ectodermzellen, vor allem aber die vier Mesodermgruppen. 

Dieses Verhalten weist darauf hin, die Turbellarien mit radiår gebauten 

Thieren in Verbindung zu setzen» etc. — eller Eisig (l. c. p. 145 el. 

255): «Lediglich an denselben Ctenophoren wird man aber angesichts 

der radiåren Gebilde unseres Anneliden-Embryos erinnert. Wie nåmlich 

bei den ersteren von dem am aboralen Pole gelegenen Sinneskårper aus 

nach Chun 8 Zige von Ectodermzellen als Nerven zu den mit Schwimm- 

plåittchen besetzten 8 Rippen ausstrahlen, so strahlen auch bei dem 

letzteren von der am aboralen Pole gelegenen Rosette aus anfånglich 4, 

spåter 8 Zuge von Ectodermzellen (nåmlich die des Kreuzes) zu der 

anfånglich aus 4 Zellenpaaren bestehenden Anlage des Prototrochs», og 

dette benyttes saa som Bevismateriale for den ovennævnte fylogenetiske 

Slutning. 

Bortset fra den bekendte Hypothese om Hvirveldyrenes Nedstamning fra 

Annelider (Dohrn, Semper 0. A.) har man i den nyere Tid opstillet 

som Urformer for Hvirveldyrene 1) Aktinierne (Sedgwick, Fraipont, 

Oscar Hertwig), 2) Crustaceerne (Gaskell), 3) Arachniderne 

(Patten), 4) Nemertinerne (Hubrecht), 5) Balanoglossus (Bate- 

son), 6) Turbellarierne (Goette), 7) Echinodermlarveagtige Dyr 

(Garstang), 8) en hypothetisk Chordaea (Haeckel). Disse 8 Hypo- 

theser have alle omtrent samme Værdi; det kan heraf sluttes, hvor megen 

Værdi der tilkommer hver enkelt af dem. 
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allerlængst fra Urformerne, den straaleformede Anordning dog 

er allerbedst bevaret? Skulde mon ikke dette være en Tanke 

til Eftertanke? 

Selv Forfattere, som ikke gaa saa vidt i deres Derivationer 

som at udlede alle de ovennævnte Former fra Ribbegopler, saa- 

ledes som E. B. Wilson!), have dog anset de forskellige 

«Kvartetter> i Kløvningen af Annelider, Mollusker og Polyclader 

for homologe. Denne Antagelse er bl. a. grundet påa den 

komplet ubeviste Antagelse, at det saakaldte «definitive Meso- 

derm» hos Anneliderne og Molluskerne skulde være et Derivat 

af den bageste Del af Urtarmens Væg?) og er i det Hele ren 

og luftig Konstruktion, da man nemlig slet intet véd om Homo- 

logien af de Dele, hvorom det her drejer sig (hverken om «det 

blivende Mesoderms» Oprindelse af Urtarmvæggen eller om 

«Larvemesodermets» Identitet hos Annelidelarverne med.de fire 

«Mesodermstriber» hos Polycladerne 0. s. v.). Enten tager man 

disse Deles Homologi a priori — hvortil der savnes enhver 

logisk Berettigelse — eller man beviser deres Homologier ved 

deres Oprindelse fra nogle Kløvningsceller hos Embryonerne og 

beviser saa igen paa Grundlag heraf Homologierne af ved- 

kommende Kløvningsceller. Hvilken Circulus ! 

At Kløvningscellerne (for at bruge en moderne Forfatters %) 

træffende Udtryk) have det Instinkt at ordne sig paa en be- 

stemt Maade og paa en Maade, som kan frembyde betydelige 

Overensstemmelser hos Dyreformer, som ståa hverandre for- 

holdsvis fjernt, det er sikkert nok; men om Homologien af de 

Dele, som udvikles af dem, kan der rejses meget vægtige Tvivl, 

og i hvert Fald behøver denne Ordning paa ingen Maade at 

1) Gonsiderations on Cell-lineage and ancestral reminiscence. Annals New 

VorkAcadtof-Sc; HsV0L 11. 1898%Nr: 4: 

2) Her skiller Wilson sig fra Eisig, med hvem han ellers for det meste 

er enig, idet nemlig Eisig betragter «Mesodermets» Urceller eller Telo- 

blaster som deriverede af Kønsceller hos Stamformerne. 

3) 0. zur Strassen, uber das Wesen der thierischen Formbildung. Verh. 

d. deutschen zool. Gesellsch. zu Heidelberg 1898. Leipzig 1898. 
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involvere en Ribbegople-Urform, men Instinktet til at ordne sig 

saaledes kan muligvis blot være erhvervet, fordi den vedkom- 

mende Ordning er den bekvemmeste for den videre Udvikling. — 

Dersom Forfatteren , af nærværende Afhandling havde villet an- 

vende den her omtalte og karakteriserede Methodik paa de hos 

Annelider og Crustaceer i saa bestemt og regelmæssig Anord- 

ning forekommende ektoderinale Teloblaster og de fra dem ud- 

gaaende Cellerækker, hvilke Luftslotte havde han da ikke kunnet 

bygge! Men han har foretrukket blot at henføre dem til Kate- 

gorien tidlig Sondring af eller tidlig Uddannelse af Instinkt hos 

bestemte Kløvningsceller uden at tøållægge saadanne Processer 

nogen vidtrækkende fylogenetisk Betydning. At give en virke- 

lig begrundet Forklaring af det omtalte Instinkts Oprindelse 

er for Tiden simpelthen umuligt. 

Det er kun et Par af de moderne embryologisk-fylogenetiske 

Theorier, jeg her har indladt mig paa at belyse; jeg har hertil 

som sagt valgt et Par af de mest celebre og mest omfattende. 

Deres Antal kunde med Lethed forøges; der er næppe mange 

Gebeter af Zoologien, som ikke have lignende at opvise. De 

ligne de i det foregaaende omtalte i hele Methoden, og det er 

jo just denne, jeg har villet kritisere: Methoden af Embryoner 

at konstruere Stamformer, som blev om ikke opfundet, saa dog 

sat i System af Haeckel i hans Gastraea-Theori. 

IL. 

Den anden Retning, som først er kommet op i de sidste 

16—17 Aar, er den experimentelle. Man skylder den 

mange smukke og interessante Resultater.  Paavisningen af 

Kløvningscellernes tidlige Specifikation og af deres dertil svarende 

Mangel paa Evne til Regulation og Regeneration i nogle Til- 

fælde (Ribbegopler, Ascidier m. fl.) og omvendt af deres Mangel 

paa Specifikation med den dertil svarende overordentlige Regula- 

- tions- og Regenerationsevne i andre Tilfælde (f. Ex. Ampluozus, 

13 
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Meduser, Echinodermer 0. a.) har kun med Sikkerhed kunnet 

leveres ad experimentel Vej; ligeledes Paavisningen af ydre 

Faktorers indvirkning påa Æggets Konstitution og paa Befrugt- 

ningsprocessen; de experimentelle Undersøgelser over Regene- 

ration, Heteromorfose og 'Transplantation have ogsaa bragt 

højst interessante og tildels uanede Resultater for Dagen. Og 

man kan vente sig endnu langt mere af denne Art Forskning i 

Betragtning af, hvor faa Aar der ere hengaaede, siden man be- 

gyndte at arbejde paa denne Maade. 

Hovedrepræsentanterne for den experimentelle Retning have 

imidlertid skæmmet deres "Arbejder noget, dels ved fiere lidet 

lykkelige, alt for tidligt til Verden bragte Generalisationer og 

dels ved en alt for vidt dreven Fremhæven af deres egen Ret- 

ning og Methode som den ene saliggørende. Hvad det første 

Punkt angaar, såa skal jeg kun minde om den af Roux op- 

stillede saakaldte Mosaiktheori og om den af Driesch og af 

Oscar Hertwig forfægtede Lære om Kløvningscellernes Ud- 

vikling i Følge deres gensidige Relationer og Regulationer 

(«deres prospektive Betydning som en Funktion af deres Leje i 

Helheden», Driesch). Jeg har i mine for fire Aar siden udgivne 

«Vorlesungen uber allgemeine Embryologie» nærmere analyseret 

de omtalte Generalisationer og påavist deres Fejlagtighed hver 

for sig. Men de have affødt en lige saa omfangsrig som øde 

og ufrugtbar Polemik") imellem deres Forfægtere indbyrdes; jeg 

tror at turde sige, at vi efter denne theoretiske Polemik ere 

1) Smilgn. navnlig H. Driesch, Entwicklungsmechanische Studien. Zeit- 

schr. f. wiss. Zool. Bd. 55. 1892 og: Analytische Theorie der organischen 

Entwickelung. Leipzig 1894. — W. Roux, Gesammelte Abhandlungen 

zur Entwicklungsmechanik der Ørganismen. Leipzig 1895. Bd.2, og: 

Uber die verschiedene Entwicklung isolirter erster Blastomeren. Arch. 

f. Entwicklungsmech. Bd. 1. 1896. — 0. Hertwig, uber den Werth 

der ersten Furchungszellen fur die Organbildung des Embryo. Arch. f. 

mikr. Anat. Bd. 42. 1893, og: Zeit- und Streitfragen der Biologie. 

Heft 1. Jena 1894. Dette er kun Hovedarbejderne; desuden findes en 

Del smaa polemiske Artikler. 
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ganske lige saa vidt som før. Det er kun selve Undersøgelsen 

og Spørgsmaalsstillingen, som har virket fremmende. 

Da jeg, som sagt, allerede én Gang har analyseret de oven 

nævnte Theorier, skal jeg ikke opholde mig derved; det, som 

her nærmere skal belyses, er de Pretentioner, med hvilke nogle 

af de betydeligste moderne experimentelle Forskere — eller som 

de kalde sig: Udviklingsmekanikere — optræde. Det er fremfor 

Alle Wilhelm Roux og Hans Driesch, om hvem dette 

gælder. At Experimentet er den mest fuldkomne Methode, den 

som stiller Spørgsmaalene og besvarer dem præcisest, og at 

kun Experimentet er i Stand til at levere sikre Besvarelser af 

mange udviklingshistoriske Spørgsmaal, lader sig let paavise. 

F. Ex. har man længe vidst, at Fimrepladerne hos Ribbegoplerne 

opstaa i aldeles bestemte Regioner af det kløvede Æg; men at 

kun ganske bestemte Kløvningsceller ere bestemte til at danne 

dem, og at kun just disse Celler have Evnen til at bringe dem 

til Udvikling, medens alle de andre Embryonalceller mangle 

denne Evne, det har først Experimentet formaaet at vise"). Og 

naar vi vide, at under den normale Udvikling hos Anneliderne 

næsten hele Bugnervestrængens Materiale stammer fra to tidligt 

sondrede Kløvningsceller (Neuroblasterne), saa mangler dog 

endnu Paavisningen af, at ikke andre Celler, hvis hine elimi- 

neres af Udviklingen, kunne remplacere dem og vise Evne til 

at udvikle nervøse Substanser i hines Sted, og denne Paavisning 

kan kun vindes ad experimentel Vej. Det forekommer mig, at 

Oscar Hertwig — skønt jeg i det væsentlige deler hans 

Betragtning af den almindelige Methodik i Udviklingshistorien — 

ikke tilstrækkeligt har fremhævet, at den experimentelle Methode, 

hvor den lader sig anvende, gaar frem for alle andre og naar 

dybere end alle andre. 

Men med Anerkendelsen heraf ville « Udviklingsmekanikerne » 

1) Se A. Fischel's fortræffelige. Arbejde: Experimentelle Studien am 

Ctenophorenei. Arch. f. Entwicklungsmech. Bd. 7. 1898. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 15 13 
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ikke lade sig nøje. Deres «Fremtidsvidenskab» er for dem 

ikke blot en Gren af Udviklingshistorien, men alt andet 

embryologisk Studium er ifølge dem kun at betragte som 

Forarbejde for deres egne Studier, og de se med fornem Mine 

ned paa den hele deskriptive og komparative Embryologi lige- 

som paa den deskriptive og komparative Anatomi, såa vel som 

påa Systematiken og paa den hele darwinistiske Forsknings- 

retning. Darwin betegnes som «der alte Kleinigkeitskråmer 

von Down» — det er endda en saa tarvelig Forfatter som 

Haacke, der tillader sig denne Ytring — og hans Lære karak- 

teriseres af en af disse Forskere (Fr. Dreyer) som «engelsk 

Syge», hvilken «die jung aufgewachsene Biologie» — der har 

aabenbart ikke været Biologi før Roux, Driesch, Dreyer 

G. Wolff etc. — snart maa se at voxe fra. Sig selv betegne 

de bestandig som «kausale Forskere» i Følelsen af deres højere 

Overlegenhed overfor alle andre Embryologer, og den Gren af 

Udviklingshistorien, som de repræsentere, har maattet døbes 

med det fornemme Navn «Udviklingsmekanik». 

Der er med Hensyn hertil ført en længere Strid imellem 

Roux og Oscar Hertwig"), og jeg kan i det væsentlige 

slutte mig til den sidstnævnte. Som han har fremhævet, have 

de experimentelle Forskere brugt Udtrykkene «mekanisk» og 

«kausal» ret konfust, snart i almindelig - filosofisk og snart i 

fysisk Forstand, alt efter som det passer bedst. Han hår nær- 

mere analyseret den mislige Brug af disse Betegnelser hos for- 

forskellige ældre og nyere Forfattere (kun burde her Haeckel 

være medtaget; thi der er faa, som have drevet en saadan Mis- 

brug med disse Ord og gjort dem i den Grad til rene Fraser 

som han). Han har yderligere med Rette akcentueret, at der 

fra den deskriptive og komparative Embryologis Side endnu i 

1) Smilgn. navnlig 0. Hertwig, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft 2. 

Meehanik und Biologie. Jena 1897. — W. Roux, Fir unser Programm 

und seine Verwirklichung. Arch. f. Entw. mech. Bd. 5. Heft 1—2. 

1897. 
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Løbet af vor Periode er gjort fuldt saa vigtige og betydnings- 

fulde Opdagelser som fra den experimentelles ; han anfører saa- 

ledes van Beneden's Fund af Kærnernes Forhold under 

Befrugtningen; hertil kunde ogsaa føjes en Opdagelse som 

Boveri's af Kønscellernes Sondring fra de «somatiske» Celler 

hos Åsecaris i tidlige Kløvningsstadier. Men naar Hertwig 

som godt Exempel paa, hvad man kan slutte af den direkte 

Iagttagelse uden Experiment, anfører sine egne «Love» for 

Celledelingens Retninger, såa er dette ikke ganske heldigt, da 

disse Love ere alt andet end Love, og de blive det ikke mere, 

fordi Hertwig efter sin sædvanlige Fremgangsmaade stadig 

trykker dem op, skønt de forlængst ere gendrevne (hvad han 

ligeledes i Følge sin sædvanlige Taktik ganske ignorerer) !), 

Sit Højdepunkt har imidlertid «Udviklingsmekanikernes » 

Lovprisning af deres egen Videnskab og Methode i Modsætning 

til al anden morfologisk Forskning først naaet efter den 

Roux-Hertwig'ske Strid i en med prisværdig Klarhed og 

Præcision skreven Afhandling af H. Driesch: «Von der Me- 

thode der Morphologie»”). Her er det med rene Ord sagt: 

«Wir — zahlreich sind wir eben nicht — haben nicht «eine» 

Methode der wissenschaftiichen Morphologie, søndern wir haben 

die wissenschaftlich - morphologische Methode». Og dette «Vi 

alene vide» er, som det udtrykkeligt bør bemærkes for Læseren, 

ikke nogen Spøg, men ramme Alvor. Systematiken har efter 

Driesch ingen anden Værdi end den at være katalogiserende 

7) I Hertwig's «Allgemeine Anatomie und Physiologie der Gewebe» (2den 

Del af «Die Zelle und die Gewebe». Jena 1898) findes atter megen Po- 

lemik mod Roux og Weismann saa vel som lange Citater af Scho- 

penhauer og Lotze; Bogen er for en meget stor Del et Opkog af 

Forfatterens tidligere udtalte subjektive Anskuelser om Arvelighed. Hvor 

meget mere af Vævenes Anatomi og Fysiologi lærer man ikkeafRanvier's 

klassiske Værk med den beskedne Titel: «Traité technique d'histologie». 

Man venter sig af en «Allgemeine Anatomie und Physiologie der Gewebe» 

ret meget; hvor skuffet bliver man ikke! 

?) Biologisches Centralblatt. Bd. 19. Nr.2. 15de Januar 1899. 
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og derigennem åt være Forarbejde for experimentelle Under- 

søgelser; han sammenligner den systematiske Ordning af Dyre- 

og Planteriget med en Klassifikation af Borde og Blækhuse (!); 

Systematiken har saaledes ikke noget med virkelig Videnskab 

at skaffe. Dermed falder naturligvis den selvstændige Betydning 

af den komparative Anatomi (og Embryologi) bort; Begrebet 

Homologi, saaledes som det forstaas af den moderne kompara- 

tive Anatomi, omdannes til et rent praktisk klassifikatorisk Be- 

greb"); den hele fylogenetiske Betragtningsmaade er i Følge 

Forf. absolut forkastelig; den kan intet yde Biologien; højst kan 

den være et «Forfædre - Galleri»; «den er subjektiv Tilsætning 

til den komparative Systematiks Resultater, en Tilsætning, med 

hvilken man fejlagtigt tror at kunne give hine Resultater Ka- 

rakter af en højere Indsigt, medens man i Virkeligheden ikke 

har den ringeste Berettigelse til selve denne Tilsætning« (1. ec. 

p: 37—38). 

Altsåa, med andre Ord: hvad alle de betydeligste, de finest 

tænkende Hoveder paa Zoologiens og Botanikens Omraader have 

arbejdet påa fra disse Videnskabers Oprindelse og indtil nu, 

det er slet ikke «Videnskab», men kun Forarbejde til det Evan- 

gelium, som nu forkyndes af Roux, Driesch, Herbst, 

Gustav Wolff, Fr. Dreyer og et Par andre. Dette er i 

Sandhed Beskedenhed ! 

Det Fænomen, åt «Udviklingsmekanikerne» optræde paa 

denne Maade, er forklarligt som en Reaklion imod den excessiv- 

fylogenetiske Retning, som Semper i sin Tid betegnede som 

«Haeckelisme» og som er såa uhyre udbredt nutildags (smilgn. 

ovenfor); den er, saaledes som den ofte fremtræder i sine 

Slutninger og Paastande, snarest at betegne som en Karikatur 

påa videnskabelig Forskning og Tænkning. Jeg har ovenfor i 

1) «Homolog mnennen wir allemal solche Merkmale von verschiedenen 

Formen, welche bei Abwågung der Aehnlichkeiten aller, zum Zwecke 

einer guten Klassifikation, am wenigsten Unåhnlichkeiten darbieten » 

(URE pE2D 
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en Ånmærkning sammenstillet et Antal Hypotheser med Hensyn 

til Hvirveldyrenes Afstamning, som er betegnende i den Hen- 

seende, og det er ikke blot de systematisk -fylogenetiske Af- 

ledninger, som høre herhen; men ogsaa de rent imaginære 

Konstruktioner af «Regenerationsplasma», «Bioforer», «Deter- 

minanter», «Ider», kort sagt det hele Weismann'ske Apparat, 

lutter Begreber, som svæve frit i Luften uden at have nogen 

som helst real Basis — ogsaa alt dette hører efter sit Væsen 

og sin Methode ikke hjemme i moderne Naturvidenskab, men 

i den Art Skolastik, som undersøger, hvor vidt Adam har haft 

Navle eller ikke 0. desl. Dette udelukker ingenlunde An- 

erkendelsen af, at: Weismann har betydelige Fortjenester paa 

Årveligheds - Theoriernes Omraade i rent negativ Retning, 

nemlig ved den Kritik, han har udøvet overfor meget, man alt- 

for letsindigt havde antaget. 

Mod saadanne Fænomener danner den experimentelle Forsk- 

ning en berettiget og vægtig Protest. Men den skyder i sin 

Reaktion langt ud over Maalet. Der hører en i Sandhed gro- 

tesk Naivetet til at ville lade den experimentelle Undersøgelses- 

methode gælde som eneraadende i Morfologien. Hvor den kan 

bruges, bør den være den øverste, men hvor langt strækker 

dens Omraade sig? Et Par Kontra-Spørgsmaal til Driesch 

kunne i denne Henseende være betegnende. Naar nemlig 

Driesch (Il. c. p. 38) spørger: 

«Was miissten wir wissen, um auch nur sagen zu kønnen, 

dass gewisse Anneliden mit «rudimentåren Blastomeren» ab- 

stammen von Formen, bei denen åhnlich gelagerte Zellen 

morphogenetisch funktionirten? Was, um von der Abstammung 

etwa der Amphiura squamala von Arten mit freien Larven mit 

entwickeltem Kalkgerust reden zu kånnen? Was um der Capi- 

tella Vorfahren ohne Brutpflege zuzuschreiben?» 

og herpaa svarer: 

«Lauter Dinge miissten wir wissen, die wir heutzutage 

nicht eimal aåhnen; Dinge, zu deren Ermittlung nicht einmal 
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ein Anfang gemacht worden ist, ein Anfang, der nur denkbar 

ist im Sinne experimenteller Forschung», 

saa lad os, idet vi blive i hans Tankegang, føje følgende 

Spørgsmaal til: 

«Hvad maatte vi vide for at kunne tale om Hestens Ned- 

stamning fra flertaaede Pattedyr eller om Fuglenes Nedstamning 

fra Krybdyrene?» 

og saa i Stedet for at svare derpaa gøre endnu dette 

Spørgsmaal: 

Er der virkelig nogen experimentel Forsker, som for Alvor 

tror påa at kunne løse Afstamningsspørgsmaal ad experimentel 

Vej, som tror påa, at man vil kunne frembringe én Dyre- 

type ved at experimentere med en anden og derved omdanne 

denne ? 

Og hvis dette Spørgsmaal nu besvares benægtende — hvad 

det sikkert vil blive — hvorfor skulle vi saa tvinges til at lade 

store Grupper af Kendsgerninger ståa uden al Sammenhæng? 

Lad os føre dette videre, udenfor Zoologien: hvad bliver der 

efter den Driesch'ske Betragtningsmaade af Historien, af den 

komparative Sprogvidenskab (som bruger ganske samme Methode 

som den komparative Morfologi i Zoologien og Botaniken) og 

hvad bliver der af Geologien? Paa alle disse skønne Felter for 

den menneskelige Tankes Virksomhed kan i Følge Sagens 

Natur den experimentelle Methode ikke anvendes eller i hvert 

Fald ikke blive den hovedsagelige Methode, saa lidt som mathe- 

matiske Beregninger kunne det. Altsaa bør disse Omraader 

i Følge Driesch's Betragtning ikke regnes for hørende ind 

under den videnskabelige Forsknings Gebet. Men hvor komme 

vi såa hen? Vi maatte ved Udelukkelsen af den komparative 

Betragtningsmaade føres til at opfatte store Omraader af Naturen 

og saa godt som hele Aandslivet som en Række isolerede Fæ- 

nomener uden al Sammenhæng, og dette kan og bør ikke være 

Maalet for videnskabelig Stræben og Arbejden. Dersom der kun 

var blevet arbejdet experimentelt i Biologien — låd os et Øje- 
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blik gøre dette umulige Tankeexperiment — saa vilde den 

Forsker være den store, den geniale Videnskabsmand, som 

indførte den komparative Betragtningsmaade. Nu er det i Ud- 

viklingshistorien lige omvendt; derfor bringe de experimentelle 

Forskere ved deres nye Spørgsmaalsstillinger og Undersøgelser 

et frisk Pust ind, hvilket fortjener den allerstørste Anerkendelse. 

Men dermed behøvede vel ikke at følge et såa grænseløst Hov- 

mod, en, saadan Selvforgudelse og Ringeagten af de største tid- 

ligere Forskeres Virksomhed. Man fristes til at sige til hine 

Forfattere: arbejd videre uden at slaa saa meget om Eder med 

store Ord og overlad det til andre at rose Eder! Vi lade Eders 

Methode gælde som den første og ypperste, hvor den kan 

bruges; men Anvendelsen af den er stærkt begrænset, og vi 

maatte, naar den alene skulde bruges, betragte den levende 

Natur som en Hob isolerede Kendsgerninger uden al Sammen- 

hæng; men det er ikke det, vi tilstræbe. i 

At der for Begrebet Homologi — omtrent Hovedbegrebet 

i den komparative Anatomi — ikke skulde ligge andet til Grund 

end den Driesch'ske Bestemmelse, vil just sige dette, at der 

ikke kan erkendes den ringeste indre Sammenhæng mellem de 

vigtigste Forhold i Dyrenes Bygning og Udvikling; det er i Følge 

denne Synsmaade at betragte som betydningsløse Enkeltheder — 

som vi blot temmelig vilkaarligt stille sammen — naar alle 

Hvirveldyr oprindeligt — som Embryoner — have en Ryg- 

stræng, som hos de højere Former erstattes af en Hvirvelsøjle, 

eller naar de lungeaandende Hvirveldyr i Embryonaltilstanden 

en Tid lang ere udstyrede med Gællebuer og Gællespalter og 

et tilhørende Karsystem. At saadanne Kendsgerninger imidlertid 

maa give det tænkende Menneske Stof til Tanker, at han ud af 

sit Syn paa saadanne Kendsgerninger maa forme Theorier og 

Hypotheser, selv om han ikke har Udsigt til at kunne bevise 

dem ad Experimentets Vej, det er simpelthen dybt begrundet 

i den menneskelige Natur — lykkeligvis! Og indtil man giver 

os bedre Theorier herom, ville vi holde fast ved dem, vi have. 
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Det er ikke første Gang, at Morfologien og den kompara- 

tive Betragtningsmaade bliver angrebet fra experimentelle For- 

skeres Side. Allerede for 50 Aar siden kunde man iagttage 

nøjagtigt det samme Fænomen. Da Carl Ludwig den Gang 

brød nye Baner for den experimentelle Fysiologi, maatte han 

ogsaa strax proklamere sin Videnskab som det rette Evangelium 

og udtale sin Fordømmelse over Morfologien og Systematiken, 

hvilke Discipliner kun kunde betragtes som en videnskabelig 

eller kunstnerisk Leg”), hvilket foranledigede Rudolf Leuckart 

til en skarp Indsigelse. Morfologien er ikke sygnet hen og død 

efter Carl Ludwig's Angreb; den har tvertimod aldrig taget 

saa frodig Væxt som i de sidste halvhundrede Aar. 

Og lad os nu til Slutning se, hvorhen Mangelen paa sam- 

menlignende Betragtning har ført sine Dyrkere til forskellige 

Tider. Den første Embryolog, som slog ind påa den Vej at 

lade Sammenligning være Sammenligning og at ville «forklare» 

den enkelte Dyreforms Udvikling ud af sig selv (ligesom nu de 

moderne «Udviklingsmekanikere»), var Wilhelm His, hvis 

Arbejder i denne Retning ligge 25—30 Aar tilbage. Hvortil 

førte hans ukomparative Betragtninger? De førte til en Ab- 

surditet, nemlig den saa kaldte Parablasttheori, og de førte 

endvidere til mathematiske Beregninger af Spændinger og Folde- 

dannelser af elastiske Plader til Forklaring af Hønseæggets 

Kimskives Væxt under den første Udvikling. I de c. 30 Aar, 

som ere hengaaede siden da, have disse His'ske Principer vist 

sig totalt ufrugtbare (og kun i den Grundtanke at «forklare» det 

1) «Wer mit der Bildung unserer Epoche dennoch das Schopfungsregister 

der Natur oder gar den Baustyl der Thiere finden will, der erstrebt eine 

wissenschaftliche oder kunstlerische Spielerei. Fir uns haben die Systeme 

nur den Werth der Worterbucher» siger Carl Ludwig i en Anmeldelse 

af Leuckart's udmærkede Skrift «uber die Morphologie und die Ver- 

wandtschaftsverhåltnisse niederer Thiere» (Schmidts Jahrbucher der 

Medizin. Bd.62. 1849. p.343), og han slutter Anmeldelsen med at sige, 

at det vilde være det bedste Vidnesbyrd for det videnskabelige Publikum, 

hvis Leuckart's Skrift ingen Læsere fandt. 
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enkelte Dyrs Udvikling ved sig selv uden Sammenligning ere 

de moderne Udviklingsmekanikere i Slægt med His). Derimod 

har just den sammenlignende Embryologi i disse 30 Aar blom- 

stret som ingensinde før. — Hvorhen har endelig Forkastelsen 

af den sammenlignende Methode ført sine nyeste Taåalsmænd? 

Til saadanne almindelige Theorier som «Mosaiktheorien» og til 

Læren om, at Kløvningsplanerne hos alle Dyr staa i bestemte 

Forhold til Dyrelegemets Hovedplaner (Roux) eller til Theorien 

om Kløvningscellernes Udvikling som Følge af deres gensidige 

Regulationer og Relationer (Driesch)!), hvilke Anskuelser, 

naar de skulle gøre Krav paa Almengyldighed, ere absolut 

uholdbare og forkastelige. Dersom Roux og Driesch havde 

lagt den tilstrækkelige Vægt og anvendt det tilstrækkelige Stu- 

dium påa den sammenlignende Embryologi, vare de næppe 

fremkomne med disse dødfødte Generalisationer. 

Det er disse Betragtninger, jeg har anset det for betime- 

ligt at fremsætte. De skulle paa den ene Side danne et Kor- 

rektiv til den utøjlede fylogenetiske Retning, som udmunder i 

Fantasteri, og påa den anden Side nedlægge en Indsigelse imod 

den experimentelle Retnings Overgreb og Anmasselser. Man 

vil maaske fra den ene og fra den anden Side finde mit Stand- 

punkt inkonsekvent. Det er det ikke; men den her øvede 

Kritik udmunder til begge Sider i en Opfordring til at vise 

større Resignation. 

1) At ogsaa O.Hertwig har været med til at opstille og forfægte Theorien 

om de gensidige Relationer og Regulationer som almengyldig, ligger 

snarest i den udprægede Skematiseringstendens, som danner Skygge- 

siden af denne Forfatters store Begavelse. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899, Nr, 3. 

Om Frøernes Hud- og Lunge-Respiration. 

Af 

Chr. Bohr. 

(Meddelt i Mødet den 10de Marts 1899.) 

LE 

D. nyere Undersøgelser over Lungens Funktion have vist, at 

Luftskiftet i dette Organ er betinget ikke alene af Beskaffen- 

heden af Blodet og den respirerede Luft, men tillige af Cellernes 

ejendommelige Arbejde. En særlig Interesse faar herved Studiet af 

Respirationsprocessen hos Dyr, der som Frøerne foruden Lungen 

have endnu et Organ, hvorigennem Luftskiftet kan finde Sted i 

betydelig Udstrækning, nemlig Huden. Undersøgelser over den 

Kolle, der ved den saaledes blandede Respiration er tildelt 

Lungen, navnlig hvorvidt det Luftskifte, som foregaar der, er 

kvalitativt forskelligt fra Luftskiftet gennem Huden, maa kunne 

blive vejledende for en nærmere Forstaaelse af Lungens særlige 

Funktioner. 

Om Frøernes Respiration foreligger der en temmelig stor 

Række Afhandlinger; i det langt overvejende Flertal af disse er 

Respirationen imidlertid kun ufuldstændigt bestemt, idet alene 

den udskilte Kulsyre, ikke tillige den optagne Ilts Mængde er 

maalt. De kunne saaledes kun benyttes til Oplysning om Stof- 

skiftets omtrentlige Størrelse; men til Bestemmelse heraf findes 

der til Gengæld en betydelig Mængde Forsøg paa forskellige 
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Individer. Man kan derigennem konstatere, at Stofskiftets Stør- 

relse hos disse Dyr er overordentlig foranderligt. Tildels, men 

ogsaa kun tildels, kunne Svingningerne henføres til Forskellig- 

hed i kendte ydre Forhold; herhen høre i første Række For- 

andringer af den ydre Temperatur (Moleschott"), Schulz >)), idet 

her som overalt hos koldblodige Dyr en stigende Temperatur 

medfører en forøget Kulsyreudskilning. Nogen Indflydelse, om 

end en langt ringere end Temperaturens, synes at maatte til- 

skrives Lyset (Moleschott %)); rimeligvis har ogsaa Dyrenes Alder 

(Pott")) og deres Køn (Moleschott?)) noget at sige for Stof- 

skiftets Størrelse. Men selv om man har anstillet Forsøgene 

med voxne Frøer af samme Køn, og selv om de ydre Forhold 

under Forsøget ere søgt holdte ens, træffer man paa Variationer 

i Kulsyreudskilningen paa c. 50—456 Cbc. pr. Time og Kilo Dyr, 

og i flere Tilfælde blive endogsaa disse Grænser overskredne til 

begge Sider. Til Forklaring heraf har man, som naturligt er, 

været tilbøjelig til at tillægge Fodringstilstanden en særlig Vægt, 

hvad der for saa vidt i visse Tilfælde er rigtigt, som Frøer gaa 

ned til at have et minimalt Stofskifte, naar man unddrager dem 

Føde i længere Tid, medens de ere udenfor Dvaletilstanden 

(Marchand ?)). Men i Almindelighed er Fodringstilstanden ikke 

det bestemmende Moment for Stofskiftets Størrelse, thi dette 

behøver ingenlunde at være højt, fordi Dyrene faa megen Føde; 

man kan indfange Frøer med Mave og Tarm fulde af Indhold, 

de ere i Begreb med at fordøje, og som have et temmelig lavt 

Stofskifte. Der synes ved Siden af de ovennævnte Momenter at 

findes en anden for Stofskiftets Størrelse endnu væsentligere 

Faktor, og denne er vistnok at søge i den Forandring af Frøernes 

1) Untersuchungen Il. 1857. S. 315. 

?) Pflugers Archiv XIV. 1877. S. 78. 

3) Wiener medic. Wochenschrift 1855. 

4) Landw. Versuchstationen XVIII. 1875. S.106 fr. 

) Untersuchungen l. 1857. S.1. 

5) Journ. f. prakt. Chemie XXXV u. XXXVI. 1844—1846. 
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Om Frøernes Hud- og Lunge-Respiration. 195 

Organisation, som de vexlende Aarstider medføre; hertil ville 

vi komme tilbage under Omtalen af vore egne Forsøg. 

"Hvad de enkelte Respirationsorganers (Hudens og Lungens) 

Andel i det samlede Stofskifte angaar, foreligger der talrige 

Forsøg, der vise, at Frøer kunne friste Livet i lang Tid ved 

Hjælp af Hudrespirationen alene. Ved disse Forsøg har man 

dels exstirperet Lungerne, dels udelukket Brugen af dem ved 

Neddykning af Frøerne under Vand; i sidste Tilfælde maa 

Vandet jævnlig fornyes, eller der måa paa anden Maade sørges 

for, at den Ilt, der er absorberet deri, ikke bruges op. Disse 

Fakta vise naturligvis klart, at Hudrespirationen under Om- 

stændigheder er af en særdeles stor Nytte for Frøerne; men 

hvor stort det respiratoriske Stofskifte gennem Huden er, kan 

ikke paa denne Maade blot tilnærmelsesvis afgøres, thi som 

bekendt kunne Frøer leve længe med et overordentlig ringe 

Stofskifte; den Omstændighed, at Hudrespirationen alene er til- 

strækkelig til at opretholde Livet hos disse Dyr i længere Tid, 

behøver derfor ingenlunde at betyde, at den kvantitativt set er 

af stor Udstrækning. For at man kan danne sig en Mening 

om dens Andel i det samlede Stofskifte, er derfor direkte Be- 

stemmelse af den udskilte Kulsyre og den optagne Ilt nød- 

vendig under saadanne Omstændigheder, hvor Huden er det 

eneste funktionerende Respirationsorgan. 

Imidlertid ere de kvantitative Undersøgelser, der foreligge 

over Hud- og Lungerespirationen hos Frøer, meget faa, for- 

mentlig kun tre; og i de to af disse er endda kun den udskilte 

Kulsyre, ikke tillige den optagne Ilt bestemt. 

Man er ved disse Forsøg gaaet to forskellige Veje, idet 

Klug har forsøgt hos et enkelt Individ samtidig at bestemme 

baade Lunge- og Hudrespirationens Størrelse særskilt, medens 

Regnault &Reiset og senere W. Berg have bestemt, hvor 

stort et Stofskifte der kan præsteres åf Huden alene, efter at 

Lungerne ere exstirperede. 



196 Chr. Bohr. 

Som Klug med Rette fremhæver, er den samtidige Under- 

søgelse af begge Processer den Vej, der giver Udsigt til de 

fleste og vigtigste Oplysninger vedrørende Spørgsmaalet. Men 

saadanne Undersøgelser ere vanskelige at udføre paa en fuldt 

betryggende Maade, og selvfølgelig maa, for at man skal have 

fuld Nytte af dem, saavel Iltforbruget som Kulsyreudskilningen 

bestemmes. Kun den sidstnævnte Bestemmelse er udført af 

Klug!), hvis Methodes Princip væsentlig var følgende. En 

Kautschukmembran adskiller 2 Hulrum, og gennem hvert af 

disse for sig suges en Strøm af kulsyrefri Luft. Frøen an- 

bringes saaledes, at Hovedet stikker gennem en snæver Spalte 

i Kautschukmembranen; Hovedet befinder sig da i det ene af 

de nys nævnte Rum, det øvrige Legeme i det andet. Idet den 

i Rummene udviklede Kulsyre bestemmes ved Optagning i Baryt- 

vand, faar man Oplysning om, hvor stor en Mængde Kulsyre 

der udskilles fra Legemets Hud i Sammenligning med den, der 

skriver sig fra Hovedets Hud og Lungen. Forfatteren kommer 

ved sine Forsøg til det Resultat, at Hudrespirationen er den 

langt overvejende. Formentlig svækkes imidlertid Bestemmel- 

sernes Nøjagtighed i meget høj Grad ved en teknisk Mangel i 

Apparatets Konstruktion; det er nemlig ikke muligt at holde 

Rum med forskellig Kulsyreholdighed adskilt ved en Kautschuk- 

membran; thi gennem en saadan diffunderer Kulsyren altfor 

hurtigt. 

Regnaults og Bergs Undersøgelser gaa som allerede 

omtalt ud paa at bestemme den samlede Respiration hos Frøer 

med og uden Lunge. Saadanne Forsøg ere af megen Betydning 

for Spørgsmaalet, da vi derigennem faa bestemt Størrelsen af 

det Stofskifte, som Huden alene for sig kan præstere, naar hele 

Respirationen paåaahviler dette Organ; men Forsøgene oplyse 

selvfølgeligt intet om den naturligt stedfindende Fordeling af 

det respiratoriske Stofskifte mellem Hud og Lunger. 

1) Archiv for Fysiologi 1884. 
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Regnault & Reiset's Forsøg findes i deres klassiske 

Afhandling: BRecherches chimiques sur la respiration des ani- 

maux des diverses classes"). Baade Iltoptagning og Kulsyre- 

udskilning ere bestemte, og der er i alt foretaget 7 Forsøg, de 

5 med normale Individer, de 2 med Frøer, hvor Cl. Bernard 

forud havde exstirperet Lungerne. Der findes ingen Angivelse 

om, at de til første og andet Slags Forsøg benyttede Frøer have 

været samme Individer, og dette har da vel ikke været Tilfældet. 

Nedenstaaende anføres samtlige Regnaults herhenhørende For- 

søg. Tallene ere omregnede til at gælde Kubikcentimetre udskilt 

og optaget Luftart ved 0” og 760 Mm. pr. Time og Kilo Dyr. 

| ' 

Løbe- | Gbec. pr. Time | | 
| åg … | Forsøgets 

rand | Tp. | ne CO, | Varighed | Anmærkninger. 

5. væ E | CO, | 0, | sr rener] 

| | 
70 15 | 321 | ERE TO STOR BE, 5 normale Frøer 

71 17 | 485 | 623 | 0,698 | 9 hini= — 

72 MG ah ye hr Ore Br 
73 ig SE Se MENTER 0,750 14 25 or= — 

vr 17 31,3 | 441 0,709 20 |2. — — 

74 KØN 252 | 32,9 0,765 20 2 Frøer uden Lunge 

eN ENE es MV Boat re TY oD åd 
| | i 

De lungeløse Frøer haåve i ovenstaaende Forsøg haft et 

Stofskifte, der ikke afviger meget fra de normale. Regnault & 

Reiset slutter da ogsaa af Forsøgene, at Frøernes Respiration 

hovedsagelig sker gennem Huden; dog bemærke de, med Rette, 

at direkte Experimenter ville være nødvendige for den fuldt 

sikre Konstatering heraf. 

W. Berg har gentaget Regnaults Forsøg, rigtignok kun 

for Kulsyreudskillelsens Vedkommende. Fremgangsmaaden er 

1) Annal. de chimie et de physique. Série 3. T. XXVI pg. 298. 
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paa et enkelt Punkt forbedret, idet Undersøgelserne af Respira- 

tionen før og efter Lungeexstirpationen her udføres påa det 

samme Individ. Vi anføre i nedenstaaende Tabel hans Forsøg, 

omregnet til Cbc. (0” og 760 Mm.) af Luftarterne pr. Time og 

Kilo Dyr. Temperaturen er overalt 20?. 

| Varighed af | Cbc. 

Forsøgs- | hver Afdeling 

Nr. | af 
Forsøgs-Nr. 

CO, pr. Kilo og Time 

efter Exstirp. 

af Lungen. 
| norm. ludiv. 
| 

61 | 295 | 149 1 
2 61 | 995 139 
3 61 139 99 
4 121 | 109 94 
5 121 134 87 
6 121 109 | 87 

I Modsætning til Regnault finder Berg en ikke ringe 

Nedgang i Kulsyreproduktionen efter Lungernes Exstirpation. 

Det kan bemærkes, at flere Undersøgere, hvorimellem Berg, 

have forsøgt at supplere de foreliggende Erfaringer over Lunge- 

exstirpationens Virkning ved at sætte Huden ud af Funktion, 

saaledes at Dyrene alene vare henviste til at benytte Lunge- 

respirationen. Men disse Forsøg forbigaas her, da de ikke 

hidtil have ført til noget Resultat; det viste sig nemlig ikke 

muligt paa en fuldt betryggende Maade at udelukke Hudrespira- 

tionen uden at Indgrebene bleve for store. 

Regnaults og Bergs Forsøg staa tilsyneladende i Mod- 

strid med hinanden. Den sidstnævnte finder en ikke ringe Ned- 

gang i det respiratoriske Stofskifte ved Lungens Exstirpation, 

medens Regnault i sine omhyggelige Forsøg, der omfatte baade 

1) W. Berg. Untersuchungen uber die Hautathmung des Frosches. Diss. 

Dorpat 1868. 
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Kulsyreudskilningens og Iltoptagningens Størrelse, ingen Virk- 

ning finder af det nævnte Indgreb, og derfor tilskriver Huden 

den långt overvejende Betydning for BRespirationen. Denne 

Mening er bleven den almindeligt antagne; men sikkert be- 

grundet kan den ingenlunde siges at være, saaledes som ogsåa 

Regnault selv, hvad ovenfor alt er nævnt, bemærker. 

En væsentlig Opgave for vore egne Undersøgelser, der an- 

føres i næste Afsnit, har det derfor været ved en noget modi- 

ficeret Fremgangsmaade at bestemme Virkningen af Lungens 

Udelukkelse fra Respirationen. Som det af det følgende vil ses, 

har det vist sig, at baade Regnaults og Bergs Bestemmelser 

ere korrekte; Forskellen mellem deres Resultater skyldes den 

Omstændighed, at Dyrene i de to Forsøgsrækker oprindelig have 

haft et Stofskifte af forskellig Størrelse. 

IE 

Respirationsbestemmelserne udførtes med et Regnaults Ap- 

parat, hvis Indretning fremgaar af hosstaaende Figur. Klokken 

A, hvori Forsøgsdyrene befinde sig, har et Rumfang af c. 1 

Liter; gennem den passerer stadig en Luftstrøm, der træder 

ind gennem Røret B, ud gennem C. Klokken er anbragt i et 

Vandbad, hvis Temperatur kan holdes konstant ved Hjælp af 

en Thermoregulator og en Blander.  Luftstrømmen gennem 

Klokken tilvejebringes ved 2 Kviksølvpumper (D), der nøjagtigt 

samtidigt og med lige store Udslag bevæges i hinanden modsat 

Retning.  Luftstrømmens Vej bestemmes ved to foran hver 

Pumpe anbragte Millerske Ventilflasker (£) med Kviksølv, der, 

som det ses af Figuren, leder Luften fra den ene Pumpe ind i 

Røret B, samtidig med at en lige saa stor Luftmængde fra C 

suges ind i den anden Pumpe. Ved rigtig Indstilling af Pum- 

perne frembringes derved en Luftcirkulation i Apparatet uden 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. ad! 14 
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Om Frøernes Hud- og Lunge-Respiration. 201 

at Trykket. svinger i nogen nævneværdig Grad. Paa Vejen til 

Klokken A gaar Luften gennem Flasken F, der indeholder 

Kalilud; foran denne Flaske er i Rørledningen sideordnet med 

hinanden indskudt 2 med Hane forsynede Recipienter (G); disse 

tjene til at tage Prøver af Luften i Apparatet, saavel ved Be- 

gyndelsen som ved Slutningen af Forsøget. Tilførsel af Ilt i 

Stedet for den forbrugte sker paa følgende Maade. Kuglen HM 

påa Rør C indeholder lidt Vand, hvorunder I[lttilførselsrøret 

indmunder; dette, der ved a er forsynet med en T-Hane, fører 

over til Iltbeholderen K, hvis 2 Kuglers Rumfang nøjagtigt er 

udmaalt. Ved Hjælp af Kviksølvbeholderen L kan Kuglerne og 

det dermed kommunicerende opad til aabne Rør M fyldes med 

Kviksølv; ved at sænke Beholderen L kan der gennem Hanen 

a suges ren elektrolytisk fremstillet Ilt ind i Beholderen K, 

hvorpaa Temperatur og Barometertryk aflæses. For nøjagtig at 

kunne bestemme Temperaturen er Iltbeholderen anbragt i Vand 

(ikke angivet paa Figuren). Under selve Respirationsforsøget er 

T-Hanens (a) Stilling saaledes, at Iltbeholderen alene kommuni- 

cerer med Respirationsapparatet, og følgende Indretning er truffet 

for at iværksætte en stadig Tilførsel af Ilt, alt eftersom denne 

forbruges af Dyrene og Trykket i Apparatet derved synker, idet 

den dannede Kulsyre absorberes i Flasken F-. Paa Røret C er 

Vandmanometret AW anbragt, i hvis aabne Gren en Svømmer 

kan bevæge sig; saa snart Trykket i Apparatet synker, slutter 

Svømmeren en elektrisk Strøm, der ved Hjælp af en Elektro- 

magnet aabner den Fjederklemme (p), der holder Slangen paa 

Kviksøvbeholderen Æ sammentrykket; gennem en fin Spids løber 

der da Kviksølv fra R ind i Røret M og Ilten trykkes fra Be- 

holderen K ind i Respirationsapparatet, indtil det normale Tryk 

er naaet og Svømmeren idet den stiger atter bryder den elek- 

triske Kontrakt. Denne Indretning af Ilttilførslen, der virker 

særdeles godt, er tidligere paa et lignende Apparat anvendt af 

V. Henriques. Paa Figuren er kun tegnet Kviksølvkontakten (9), 

der sluttes og brydes af Svømmeren, samt antydet Anbringelsen 
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af Fjederklemmen påa Slangen fra Beholderen R, hvorimod 

Elektromagneten og Strømledningen er udeladt. Forøvrigt kan 

bemærkes, at Rumfanget af Respirationsapparatets enkelte Dele 

var nøjagtigt bestemt. 

Fremgangsmaaden ved Anstillelsen af et Forsøg er da 

følgende: Efterat Frøerne ere anbragte i Klokken, og hele Appa- 

ratet gennem en (paa Figuren ikke tegnet) passende anbragt 

T-Hane er fyldt med kulsyrefri atmosfærisk Luft, aflæses 

Barometerstanden og Temperaturen af Apparatets enkelte Dele; 

tillige aflukkes i den ene af Recipienterne G en Prøve af 

Luften. Forsøget fortsættes saalænge indtil Ilten i Beholderen 

K er opbrugt; nu lukkes Hanerne for den anden af Recipien- 

terne ( og Barometer samt Temperatur aflæses. En Prøve af 

Kaliluden, hvis oprindelige Kulsyreholdighed er kjendt, ud- 

pumpes med Syre og Kulsyren maales volumetrisk. Tillige 

analyseres i Pettersons Apparat Sammensætningen af de i Re- 

pienterne G indeholdte Luftprøver fra Forsøgets Begyndelse 

og Slutning. Hermed ere de nødvendige Bestemmelser tilveje- 

bragte, for at den i den observerede Tid udskilte Kulsyre og 

optagne Ilt kan beregnes. 

Kvælstofmængden findes ligesom ved Regnaults i forrige 

Afsnit omtalte Forsøg kun lidt svingende; Forandringerne i 

denne Luftarts Mængde ere i samtlige Tilfælde ubetydelige, og 

faa, selv om de skrive sig fra Fejl, ingen nævneværdig Ind- 

flydelse påa de Tal, der anføres i det følgende. 

Som Middel til at udelukke Lungerespirationen har vi i 

enkelte Tilfælde anvendt Exstirpation af Lungen; som Regel er 

imidlertid Lungeaandingen forhindret ved at begge Næsebor 

ere stoppede med faste fugtige Vattamponer, medens Munden 

er holdt lukket, hvad der simplest kan ske ved en Sutur. 

Denne Fremgangsmaade frembyder flere Fordele i Sammen- 

ligning med Exstirpationen; dels er Indgrebet meget ringere, 

dels er det muligt ved Bortfjernelse af Tamponer og Sutur 

atter at hidføre normale Respirationsbetingelser; herved mulig- 
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gøres tilbagegaaende Kontrolforsøg. I et enkelt Forsøg er 

Respirationen bestemt medens Frøerne vare neddykkede under 

Vand; den hertil anvendte Fremgangsmaade beskrives nær- 

mere i det følgende. Alle Forsøg ere anstillede paa et større 

Antal Frøer ad Gangen og give saaledes Middelbestemmelser. 

Til Forsøgene med udelukket Lungerespiration er stedse an- 

vendt Individer, hvis normale Respiration i Forvejen var be- 

stemt. 

[IL 

I vore Forsøg genfindes den ovenfor omtalte store Varia- 

tion i Stofskiftes Størrelse hos de forskellige undersøgte Indi- 

vider; da dette Forhold, saaledes som det vil fremgaa af det 

følgende, har en væsentlig Betydning for den Virkning, som 

Lungerespirationens Udelukkelse har til Følge, ville vi først 

nærmere betragte, indenfor hvilke Grænser og under hvilke 

Betingelser vi have fundet Variationer i den udskilte Kulsyres 

og optagne Ilts Mængde. 

Nedenstaaende findes samtlige paa normale Frøer udførte 

Respirationsforsøg sammenstillede i en Tabel, hvor Bestem- 

melserne med Å. esculenta og R. temporaria ere opførte hver 

for sig. Betydningen af de forskellige Kolonner er betegnet 

påa selve Tabellen, og her behøver derfor kun at bemærkes, at 

Forsøgets Varighed er udtrykt i Timer, medens Ilt- og Kul- 

syremængde overalt ere Cbc. ved 0” og 760 Mm.; alle Forsøg, 

der ere udførte med de samme Individer, ere mærkede med 

samme Romertal. 

Med R. esculenta er i Marts Maaned udført 2 Forsøg (I og 

II), saaledes at Dyrene ere optagne fra et stort Akvarium, hvor 

de havde tilbragt Vinteren, og anbragte ved c. 20” C. Akvariets 

Temperatur havde i Vinterens Løb, gennemgaaende været om- 

kring 47; selvfølgelig havde Frøerne ingen Føde indtaget siden 
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Rana esculenta. 

pr. Kilo og 
(ædune: | CO, 

! O, 

Varigh z n 
| Antal. | Vægt. |. ng SE |lenne ØE CO: 

| i Timer.  ratur. z i 

| Frøernes Forsøgets 

Nr. | Dato. i | 
| 
(| 

Anmærkninger. 

1 ! 
|| || 
|| 

3,0.5 |...92 | 41/2. | 18,0 1117,4). 91,6! 0,78 | Optagne. fra , Vinterdvale, Dagen 
| | | forud. 

119,3/102,6| 0,86 | Ved 209 i 4 Dage: 

924 71,1| 0,77 | Ved 209 i 6 Dage. 19,0 | || 

| 

| 

IE 2) | 90 4!» 20,0 
ENN 

(23 RA KASSER IRS TE ERE | 

21/5 lee 50] 10821 1 72/e41) 19,07] 704) 5177 | 10,737 |eT Kulde 8-Dåge, v8d'200 iel Timer 
FE SE NE SDE ARE E | 18,9 | 8461 64,51) 0,76 | Ved 209 i 2 Dage: 

NSSS KAD 2 | 19,0 (116,7| 95,1| 0,82 | Optagne fra Vinterdvale 1 Time 
| | | forud. 

II XY 260, 1) 10940 |] 1 | 19,1 1233,0209,0 | 0,80" "Ved 209 'i 1 Dag. 

| SME TOFIBABS EFTA | 18,9 286,9 260,2 0,91 | Ved 15—20? i 3 Dage. 

III | 578) ESS BID EEN 7 | 20,4 353,5 324,8 0,92 | Indfangede Dagen forud. 
| | | | | | Ved 209 i 17/2 Time før Forsøget. 

IV | É/s | 111.201 | —21/o Je 20,5 (1414 | 95,9 0,61 | Indfangede Dagen forud. 

2 es] RD) | 130 | 27/2 17,4 137,31 87,5) 0,64 | Indfangede 3 Timer forud. 

v | Sl6 | SES EU SON ESS LEES 6350 ÆBT 0369 Vedse sie e nal åer 

HS er 15508 3 | 25,5 120,4 91,3 0,76 | Forsøget foretaget 1 Time efter 
i foregaaende. 

| | 

DE RY 0 1552 49 1/4 | 16,41 77,0 59,0! 0,77 | Indfangede 3 Timer forud. 
| | I | 

Rana temporaria., å 

Hlnsyl | Use RG iz |  Frøernes | Forsøgets i: DE | 
| | Imme. CO | 

Nr. | Dato. | FEET n| FR ir Fi Anmærkninger. 
ARE Svært | BEDS ADS MlemDE: v. CO, 2 

|iå Timer. | ratur. l; 

| hreebedteerst es] | 
JE ED PER BEEN SE | 31, | 19,4 281,5 267,9 0,95 | Indfangede 4 Dage forud. 

| | ! | Ved 209 1 Dag før Forsøget. 

VIII | 29% |) 811803 3/1, | 19,0 |250,9/198,5' 0,79 | Indfangede 5 Dage forud. . 
| Ved 20? 3 Timer før Forsøget. 

|, 19,2 68,6; 56,1' 0,82 | Indfangede 12 Dage forud. 
| i Ved 20? 1 Dag før Forsøget. 

12. 1 19,6 446,3 389,6 0,87 | Indfangning ikke noteret. 
| | Ved 20% 1 Time før Forsøget. 
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foregaaende Efteraar.  Stofskiftet er i begge Tilfælde kortere 

Tid efter at Dyrene ere anbragte ved 20% temmelig ens, idet 

de har optaget c. 117 Cb. IIt og udskilt c. 95 Cb: Kulsyre; i 

Løbet af de første Dage stiger Stofskiftet ret betydeligt, medens 

Dyrene stadig opholde sig ved c.20” uden at optage Føde; 

heraf ses, at under disse Omstændigheder ikke alene Tempera- 

turgraden, hvorved Forsøget anstilles, men ogsaa den Tid, 

Dyrene tilbringe ved højere Temperatur, har Indflydelse paa 

Stofskiftet og bringer det til at stige i Førstningen. I Forsøg 

Il naar endda paa 3dje Dag Luftskiftet en meget betydelig 

Størrelse; Kulsyren er her næsten tre Gange saa stor som den 

var, da Forsøget anstilledes paa iste Dag. Paa 6te Dag er i 

Forsøg I Stofskiftet faldende; for at undersøge, om dets Stig- 

ning ved Ophævelsen af Vinterdvalen alene skyldes Overgangen 

fra den iavere til den højere Temperatur, anbragtes Frøerne 

igjen i Akvariet ved 4” i 8 Dage og henstilledes derpaa ved 

20”. Herved kunde imidlertid, som de to sidste Forsøgsnumre 

i I vise, ingen Stigning af Stofskiftet bevirkes ; Stofskiftets Stig- 

ning ved Optagelsen fra Vinterdvalen maa då rimeligvis be- 

tinges af Tilstedeværelsen af et til Energiudviklingen disponibelt 

Reservestof, der efterhaanden opbruges. Denne Antagelse er 

saa meget mere sandsynlig, som det fra Cl.Bernard's!) Under- 

søgelser vides, at der om Efteraaret foregaar en Opsamling af 

Glycogen i Frøernes Lever; under Vinterdvalen vil vel noget 

deraf opbruges til Vedligeholdelse af det Stofskifte, der, om end 

kun i meget ringe Udstrækning, foregaar i denne Periode. Men 

en Del KReservestof maa antages at være disponibelt ved Op- 

vaagningen om Foraaret, og rimeligvis under naturlige Forhold 

mere end ved vore Forsøg, hvor Betingelserne herfor for såa 

vidt vare mindre gunstige, som vore Frøers Vinterdvale i 

Akvariet ikke havde været uden tilfældige Forstyrrelser. 

Forsøg I—IV angaa Frøer, der ere frisk indfangede kor- 

1) Cl. Bernard, Phénoménes de la vie II pg. 101. 
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tere Tid før Respirationen blev undersøgt. De i Maj indfan- 

gede Frøer (III) have haft et betydeligt Stofskifte, medens dette 

hos de Dyr, der ere tagne i Juni og Juli er ikke såa lidt ringere. 

Da Forsøgene ere anstillede med flere Frøer ad Gangen og saa- 

ledes Middelbestemmelser for en Del Individer, er der Grund 

til at antage, at Stofskiftet hos Frøerne virkelig gennemgaaende 

er ringere længere hen paa Sommeren end i Parringstiden; 

men selv om man finder individuelle Variationer i dette For- 

hold i større Udstrækning, end det fremgaar af vore Forsøg, 

give disse os dog Oplysninger om et Hovedmoment i Spørgs- 

maalet, nemlig om hvor vidt Indtagelse af rigelig Føde, der 

fordøjes, er bestemmende for Stofskiftets Størrelse eller ikke. 

Det ligger meget nær at antage, at Stofskiftet er højt, naar 

der fordøjes megen Føde, og de stærke Variationer i Frøernes 

Stofskifte ved de forskellige Forfatteres Forsøg have bragt 

Zuntz!) til at stille det Spørgsmaal, om disse Variationer mu- 

ligvis skulde bero paa den forskellige Mængde af optaget 

Næringsstof. Det viser sig nu afgjort i vore Forsøg, at der 

ingen Parallelisme er mellem Næringsoptagelsen og Størrelsen 

af det respiratoriske Stofskifte; thi de om Efteraaret indfangede 

Frøer havde Mave og Tarm fulde af halvfordøjet Føde, og dog 

var Stofskiftet temmelig ringe. Det ligger i saadanne Tilfælde 

" nær at antage, at det lave respiratoriske Stofskifte staar i Sam- 

menhæng med den i Eftersommeren stedfindende Aflejring af 

Reservestoffer for Vinterdvalen og det følgende Foraar. 

Forsøgene med ÅR. temporaria ere alle anstillede paa 

Individer indfangede i Parringstiden og vise gennemgaaende et 

højt Stofskifte; heller ikke her finde vi nogen simpel Sammen- 

hæng mellem Næringsoptagelse og Stofskifte; thi i Forsøg VII 

og VIII have vi et højt Stofskifte, medens Maven var tom hos 

alle de indfangede Æ. temporaria. Forsøgene VII, VIII og IX 

ere anstillede paa Individer alle indfangede samme Dag og hen- 

1) Zuntz, Hermanns Handbuch IV, pg. 147. 
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satte i Akvariet; efter 5 Dages Forløb er Stofskiftet endnu be- 

tydeligt, efter 12 Dages Forløb meget ringe. Betingelserne for 

Forsøg X med det særdeles høje Stofskifte ere ikke noterede. 

Betragte vi samtlige paa normale Frøer anstillede Forsøg, 

se vi da, at Stofskiftet har været højt i Parringstiden; senere 

hen paa Sommeren, træffe vi trods en betydelig Næringsop-. 

tagelse et temmelig lavt Stofskifte, der endog er ringere, end 

der kan findes hos Frøer i den første Tid efter at de ere op- 

tagne fra Vinterdvalen og have Fordøjelseskanalen tom. 

Idet vi vende os til Beskrivelse af de Undersøgelser over 

Stofskiftet efter Bortfald af Lungefunktionen, der 

have været vort Arbejdes Hovedformaal, hensætte vi først neden- 

staaende Tabel over de anstillede Forsøg. Betegnelserne ere som i 

foregaaende Tabel. Der findes Forsøg paa Frøer baade efter 

Exstirpation af Lungerne og efter Tillukning af Næsebor og 

Mund paa den Maade, der er beskrevet ovenfor. Hvor andet 

ikke udtrykkelig er bemærket i Tabellens Anmærkninger er Til- 

lukningen af Næsebor og Mund ophævet umiddelbart efter ved- 

kommende Forsøgsnummers Afslutning. 

Virkningen af Lungerespirationens Udelukkelse viser sig i 

de ovenstaaende Forsøg afhængig af Stofskiftets Størrelse 

før Indgrebet. Er Stofskiftet oprindeligt højt (XI, XII, XIV, XV), 

falder det betydeligt; er det oprindeligt lavt (XIII, XI,), holder 

det sig omtrent uforandret. Dette forklarer os, hvorledes de 

modstridende Resultater hos tidligere Undersøgere ere frem- 

komne; i Regnault's Forsøg (se ovenfor Side 173) var Stof- 

skiftet særdeles lavt hos alle de undersøgte Frøer; derfor finder 

han ingen Virkning af Lungeexstirpationen. Hos Berg (se 

ovenfor Side 174) var Stofskiftet oprindeligt middelhøjt, og i 

Overensstemmelse hermed finder han et Fald i Kulsyreproduk- 

tionen ved Udelukkelse af Lungen. 
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Forsøg paa Frøer med lukkede Næsebor og Mund. 

(XL, XII, XI R. tempor., XIV R. esculenta.) 

B Frøernes Forsøgets | BEES 08 | 
SW KT såe (6105 'AASBA 
ca UNE: i == Anmærkninger. 

S | Antal. | Vægt. Mani ned empes 03 CO: ike 
i Timer. | ratur. &: 

| | 

| | | 

(El HESS 851S 1/, | 19,6 |446,3 389,6 | 0,87 | Normal. 

2| 8 | 318| 13%, | 19,6) 78,1 |103,9! 1,33 | Næsebor og Mund lukkede. 

SE EÅ NSG hade TO RI330N 38,1 | 0,41.| do. do. aabnede !/> Time før 
XI | | | Forsøg. 

Als 1263 1.1/2. hl) — 14:83,11 —. 1 Ved 208 i 4 Dage forudse Normal: 

RSS, | 263 | 174 |186| — |131,2| — | Næsebor og Mund lukkede 

| Gå HE, 26030 |191| — | 684| — | do. do. aabnede ”/2 Time før 
| | | Forsøg. 

| 1| 8 1338| 34 | 19,4 |281,5 (267,9 | 0,95 | Normal. 
XI 419| 8 |333| 2 | 19,0/ 71,3 /111,0/ 1,56 | Næsebor og Mund lukkede. 
| 3415184]; 307. |. 123/2.…,] 18,9.1. 71,5; 59,814 .0,84 | do. do. vedvarende lukkede i 

| | | | 24h. 

É || | 

his pedal Har edge 19,2 | 68,6! 56,1! 0,82 | Normal. 

DE RS AGE SIS TER FED STAD) 76,7 121,2" 1,58 | Næsebor og Mund lukkede under 
| | | Forsøget. 

SIT 103 -AT  ]DD DA 2/4 | 20,1 112,7 |.97,8 0,86 | Normal (samme Frøer 19 Dage 
| | | | | senere). 

i LA ET 254 13/, 1 19,9 | 93,9/119,3! 1,27 | Næsebor og Mund lukkede. 
| | 

15] 7 | 2541 13%, | 20,0 1|106,2:)' 66,9 /:0,631|"do… do: Jaabnede;”/», Time før 
| | | Forsøget. 

11 8 |287| 1 . | 20,4 |353,5/324,8 | 0,92 | Normal. 
Frxa sø) | 974 | 3/1, | 20,6 | 75,4| 87,6 | 1,16 | Næsebor og Mund lukkede. 

xiyJ/ 3" 7 | 274 | 231, | 20,6 | 69,8| 62,4 0,90 | do. do. " holdte lukkede i 52/4 
| | | | +» Time. 

UAE 35 TB OR 3 19,8 |135,0| 61,1 0,45 |.do. do. … holdte "lukkede i 22 
| | | Timer, aabnede' 1 Time før 
| |: Forsøget. 

Forsøg paa Frøer med exstirperet Lunge. (Ran. temporaria.) 

| 
STAN ts 0 

21/, 1:93 

| | 430, | 19,2 

250,9 

657 

80,3 

| 
| | 198,5 

RODS 

(564,5 

16 

| 
0,79 | Normal. 

1,51 | Lungerne exstirperede 1 Time før 
Forsøg. 

0,80 Frøerne henstode 6 Dage køligt, 
21 ved OS: 
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Betragte vi nærmere i vore ovenstaaende Forsøg Op- 

tagelsen af Ilt gennem Huden, finde vi, at den i intet 

Tilfælde har været større end 94 Cbc., i Reglen kun 70—80 

Cbc. pr. Kilo og Time, medens Iltoptagelten hos normale Frøer 

har naaet indtil 450 Cbc. pr. Kilo og Time; kun en ringe 

Del af det samlede Iltforbrug har Huden i saadanne Tilfælde 

formaaet at erstatte. 

Et for vore Undersøgelser væsentligt Spørgsmaal er, hvor- 

vidt Huden efter Udelukkelse af Lungerespirationen. i lige Grad 

har været i Stand til at vedligeholde Iltoptagning og Kulsyre- 

udskilning; i modsat Fald vil den endelser Kar ORSA 

EG; 
staaende Tabel) forandres ved Indgrebet, og specielt saaledes, at 

eller Forholdet mellem udskilt Kulsyre og optaget Ilt j£ i oven- 

den stiger, saafremt Kulsyren udskilles gennem Huden lettere 

end Ilten optages. Dette er nu ganske konstant og i betydelig 

Grad Tilfældet ved alle vore Forsøg; den derved paaviste rela- 

tiv lettere Kulsyreudskilning gennem Huden træder maaske 

mest anskuelig frem, hvor Stofskiftet i Forvejen er lavt; der 

stiger Kulsyreudskilningen betydeligt efter Standsning af Lunge- 

respirationen (XI,, XIII, XII, ), endog til over det dobbelte af 

den oprindelige Værdi (XIII,). I Overensstemmelse hermed 

falder Kvotienten, naar Lungerespirationen atter gives fri, saa- 

ledes som det f. Ex. ses i XIV,, XI, og meget smukt i XIII: 5, 

der ere udførte umiddelbart efter hinanden; ved den fornyede 

Indtrædelse af Lungerespirationen stiger Iltoptagningen her om- 

trent til: sin oprindelige Højde, medens Kulsyren falder be- 

tydeligt. I de nys omtalte Forsøg varede Tillukningen af Næse- 

bor og Mund. kun saa længe som selve Respirationsforsøget ; 

udstrækkes Lungens Afspærring længere Tid, falder Kulsyre- 

udskillelsen efterhaanden, og man faar da atter omtrentlig den 

oprindelige respiratoriske Kvotient (XIV,, XV). Derfor har 

Regnault i sine Forsøg paa Frøer med exstirperede Lunger, 

der varede c. 20 Timer, ingen særlig høje Kvotienter. Det ved 

længere varende Forsøg iagttagne Fald i Kulsyreudskilningen 

17 
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skyldes formodentlig den utilstrækkelige Iltoptagning; at en 

saadan finder Sted under disse Omstændigheder ses af Under- 

søgelsen over Respirationen efter Ophævelse af en langvarig 

Lungespærring; saaledes stiger Iltoptagningen i Forsøg XIV, 

efter Ophævelse af en 22 Timer varende Lungespærring be- 

tydeligt, medens Kulsyren holdt sig uforandret. 

Frøernes Hud og Lunge adskiller sig som Re- 

spirationsorganer saaledes ikke alene derved, at 

Lungen formaar at vedligeholde et betydeligt større 

Stofskifte; men de nævnte Organer frembyde ogsaa 

i deres Funktion væsentlige kvalitative Forskellig- 

heder: 

En Undersøgelse af Hudrespirationen ikke ålene (som i 

ovenstaaende Forsøg) som erstattende Lungerespirationen, 

men saaledes som den under normale Forhold virker sammen 

med sidstnævnte, vilde derfor være af ikke ringe Interesse. En 

saadan Undersøgelse haabe vi senere at faa Lejlighed til at 

anstille. 

Til Slutning skal endnu omtales et enkelt Forsøg, hvor 

Frøernes Respiration blev undersøgt, medens de vare neddykkede 

under Vand; det anstilledes for at prøve, om Huden muligvis 

fungerede bedre som Respirationsorgan i Vand end i Luft. 

Methoden var væsentligt den samme som ovenfor beskrevet, 

kun var Klokken A delvis fyldt med Vand, hvori Frøerne våre 

anbragte; et Net forhindrede dem i at naa den frie Overflade. 

Foruden de sædvanlige Analyser, der ere nødvendige ved Ud- 

førelsen af et Forsøg med det Regnault'ske Apparat, blev her 

tillige Luftarternes Mængde i Vandet før og efter Forsøget be- 

stemte ved Udpumpning. 

Der udførtes først et Forsøg, medens Frøerne vare om- 

givne af atmosfærisk Luft; dernæst et, medens Dyrene vare 

under Vand. 
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R. esculenta. 

| | SAR | å pr. Kilo og | | 
SE Frøernes | Forsøgets Tirana: Fr 

Be NT: | | | Anmærkninger. 

= Antal. | Vægt. | ae ES OR CO | SR 
| i Timer. | ratur. | | | 

| | SEN FRA 
ER al | 11 1201! 2/1, | 2051141, | 95,9 | 0,61 | Frøerne i Luft. 
2 511 1.991 Er Ferm 128,6 0,96 | Frøerne under Vand. 

| | | | | | 
| | i | | | | 

Som man ser, holder Stofskiftet sig for Iltens Vedkommende 

saa godt som uforandret efter Neddykningen under Vand, 

medens Kulsyrens Udskilning er ikke saa lidt større end op- 

rindeligt.. Denne Omstændighed, sammenholdt med at vi aldrig 

i Luften har opnaaet et saa højt Tal for Iltoptagelse gennem 

Huden som 134 Cbc. pr. Kilo og Time, tyder paa, at denne 

fungerer bedre i Vand end i Luft. Dette Spørgsmaal kræver 

imidlertid til sin endelige Løsning flere Forsøg under varie- 

rede Betingelser. 

Samtlige Forsøg i denne Afhandling ere udførte i Forening 

med Hr. stud. mag. Aug. Krogh. 
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Contribution å PYétude de quelques parasites du Blé. 

Travail couronné du prix Classen. 

Par 

M. Louis Mangin. 
Docteur és sciences, Professeur au Lycée Louis le Grand, 

Avec trois planches (I—IIN). 

Devise: Rien å demi, 

10 0n examine des plants de blé en pleine végétation soit 

au printemps, soit en été, et pendant les années humides, on 

apergcoit dans les tissus du limbe des feuilles et des gaines 

foliaires, un nombre assez considérable de fructifications variées 

appartenant aux Åscomycétes ou aux formes affines. Considérées 

d'abord comme des saprophytes, elles n'attiraient guére que 

Vattention des cryptogamistes, les agriculteurs ne leur accor- 

daient aucune importance et attribuaient aux conditions clima- 

tériques défavorables, la diminution plus ou moins grande de 

la récolte. 

Depuis quelques années, on a étudié de plus prés ces 

diverses formes et 'on commence å soupgconner qu'elles ne 

sont pas aussi inoffensives qwon le croyait jusqu'ici. 

Le présent travail est une contribution å nos connaissances 

sur les parasites capables d'enrayer Vévolution compléte du 

grain de blé et de causer par suite un déficit souvent consi- 

D. K,. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 1 15 
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dérable dans la récolte. Il est divisé en deux parties: la pre- 

miére consacrée au Septoria graminum Desm. ou Destructeur 

des feuilles du Blé; la seconde est relative å la Maladie du 

pied du Blé ou Piétin. 

I. 

Sur le Septoria graminum Desm. ou destructeur 

des feuilles de blé. 

1% Préliminaires. — Le Septoria graminum Desm. a été 

décrit depuis longtemps par Desmaziéres!), mais on n'est 

pas encore fixé sur la réalité de son parasitisme. 

Dans une courté communication M. B. Frank”) a énuméré 

un certain nombre d'espéces rencontrées communément en 

Allemagne dans les cultures, et parmi ces espæéces se trouve le 

Septoria graminum Desm., trouvé presque toujours en mélange 

avec le Leptosphæria Triticw.  M. Frank suppose que la 

premiére de ces deux espéces m'est que la forme å pycnides 

de la seconde et il s'exprime ainsi au sujet des relations 

qwelles présentent et des dommages attribués au Septoria 

graminum. 

TREE «Les périthéces (du Leptosphæria Tritici) apparais- 

sent habituellement sur les feuilles malådes des plants de blé 

dans un état assez avancé, ils mårissent au moment de la 

moisson au plus tard, leurs spores sont ainsi favorablement 

disposées pour Vhivernage. Par contre, aussitåt qu'elles sont 

1) J.-B. Desmaziéres, Dixiéme notice sur quelques plantes cryptogames 

pour la plupart inédites, récemment découvertes en France. Ann. Se, 

nat. Bot., 2 série, T. XIX, p. 335, 1863. 

2) B.Frank, Die unseren Deutschen Getreidepilze. Bericht. d. Bot. Gesells. 

Bd. XIII, 1895. 
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malades, les feuilles des jeunes plants de blé sont envahis par 

le Septoria graminum nommé plus has et qui, peut-étre, appar- 

tient au groupe du Leptosphæria Tritici. Il est vrai que les 

champignons du blé qui restent å énumérer se présentent en 

commun avec le Leptosphæria, mais ce n'est pas régulier, tandis 

que le Septoria graminum a été constamment rencontré.s 

«Sous la forme Septoria, le champignon détruit déjå les 

jeunes blés d'été et d'hiver au printemps; souvent le pied de 

blé périt et on doit l'enterrer å coups de pioche; le champi- 

gnon améne aussi la mort prématurée et le brunissement des 

feuilles; chez des plantes déjå robustes,:la formation des grains 

est d'autant plus retardée que la maladie apparait plus tot.» 

Bien qw'il ne cite aucune expérience d'inoculation, M. Frank 

w'hésite pås, comme on le voit, å affirmer le parasitisme du 

Septoria graminum.… Quant aux relations que cette espéce 

offrirait d'aprés M. Frank, avec le Leptosphæria Tritici, elles 

ne peuvent étre admises depuis les observations de Janc- 

zewski!). Cette auteur a semé le Leptosphæria Tritici sur 

les céréales et, quand il s'est développé, il n'a pas produit 

dautre forme de fructification que les périthéces å ascospores; 

M. de Janczewski n'a pas observé la forme Septoria; en 

outre, ses recherches 'aménent å conclure que le Leptosphæria 

Tritici n'est pas un parasite, ce champignon n'apparait que 

sur les plants de blé déjå languissants. 

Un éléve de M. Frank, M. Kriger”) aåa cherché å établir 

le parasitisme du Septoria graminum Desm. 

Aprés avoir rappelé les dimensions des pycnides et des 

spores, M. Kriger ajoute quelques renseignements sur la 

maladie attribuée au Septoria graminum. 
KN 

l:33 «Les plantes sont attaquées å tout åge de la vie, la 

1).Edw. Janczewski, Recherches sur le Cladosporium herbarum. et ses 

compagnons habituels sur les Céréales, Cracovie, 1896. 

2?) Fr. Kriger, Beitråge zur Kenntniss von Septoria graminum Desm. 

Bericht. d. D. Bot. Gesellsch. Bd. XIII, 1895, p. 737. 

3 15" 
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maladie progresse de la pointe vers la base de la feuille, atta- 

quant successivement une feuille aprés Vautre, celles-ci chan- 

gent de couleur, deviennent ternes, et meurent bien avant le 

terme de leur végétation. En conséquence la formation du 

erain est incompléte, ou bien les plantes succombent å la flo- 

raison. Dans l'été de 1894, ces phénoménes furent fréquents 

en Allemagne et beaucoup de récoltes furent détruites.» 

M. Kriger a étudié d'abord la germination des spores 

soit dans une décoction de jus de pruneaux, soit dans une 

décoction de blé; la germination a lieu de la méme maniére 

dans les deux milieux, mais dans la décoction de blé, le déve- 

loppement est luxuriant et il se forme de nombreuses sporidies 

qu'un léger ébranlement dissocie. 

L'auteur a procédé ensuite å des expériences d'inoculation 

accomplies avec un luxe de précautions qui parait excessif 

pour des cultures exécutées en plein air et faites avec des 

pycnides qu'il est impossible de séparer des impuretés, spores 

et bactéries qui les accompagnent ordinairement. Le lieu 

d'inoculation parait d'ailleurs aåassez mal choisi, car les galnes 

foliaires sont les régions ou j'ai trés rarement observé les 

fructifications du Septoria. 

L'inoculation ayant été réalisée sur les gatnes foliaires. 

M. Kruger constata qu'aux points d'inoculation, la feuille ou la 

gaine se décolorent, tandis que les parties voisines demeurent 

vertes, bientåt toute la feuille commence å se décolorer et å 

mourir å pårtir du sommet. A ce moment, I'observation micros- 

copique des régions inoculées montre que tout le tissu de 

la feuille est traversé par un mycélium cloisonné. Il n'est pas 

du tout question de I'apparition des fructifications du Septorta 

graminum sur les blés ainsi ensemencés; aussi, malgré le luxe 

de précautions dont M. Kriger s'est entouré pour faire le 

semis, la preuve expérimentale du parasilisme n'est-elle pas 

faite; rien ne démontre que le mycélium dont on a constaté 

P'existence soit celui du Septoria graminum Desm. 

4 
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29 Observations spéciales. — J'ai eu Voccasion cette année 

d'observer une invasion assez importante de la méme espéce 

dans le courant de V'hiver sur des blés: cultivés dans le terri- 

toire de Galande (Seine & Marne). M. Brandin qui dirige 

cette exploitation avec une pratique éclairée et une science 

profonde, a bien voulu me permettre de faire quelques obser- 

vations  intéressantes sur la biologie d'une espéce qui doit 

maintenant étre définitivement considérée comme un parasite. 

C'est au commencement du mois de février dernier, en 

visitant une piéce.de terre ou le piétin avait sévi V'année pré- 

cédente, que j'observai de nombreuses feuilles de blé å moitié 

détruites par un champignon dont les fructifications apparaissaient 

en grand nombre sous aspect de points noirs ou bruns (fig. 1). 

Ces fructifications sont les pycnides d'un Septoria, ren- 

fermant des spores allongées, filiformes, rectilignes, ou le plus 

souvent courbées. Par leurs dimensions, par leur homogéneéité 

et ['absence de cloisons transversales, ces spores répondent 

bien å la description donnée par Desmaziéres?) pour le 

Septoria graminum, sauf que je w'ai pas observé le caracteére 

reproduit par M. Prillieux”) «que Vune des extrémités était 

plus grosse que Vautre». J'ai bien vu parfois que V'une des 

extrémités était un peu plus pointue, mais cette différence n'est 

pås constante, elle parait due å ce que la germination débute 

ordinairement plus tåt å Tun des bouts qu'å Vautre. 

Je n'aurais pas cependant hésité å rapporter 'espéce ren- 

contrée au Septoria graminum, si la dimension des pycnides 

n'était entiérement différente de celle que leur assigne Desma- 

ziéres. 

Dans T'espéce décrite par cet auteur «les péritheciums 
x (pycnides) sont invisibles å V'æil nu et plus rapprochés que 

1) Desmaziéres, loc. cit. 
2) Prillieux, Maladies des plantes agricoles et des arbres frwitiers et 

forestiers causées par les parasites vægétaux. T.II, p.302. Paris. Didot. 

1897. 
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dans le Septoria Tritier. Ils forment par leur réunion des 

taches allongées et comme nébuleuses ..... ”» 

La forme que j'ai rencontrée (fig. 1) a des pycnides toujours 

visibles å V'æil nu, les plus grosses ayant 07?” 12 å Orm 20, 

c'est-å-dire en moyenne 1 å 2 dixiémes de millimétre de dia- 

métre. Il est vråi qu'å coåté de ces pycnides géantes, on en 

voit un certain nombre d'autres, petites, d'un diamétre égal å 
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Fig. 1. Aspect d'une feuille de blé récoltée å Galande en février 1898. — 

Elle est envahie par les pycnides volumineuses du Septoria gruminum. 

Omm 05 et Om 08 qui ont la méme structure que les précédentes 

et renferment des spores de méme taille ou å peine plus petites. 

Mais les semis que j'ai réalisés avec succés sur les feuilles 

de blé, comme on le verra plus bas, ont montré que la dimen- 

sion des pycnides n'est pas un caractére constant.  D'ailleurs 

les nombres fixés pår Frank dépassent les dimensions adoptées 

pår Desmaziéres,. car il donne les valeurs 077,06 et. 02,07 

qui dépassent le 20? de millimétre, limite des objets perceptibles 

6 
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åa V'æil nu pour une vue normale. J'incline donc å penser que 

la forme rencontrée au mois de février dernier sur les blés de 

Galande est bien le Septoria graminum Desm. 

3% Pycnides. — Les pycnides sont ovoides ou sphériques, 

ordinairement isolées, parfois réunies par groupes de deux et 

toujours disposées de maniére å ouvrir leur ostiole sous un 

stomate (fig. 2). Quand elles sont confluentes, elles peuvent 

s'ouvrir dans le méme ostiole, mais parfois aussi elles s'ouvrent 

dans deux ostioles voisins. Elles ont une couleur fauve påle 

gx 

SN Ø 

ære RR 

1 ør, 

HKD 

Fig. 2. Pycnides de Septoria grammum. 

qui passe peu å peu au brun foncé. Leur paroi est formée 

par un fåux parenchyme dont les cellules, intriquées dans tous 

les sens, ont des membranes brun foncé sur toute lå surface 

sauf au voisinage de Vostiole sous le stomate, ou elles devien- 

nent presque incolores, de maniére å former en ce point une 

aire transparente. 

4 Spores. — Les sporés sont homogénes et ne laissent 

apercevoir aucune trace de segmentation, elles ont environ 1,54 

de diamétre et en moyenne une longueur de 60 å 754 (fig. 3, 11). 

Nous verrons plus loin que les dimensions peuvent dépasser 

parfois ou rester en decå de ces limites. 

7 
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Quand on examine les spores mures aprés coloration par 

le bleu d'aniline soluble (bleus de triphénylméthane trisulfonés, 

désignés dans le commerce sous le nom de bleus papier, bleus 

coton, etc.), et dans Vacide lactique, on voit que la masse pro- 

toplasmique dense se colore trés fortement et laisse apercevoir, 

å de forts grossissements, 3, 4 ou 5 lignes claires correspondant 

des cloisons (fig. 3, II). D'ailleurs, Pexistence des cloisons qui 

ok 80— 44 

Fig. 3. I. Spores du Septoria graminum, obtenues par semis sur le ble. 

IL Spores de Septoria graminum récoltées sur le blé de Galande, spores 

mures, en germination, quelques-unes présentent des articles vidés. 

fragmentent la spore en un certain nombre de cellules indépen- 

dantes, est mise en évidence dans la germination de certaines 

de ces spores. Tandis que la plupart entre elles ont un aspect 

homogéne, un petit nombre préæsentent sur la méme spore des 

parties mortes caractérisées par un diamétre plus faible et par 

la rareté ou Vabsence de protoplasme; å cåté de ces articles 

chez lesquels la germination n'apparait jamais, il en existe 

d'autres å contenu dense et réfringent qui germent comme la 

spore. entiére; le fractionnement de la spøre et sa séparation 

en articles de vitalité différente, témoignent de V'existence d'un 

cloisonnement qui ne se trahit par aucun caractére extérieur. 

8 
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5% Germination. — La germination des spores a lieu 

comme Vindique M. Kriger. Dans Veau pure elle est assez 

lente, puisque aprés dix-huit heures å la température de 10, 

les spores ont émis des filaments qui ont å peine la moitié 

de leur longueur (fig. 3, II); ces filaments mycéliens se placent 

en continuité avec la spore qu'ils semblent allonger, ou bien 

ils naissent latéralement et se dirigent perpendiculairement å 

la spore. Dans l'eau pure, en culture dans une chambre hu- 

mide, les filaments mycéliens ne s'allongent pas beaucoup et 

il se forme en aåabondance soit directement sur la spore, soit 

sur les filaments mycéliens, de nouvelles spores ou sporidies 

qui ont å peu prés la méme longueur que les articles de la 

spore. 

[I arrive fréquemment qwun certain nombre de spores se 

fragmentent directement sans germer et donnent naissance å 

des sporidies qui ont åu moins la longueur d'un segment de 

spore, mais qui peuvent étre aussi formées par 2 ou 3 articles; 

ces sporidies, provenant de la désarticulation des spores, restent 

attachées les unes aux autres et forment des lignes brisées å 

2 ou 3 articles, trés semblables å celles que forment les bacté- 

ries filamenteuses en voie de dissociation. 

6? Perforations de Veépiderme. — Parmi les échantillons 

rencontrés au mois- de février, presque tous ne présentaient 

dans les parties mortes des feuilles du blé qu'une seule forme 

de champignon constituée par le Septoria graminum Desm. 

Ni le Leptosphæria Tritici, ni le Cladosporium herbarum, si 

fréquemment associés en été au Septoria, n'ont été rencontrés. 

Le concours de circonstances tout fortuit, qui a ainsi 

réalisé une culture pure de Septoria graminum, m'a permis 

d'observer le mécanisme de la pénétration du parasite et de 

constater que, contrairement å lassertion de M. Kriger, ses 

effets destructifs sont locaux. 
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En examinant les feuilles å V'aide des réactifs iodés"), de 

maniére å mettre en evidence la constitution des membranes, 
7 
Jai reconnu que les cellules épidermiques présentaient, dans la 

NNE |! 

i 

' | | FÅ | | 

Fig. 4. Fragment d'épiderme du blé, montrant les taches claires limitées 

par un contour pointillé entourant les points de pénétratiou du parasite. 

région envahie, un grande nombre de taches claåires, circulaires 

ou ovales, ayant å peu prés le 1/52 ou le 1108 de la longueur 

1) Parmi les réactifs iodés destinés å déceler la cellulose, outre ceux dont 

jai depuis longtemps fåit connaitre 'emploi, je recommande tout spé- 

cialement et exclusivement, pour la netteté de ses résultats et la rapi- 

dité de son action, T'acide todhydrique iodé fumant. (Voir Bull. Soc. 

de Biologie 1897.) 

On prend de Tacide iodhydrique fumant træs concentré qui est in- 

colore quand il vient d'étre préparé, on y dissout quelques cristaux 

d'iode (2 a 3 centigrammes pour 25 gr. d'acide iodhydrique). 

Pour obtenir instantanément la réaction de la cellulose, on dépose 

10 



Contribution å 1'étude de quelques parasites du Blé. PAAS) 

des stomates (fig. 4). Ces taches ne présentent aucune des 

réactions de la cellulose ou sont seulement traversées par 

quelques trainées étroites enchevétrées et colorées en violet. 

On y apercoit ordinairement une parfois deux perforations 

complétes de Tépiderme qui sont tantåt rapprochées, tantåt 

éloignées. Ces perforations représentent, å n'en pas douter, 

les voies d'introduction du parasite; on ne les observe en effet 

jamais que dans la région envahie par le Septorza. Le mycélium 

de ce dernier a secrété une substance qui dissout la membrane 

au point de pénétration en altérant å la fois la cutine et la 

cellulose; ce ferment lui-méme ou un autre auquel il est 

mélangé est capable de diffuser autour du point de pénétration 

et de dissoudre presque complétement la cellulose sans attaquer 

la cutine. 

Nous avons lå un nouvel exemple de Valtération des 

membranes par les filaments mycéliens, maåis le phénoméne 

est plus complexe que dans les cas signalés par de Bary!") et 

M. Marshall Ward?) et analysés récemment par M. Manabu 

MiyoshiZ?) dans un travail trés intéressant. Dans la zone 

claire qui entoure les points de pénétration, la cellulose n'est 

la coupe ou le fragment de tissu præalablement traité par V'alcool å 909, 

sur la lame porte-objet, on enléve 1l'excés d'alcool avec un peu de 

papier buvard et on dépose, au moyen d'une baguette de verre, 2 ou 3 

gouttes d'acide todhydrique iodé fumant sur la préparation. Au bout 

d'une minute å peine, on enléve T'excés de réactif. avec du papier bu- 

vard et on ajoute. soit une goutte d'acide lactique, soit une goutte d'un 

mélange, å parties égales, d'eau et de glvcérine, saturé de chloral hy- 

draté, on place le couvre objet et on procéde å l'observation. 

Le liquide prend une teinte jaunåtre due å liode en excés, et la 

préparation se conserve fortement colorée et pendant plusieurs mois si 

elle est maintenue å Pobscurité, les membranes ne sont pas gonflées 

et la coloråtion est instantanée. Il est indispensable d'employer de 

VYacide iodhydrique fumant. 

de Bary, Ueber ewnige Sklerotinien und Sklerotienkrankherten. Bot. 

Zeit. 1886, p. 377. 

?) Marshall Ward, On a lily-disease. Ann. of Botany 1888, p. 317. 

3) Manabu Miyoshi, Die Durchbohrung von Membranen durch Pilz- 

fåden. Pringsheim Jahrb. T. 28, p. 269, 1895. 

11 
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pas toujours entiérement dissoute, il reste parfois des stries 

réguliéres paralléles ou faiblement ramifiées qui ont échappé å 

Vaction des diastases. 

La présence de ces perforations dans toutes les parties 

qui présentent des fructifications, parait montrer que le parasite 

ne chemine pas directement dans les tissus å une grande dis- 

tance, mais que c'est par des ensemencements successifs quil 

finit par envahir les feuilles; cela paårait encore établi par ce 

fait qu'une méme feuille présente des taches malades plus ou 

moins nombreuses séparées par des régions saines, ces taches 

offrant d'ailleurs, au méme moment, divers degrés de dévelop- 

pement. 

7? Expériences de semis sur le blé. Inoculation du 

parasite. — Les spores du Septoria graminum Desm. dévelop- 

pées sur des blés contaminés ont été recueillies dans leau 

bouillie, å Vétat de pureté presque absolue, puisque, ainsi 

que je Vai fait remarquer plus haut, les blés de Galande ne 

nourrissaient, au moment de l'examen, pas dåautre parasite ou 

saprophyte. La stérilisation absolue des milieux est, dans ces 

expériences, une superfétation, puisqu'il n'est pas possible de 

stériliser les feuilles du blé dans lesquelles on isole, par dis- 

sociation, les pycnides fournissant les éléments du semis. 

D'autre part, en vue de Vinfectation, j'avais ensemencé deux 

pots avec le blé de Bordeaux et le 17 avril 1898, au moment 

du semis, les plantules atteignaient 10 å 15 centimétres, å ce 

moment j'ai pulvérisé sur P'un des pots VFeau tenant les spores 

en suspension et préalablement additionnée d'amidon; les plan- 

tules du pot témoin ont été pulvérisées de la méme maniére 

mais avec de l'eau pure. Les deux pots ont été recouverts, 

pendant 48 heures, d'une cloche destinée å supprimer 'évapo- 

ration et å faciliter la germination des spores. Aprés ce temps 

les pots ont été placés å I'air et exposés aux conditions clima- 

tériques normales. On c'est borné de temps å temps å arroser 

12 
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les plantes au moyen d'un pulvérisateur de maniére å répandre 

'eau en pluie fine sur toute la surface des plants. 

Au bout de 7 jours, le 24 avril, les plantules du pot ense- 

mencé sont marbrées de taches jaunes qui leur donnent un 

aspect caractéristique, puis deux ou 3 jours aprés, la teinte 

verte existant encore par places disparait entiérement et les 

plantules malades prennent une teinte jaune uniforme; les 

feuilles examinées å ce moment accusent au sein du paren- 

chyme la préæsence d'un mycélium assez abondant. 

Fig. 5. État des cultures de blé, au mois aprés I'ensemencement du Septoria 

graminum. — 1, pot renfermant le blé contaminé avec les spores du 

Septoria, 2, pot témoin. 

Le 30 avril, on apercoit cå et lå des taches fauves sous 

aspect de points å peine perceptibles å 'æil nu? ce sont les 

pycnides du Septoria qui font leur apparition. Quelques jours 

plus tard, elles existent sur toutes les feuilles décolorées en trés 

grand nombre, mais leurs dimensions assez uniformes, répon- 

dent exactement å la description donnée par Desmaziéres, elles 
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sont en effet å peine visibles å Væil nu et ont un diamétre de 

50 å 80. 

Le 4 mai 1890 les deux pots renfermant Vun les plantules 

infectées, VPautre les plantules saines présentent, au point de 

vue de la végétation, une différence profonde que la fig. 5 met 

bien en évidence. Il m'est pas nécessaire, en présence de ce 

résultat, d'insister sur les ravages que peut causer le Septoria 

graminum Desm. dans les champs de blé pendant les années 

humides. 

La preuve du parasitisme étant ainsi établie rigoureuse- 

ment, examinons les conditions de F'inoculation. 

8 Conditions de Vinfectation. — Les spores du Septoria 

graminum commencent å germer, å la température de 109, au 

bout de 15 å 18 heures, mais elles perdent rapidement la faculté 

germinative soit par l'exposition å Fair sec, soit surtout sous 

Pinfluence des rayons solaires.  L'action stérilisante de la 

lumiére, si puissante sur les spores des bactéries, comme |'ont 

montré MM. Duclaux, Roux, Marshall Ward, est aussi 

trés efficace sur les spores des Champignons. M. Laurent a 

signalé cette action sur les spores de la Carie et j'ai eu V'occa- 

sion!) de citer un certain nombre de parasites pour lesquels 

cette action joue un råle efficace dans la lutte contre les affec- 

tions parasitaires des végétaux. Le Septoria graminum ne fait 

pas exception et il suffit de quelques jours de temps sec et 

ensoleillé pour détruire toutes les spores existantes. 

Un temps couvert et pluvieux est donc la condition essen- 

tielle de la propagation de la maladie causée par ce parasite. 

Supposons un champ de blé en hiver ou au printemps pendant 

une saison pluvieuse, la pluie qui arrose le sol dissémine les 

spores sortant des pycnides mures et les proøjette åvec de la 

terre sur les feuilles saines. 

1) Journal d'agriculture pratique, 1897. 
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Quand la pluie est abondante, les plantules sont entiérement 

lavées et c'est seulement å |'extrémité des feuilles recourbées 

et pendantes que les gouttes d'eau restent plus longtemps 

suspendues; c'est lå, par suite, que les spores pourront germer 

facilement et envahir les régions saines. On s'explique ainsi 

pourquoi MM. Frank et Kriger ont annoncé que la malaådie 

débutait toujours par l'extrémité des feuilles. Mais cette régle 

n'est pas constante et j'ai observé des feuilles de blé dans 

lesquelles le milieu du limbe était seul malade; ce cas se pré- 

sente toutes les fois que des particules de terre projetées par 

les pluies restent adhérentes sur le limbe et retiennent alors 

une quantité d'eau suffisante pour favoriser la germination des 

spores qui s'y trouvent mélangées. 

92 Meécanisme de la penetration du parasite. — Pour 

étudier le mécanisme de la pénétration j'ai disposé, au mois 

de février, de jeunes plantules de blé de maniére que les feuilles 

fussent appliquées sur une rondelle de papier a filtrer disposée 

sur un disque de verre (fig. 6). Les feuilles sont alors humectées 
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avec de l'eau tenant les spores en suspension et on recouvre 

le tout d'un verre de montre renversé. Au bout de 3 ou 4 

jours on recueille les feuilles, on les coupe en morceaux de 

1m de longueur et on les plonge dans Valcool absolu. 

Åu moment de |'examen, les fragments de feuille sont 

plongées dans le bleu d'aniline dissous dans Vacide lactique, 

Fig. 7 et 8. Fragments d'épiderme du blé, montrant les filaments germina- 

tifs du Septoria: p points de pénétration du mycélium, sp sporidies. 

puis, aprés quelques minutes d'immersion elles sont examinées 

dans Vacide lactique pur. Le réactif colorant n'a pas eu le 

temps de pénétrer dans les tissus de la feuille, mais il a coloré 

fortement tous les organismes qui se trouvent å sa surface et 

ceux-ci se détachent en bleu foncé sur la teinte jaune trans- 

parente des tissus pénétrés par Vacide lactique. On peut 

examiner alors, méme å un fort grossissement, les fragments 
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ainsi préparés et suivre sans difficulté les filaments: mycéliens 

qui rampent å la surface de l'épiderme. 

"On apercoit des spores å divers degrés de la germination, 

des sporidies isolées ou encore fixées sur les filaments mycéliens. 

Dans les conditions on j'ai fait "observation, je n'ai pas vu de 

sporidies en germination; les filaments mycéliens issus des 

spores pénétrent seuls å travers I'épiderme, ils se ramifient de 

diverses maniéres trés irréguliérement et Ton apercoit une ou 

plusieurs branches qui se renflent légérement å leur extrémité 

et sont d'abord entourés d'une étroite auréole bleue, puis plus 

tard d'une aire bleue correspondant å la zone ou la disparition 

de la cellulose a lieu (fig. 7 et 8). La perforation a lieu au 

point de contact sans étre précédée de la formation d'organes 

d'adhésion (Haftorgane) semblables å ceux que M. Manabu 

Miyoshi a signalés pour le Botrytis et le Penicillium dans 

le cas de pénétration purement mécanique. 

Ce fait, joint å l'existence des altérations de la membrane, 

montre que, dans ce cas, Vactivité chimique des agents dissol- 

vants excrétés par le mycélium au point de contact est la cause 

unique de la pénétration; mais il y a plus, Vaction nocive 

exercée par le mycélium ou pår les substances quw'il excréte 

est si grande, qu'elle supprime toute réaction de la part des 

cellules envahies. 

Il est intéressant de comparer, å ce point de vue, la pénétra- 

tion du mycélium du Septoria graminum, å celle d'un certain 

nombre d'espéces å fructifications imparfaites et difficilement 

déterminables communes dans la terre de jardin et qui enva- 

hissent comme saprophytes des plants de blé languissants (fig. 9). 

Des plants de blé semés pendant V'hiver ont péri au bout de 

peu de temps et T'épiderme des gaines foliaires ou des jeunes 

chaumes est envahi pår un mycélium qui n'a pas développé de 

fructifications. Les fragments de tissu examinés dans le bleu 

d'aniline et V'acide lactique se montrent parsemés sur toute la 

surface épidermique de taches arrondies qui se colorent en 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 177 6 
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bleu clair; au centre de ces auréoles bleuåtres, on apercoit 

une perforation trés étroite qui, au dessous de l'épiderme se 

continue par une gaine épaisse et plus ou moins contournée, 

édifiée par la cellule vivante qui réagit contre la pénétration 

du parasite. Tantot cette réaction est suffisante pour tuer le 

filament mycélien qui a commencé å perforer la membrane, et 

la gatne, plus ou moins contournée, forme un cul de saåac qui 

v É. 
NERE —z— 

NÅ 

| 

Fig. 9. Fragment d'épiderme envahi par un mycélium indéterminé montrant 

les réactions de la plante qui édifie des gaines autour des filaments perforants. 

a la gaine est perforée; hb la gaine n'est pas perforée. 

entoure le filament mort (fig. 96); d'autres fois, cette réaction 

est insuffisante et le filament mycélien a réussi å percer la 

muraille que la cellule édifie sans cesse autour de lui, et la 

pénétration a eu lieu (fig. 9 a). 

Cette réaction, qui est offerte par des cellules déjå languis-. 
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santes, n'existe pas dans le cas du Septoria bien qw'il s'attaque 

å des tissus en pleine végétation; on s'explique alors, par la 

mort rapide des cellules envahies, la promptitude de Vinfectation 

et Timportance des dommages que le Septoria cause dans les 

fissus qui ne lui offrent aucune résistance. 

Il est remarquable de constater que le mycélium du Sep- 

toria ne pénétre pas par les orifices stomatiques, méme quand 

les filaments mycéliens passent au-dessus de ceux-ci. Peut-étre 

faut-il attribuer cette inertie å 'absence de matériaux nutritifs 

au niveau des chambres sous-stomatiques et capables de réaliser 

Paction chimiotaxique que M. Manabu Miyoshi a signalée 

dans ses expériences sur le 7radescantia; cette action, indis- 

pensable å la pénétration, s'exercerait å une trés courte 

distance. 

100 Variation de grandeur des pyecnides du Septoria 

graminum. — La diagnose du Septoria graminum fournie par 

Desmaziéres indique, comme nous [avons dit, que les pyc- 

nides sont invisibles å 'æil nu. Cependant les fructifications 

que j'ai rencontrées sur le blé poussant en hiver et au prin- 

temps dans les conditions normales ont des dimensions con- 

sidérables, car elles mesurent souvent 150 å 2004 de longueur 

et ne dépassent guére en diamétre 150 p (fig. 1); ces dimensions 

dépassent méme celles qui ont été données par M. Frank. 

En comparant å ces échantillons recueillis dans la nature, ceux 

que j'ai obtenus par semis direct sur les feuilles du blé, on 

constate que ces derniers présentent les caractéres normaux 

indiqués par Desmaziéres, les dimensions des pycnides os- 

cillant entre 50 et 85 £ (fig. 10). 

II m'est pas possible d'indiquer la cause de ces variations ; 

on peut remarquer seulement que la forme å pycnides volumi- 

neuses se rencontre dans les feuilles å limbe épais et assez 

large, tandis que dans les exemplaires obtenus par le semis, 

les feuilles étaient plus minces et de moitié plus étroites, bien 
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que chez ces derniers l'écartement des nervures fåt plus grand 

que dans les feuilles du blé croissant å Vair libre. Il est pos- 

sible que la différence d'épaisseur des feuilles influe sur la 

grandeur des pycnides; cette influence m'est pas absolue d'ail- 
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Fig. 10. Aspect d'une feuille de blé sur laquelle on a semé le Septoria. — 

Le semis a eu lieu le 17 avril, les fructifications trés petites et å peine 

visibles å Væil nu, ont appaåru le 30 avril. 

leurs, car sur les feuilles å pycnides volumineuses, on trouve 

cå et lå, mélangées å ces derniéres, des pycnides qui répondent 

aux dimensions du type. 

Les spores présentent aussi comme les -pycnides, des varia- 

tions de grandeur, dans les grosses pycnides leurs dimensions 

sont conformes å la diagnose de Saccardo!) au moins pour 

1) Saccardo, Sylloge Fungorum T. Il, p.565. Nous reproduisons ici la 

diagnose de Saccardo: Septoria graminum Desm. Ann. Sc. Nat. 1843, 

p. 339. [Septoria Tritici Passer in Herb. myc. æc. N? 602; Depazea 

graminicola Berk. Ann. N. H. N9103.] Peritheciis in maculis plus mi- 

nus elongatis expallentibus, sæpius anguste fusco marginatis, nervis 
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les dimensions extrémes (fig. 3, II); elles ont en effet, en 

moyenne, une longueur de 60 åd 75 vp, mais on en trouve un 

certain nombre qui dépassent ces dimensions et atteignent 90 

ou 100 4; leur diamétre est toujours un peu plus considérable 

que ne Vindique Saccardo, il varie de 1,5 å 2 ». Dans les 

pycnides obtenues par semis sur le blé, les spores sont toujours 

un peu plus étroites et plus courtes, elles ont de 30 å 504 de 

longueur et 1 å 1,5 d'épaisseur; elles sont cependant å Tétat 

complet de maturité et germent aussi rapidement que les spores 

volumineuses. 

Il résulte de ces faits qu'au point de vue de la spécification, 

la dimension des pycnides pas, plus que celle des spores, ne 

peuvent fournir de caractéres précis pour la distinction de 

VYespéce; la forme et lå structure des spores sont seules cons- 

tantes. 

112 Ravages causés par le Septoria graminum. Moyens 

dy remédier. — On a pu se faire une idée, par la photo- 

graphie comparée des plantules contaminées et des plantules 

saines, des ravages que le Septoria peut produire dans un champ 

de blé lorsque les conditions favorables å son développement 

sont réalisées. Il mest pas possible d'estimer ces ravages 

puisque les cultivateurs ignorent T'existence de ce parasite et 

attribuent aux conditions climatériques défavorables la diminu- 

tion de la récolte. 

Est-il possible de tuer les spores et d'enrayer I'extension 

de ce parasite? 

La possibilité de tuer les spores du Septoria v'est pas 

douteuse et, parmi les composés capables d'exercer une action 

toxique, les sels de cuivre sont tout indiqués. 

limitatis, seriatis vel sub sparsis, tectis, ægre nisi lente perspicuis, fus- 

cis; sporulis tenuissimis, rectis vel sæpius curvis aut flexuosis, integris, 

minuto nucleolaåatis. 55 —75 = 1—1,3. Hab. in foliis Graminacearum, 

præcipue Bromi sterilis, Brachypodii silvatici, Tritici vulgaris, Panice, 

etc. In Gallia, Italia, Britannia, Austria, America. 
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M. Kriger!) a constaté que des pycnides et des spores 

ayant séjourné dans une solution assez concentrée de sels de 

cuivre ont perdu la faculté de germer. Ces essais sont inté- 

ressants, mais ils ne påraissent pas pratiques, puisque dans le 

cas ou l'on voudrait employer les composés cuivriques pour 

enrayer 1'extension du Septoria, c'est å un grand état de dilu- 

tion que Taction de ces sels pourra s'exercer. La question 

n'est pas tant de savoir si les sels de cuivre sont toxiques que 

de déterminer å quelle dose ils le sont. Or j'ai reconnu que 

les spores du Septoria sont assez sensibles å Vaction toxique 

des sels de cuivre, car il suffit de les laisser séjourner dans 

Peau tenant en suspension du carbonate de cuivre pour les 

tuer; la petite quantité de sels cuivriques tenue en solution 

par Vanhydride carbonique dissous dans |['eau suffit pour enrayer 

absolument la germination. 

C'est précisément le degré de concentration que possédent 

les sels de cuivre lorsqu'ils ont été pulvérisés sur les plantes. 

Par suite une solution de sulfate de cuivre å 2/0 serait suffi- 

sante pour déposer å la surface des feuilles la quantité de 

composés cuivriques nécessaires pour tuer les spores. 

Cet emploi est-il pratique? 

Nous ne le pensons pas et voici pourquoi. Laissant de 

coté les dépenses occasionnées par lå pulvérisation de grandes 

étendues, dépenses qui augmenteraient encore le prix de revient 

d'une culture peu rémunératrice dans certaåines contrées d'Europe, 

nous remarquerons que les ravages du Septoria sont importants 

préæcisément pendant les périodes pluvieuses, quand le sol des 

champs, entiérement détrempé, rend impossible la circulation. 

Comment pourrait-on procéder, dans des conditions aussi dés- 

avantageuses, å des opérations de pulvérisation ? 

1) Kruger loc. cit. Vauteur a employé les composés cuivriques å 2 0/6, 

les pycnides ont séjourné dans. ce liquide 20 ou 40 heures, puis elles 

ont été lavées dans I'eau renouvelée durant 2 ou 3 heures, les spores 

n'ont pås germé. 
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Supposons cependant qu'on puisse réaliser une pulvérisation 

dans toute I'étendue d'un champ infecté, on détruira toutes les 

spores måres å ce moment et la maladie sera enrayée; mais 

que des pluies surviennent et enlévent-les sels de cuivre dé- 

posés sur les jeunes plants; de nouvelles pycnides murissent 

alors et les spores qu'elles contiennent seront dispersées sur 

les plantules qui ont cessé d'étre protégées. Il faudrait done 

renouveler les pulvérisations, et l'on comprend la difficulté ou 

Pimpossibilité de ces opérations renouvelées dans les champs 

détrempés. 

On sait d'ailleurs, par les exemples tirés de la lutte contre 

le mildiou, le black-rot de la vigne, que dans les années chaudes 

et humides, caractérisées par des pluies prolongées, la difficulté 

de renouveler les pulvérisations dans un terrain constamment 

détrempé s'oppoøse å ce qu'on puisse enrayer d'une maniére 

efficace la dispersion des parasites. 

Nous ne voyons donc pas actuellemment dans l'emploi des 

pulvérisations aux sels de cuivre, le moyen praåtique et efficace 

de lutter contre les ravages du Septoria graminum. 

C'est seulement au printemps, aprés le roulage du blé, 

quand les mauvaises herbes et notamment les sanves (moutarde) 

commencent å ce développer, c'est å ce moment qu'une pulvé- 

risation aux sels de cuivre peut offrir un double avantage, 

puisque Von détruit les jeunes sanves et que Von stérilise, pour 

quelque temps, les jeunes plants couchés sur le sol et exposés 

å ce moment å toutes les contaminations. 

129 Permanence du Septoria dans les champs de blé. — 

Lorsqu'on examine un champ de blé au printemps, il est rare, 

sauf quand le temps demeure sec, qu'on ne trouve des feuilles 

envahies par le Sepioria. Nous avons vu plus haut que I'évo- 

lution de ce parasite est assez rapide, puisque les fructifications 

apparaissent déjå lå jours aprés le semis et qu'au bout d'un 

mois les feuilles sont mortes et incapables de nourrir le Sep- 
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toria; d'autre part, nous avons vu que sous Vinfluence de la 

sécheresse et de la lumiére, les spores sont rapidement tuées. 

Si Tévolution du Septoria est rapide, si ses spores sont 

fugaces, comment la maiadie peut-elle se perpétuer dans les 

champs? Il est probable que le Septorta graminum présente 

une autre forme de fructification, sans doute ascosporée, qui 

est la fructification hivernale. Malgré mes efforts je nm'ai pas 

réussi encore å découvrir cette forme, et les feuilles de blé 

qui étaient hourrées de pycnides ne m'ont pas offert d'autre 

forme de fructification. Nous avons vu d'ailleurs, par les re- 

cherches de Janczewski; que le Leptosphæria Tritier est 

étranger au Septoria. 

C'est å la recherche de cette forme hivernale que Von doit 

maintenant s'appliquer: sa connaissance permettra sans doute 

de formuler un moyen simple et pratique d'enrayer extension 

d'un parasite parfois redoutable. 

Conclusions. 

Les recherches qui viennent d'étre exposées ont fourni les 

résultats suivants: 

12 La démonstration expérimentale du parasitisme du Sep- 

toria, ébauchée par M. Kriger, a été réalisée d'une maniére 

absolue comme le démontre Mapparition des fructifications sur 

les plantes ensemencées. 

29 L'évolution du parasite est assez rapide, quinze jours 

aprés le semis les premiéres fructifications apparaissent et, au 

bout d'un mois, les tissus des feuilles envahies sont entiérement 

Épuisés. 

3% Le parasite ne chemine pas rapidement å une grande 

distance de son lieu de pénétration, c'est probablement par des 

ensemencements successifs qu'il envahit toute V'étendue d'une 

méme feuille. 

49 Les spores germent å la surface des feuilles et les fila- 
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ments germinatifs perforent l'épiderme en exercant au lieu de 

pénétration une action purement chimique, sans développer 

d'organes d'adhésion; ils ne pénétrent pås par les stomates. 

5% La diagnose du Septoria graminum, telle qu'elle a été 

formulée par Desmaziéres et par M. Saccardo, fondée non 

seulement sur la forme et la structure des spores, mais aussi 

et surtout sur les dimensions de ces derniéres et sur celles 

des pycnides ne peut étre admise, car ces dimensions n'ont 

rien de constant et peuvent varier du simple au double. 

6? C'est pendant les hivers doux et pluvieux que le Septoria 

exerce ses ravages. 

Il reste encore, pour élucider entiérement Vhistoire de ce 

parasite, å faire connaitre le role des sporidies et å trouver la 

forme hivernale, probablement ascosporée qui assure sa perma- 

nence d'une année å Vautre dans le méme champ. 

Sur le Piétin ou Maladie du pied chez le Bleé. 

Historique. — Lorsqw'on examine en été, dans les années 

humides, et un peu avant la moisson, certains champs de blé, 

on voit que sur des étendues parfois considérables les chaumes 

sont couchés sur le sol. Ce n'est pas la verse qui cause cet 

aspect particulier, car les chaumes s'abattent en grand nombre, 

sans' pluie ni vent, et dans les directions les plus diverses, 

s'enchevétrant les uns dans les autres de maniére å présenter 

Paspect d'une récolte piétinée en tous sens par les animaux. 

Cette affection désignée, å cause de Vaspect des récoltes, 

sous le nom de piétin, a commencé å étre connue, suivant 

M. Heuzé, vers 1840 ou 1850. Elle était assez répandue il 
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y a 20 ans pour attirer Vattention des agriculteurs, et en 18787), 

la Société Nationale d'Agriculture de France ouvrit une enquéte 

sur les causes du piétin et sur les moyens d'y remédier. Le 

dépouillement des documents envoyés de divers départements 

fournit å M. Pluchet les éléments d'un rapport circonstancié ”) 

lu å la Société et dont nous extrayons les lignes suivantes: 

(ENE re Les caractéres de cette maladie sont trés simples, 

de plus ils sont uniformes et ils se montrent presque toujours 

å la méme période de la végétation du blé. Aprés V'épiage, 

lorsque les premiéres fleurs ont disparu, on voit dans les 

champs les mieux partagés, comme aussi dans des récoltes 

plus faibles, quelques tiges garnies de leurs épis tombées å 

terre; peu de jours aprés, le nombre des tiges qui s'abattent 

naturellement, sans pluie ni vent, augmente sensiblement et 

déjå des espaces entiers d'une méme étendue sont renversés ; 

puis le mal, gagnant de proche en proche, se prolonge jusqu'aux 

jours qui précédent la récolte et lorsque Fépoque de celle-ci 

est arrivée, souvent il ne reste plus que quelques épis debout; 

la masse couchée å terre présente l'aspect d'une récolte piétinée 

dans tous les sens. Les tiges depuis le collet jusqu'au premier 

næud ont une couleur gris noir ardoisé, les épis inégalement 

blanchis et inégalement mars sont demeurés petits comme au 

moment de leur naissance et ils sont généralement mous; la 

paille coudée aux différents næuds,de lå plante n'a plus aucun 

soutien” so 

«,... Sur 82 réponses, 23 constatent la présence du piétin, 

59 ne le connaissent pas.» 

«,... La presque unanimité donne pour cåuse un excés 

d'humidité, surtout lorsque cet excés d'humidité concorde avec 

P'absence d'hiver.» 

La discussion de ce rapport a donné lieu å un échange 

1) Bulletin des séances de la Société centrale d'agriculture de France T. 38, 

1878, pages 368 et suiv. 

2?) loc. cit. page 422. 
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d'observations duquel il résulte que le blé bleu de Noé, le blé 

de Saumur, se sont montrés atteints par le piétin, tandis que 

le Chiddam å épis rouges, le blé d'Essex ont résisté. 

La Société a formulé ensuite V'avis suivant «avec une extréme 

réserve» sur les moyens destinés å enrayer la maladie. 

«12 Dans une terre fertile et surtout aprés une récolte de 

betteraves, ne pas semer avant que la terre ait acquis une 

certaine fraicheur.» 

«292 Ne pas semer trop håtivement les variétés précoces 

de froment.» 3 

43% Ne pas semer trop dru surtout lorsque le semis est 

en lignes.» 

«49 -Eviter la fréquente répétition du blé sur la méme 

terre» 

«62. Donner la préférence aux variétés de blés du 

Nord ....…» 

Parmis les observations présentées å propos de la longue 

discussion qui s'est élevée au sein de la Société mous devons 

retenir celle de M. Boussingault"): 

«Il voudrait qwon fit connaitre les substances employées 

pour le chaulage des grains. C'est un élément dont il faudrait, 

suivant lui, tenir compte dans la recherche des causes de la 

maladie. On pratique en effet le chaulage avec différentes 

substances, telles que le sulfate de cuivre, le sel marin, V'ar- 

"senic. En ce qui le touche, M. Boussingault m'a jamais vu 

le piétin sur des blés chaulés avec le sulfate de cuivre.» 

L'enquéte dont nous venons de faire connaitre les résultats 

ayant été conduite par des agriculteurs trés au courant de la 

pratique agricole, mais peu versés dans I'étude des parasites, 

rien ne pouvait faire soupconner Vorigine parasitaire du piétin. 

C'est seulement il y a quelques années que MM. Prillieux 

1) Bulletin des séances de la Soc. cent. d'agriculture de France T.38, p. 473. 
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et Delacroix") ont reconnu cette origine et attribué å une 

espéce décrite par Saccardo, "Ophziobolus graminis, la cause 

de la maladie du pied du blé. Ces auteurs basent leur convic- 

tion sur ce fait que des pieds de blé envahis par le piétin et 

conservés dans du sable maintenu humide, ont présenté, dans 

le courant de Vhiver, les fructifications caractéristiques de 

"Ophiobolus graminis. Voici dailleurs comment ils s'expriment 

sur ce sujet?): 

«Le mycélium parasite ne se développe pas seulement å 

Pintérieur des tissus, mais aussi å V'extérieur, å la surfåce de 

Vépiderme sur lequel courent de nombreux filaments qui, au 

lieu de demeurer incolores, se montrent trés fortement colorés 

en brun. Ils sont peu sinueux; la plupart du temps leur 

trajet est droit. IIs sont divisés par des cloisons transversales ; 

la distance d'une cloison å Vautre est d'environ 7 fois le dia- 

métre du tube, qui est de 5 uw. Ces tubes présentent de nom- 

breuses ramifications qui ordinairement sont fort allongées et 

påreilles au filament qui leur a donné naissance. Mais en 

certains points, ils produisent de petits rameaux trés courts, 

divisés par des cloisons trés nombreuses, d'ou dérivent des 

rameaux tertiaires, qui s'entrecroisent et s'anastomosent de 

facon å former des sortes de pelottes cellulaires d'un brun 

trés foncé. Ce sont les points noirs visibles å la surface des 

entrenæuds attaqués, méme au delå des parties brunes.» 

«Des échantillons récoltés au moment de la moisson ne 

m'ont rien montré de plus. Le champignon parasite dont on 

appréciait bien les dégåts ne portait pas d'organes de repro- 

duction. Il n'était pas déterminable.- Il était permis toutefois 

de présumer qu'il pourrait fructifier dans le cours de Vhiver. 

1) Prillieux et Delacroix, La maladte du pied du blé causée par 

VOphiobolus Graminis Sacc. Bull. Soc. mycologique de France T. VI, 

ps110581590: 

2) loc. cit. page 4 du tirage å part. 
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Peut-étre les pelottes noires n'étaient-elles autre chose que 

des rudiments de périthéces.» 

«Des touffes de blé attaquées du mal du pied ont été 

plantées dans du sable et arrosées assez fréquemment.» 

«Au mois de janvier, jjai pu constater déjå qu'il s'était 

développé sur un certain nombre d'échantillons des périthéces 

noirs, globuleux, avec une sorte de bec conique tronqué, qui 

étaient entourés de filaments mycéliens bruns, cloisonnés, 

identiques de tous points a ceux que portaient les pieds malades 

au moment de la moisson et qui formaient les petits points 

noirs. Je pense que Von doit considérer ces périthéces comme 

les fructifications du parasite qui cause la maladie du pied.» 

On le voit, la ressemblance du mycélium de I Op/robolus 

avec le mycélium stérile des blés malades, la formation des 

périthéces sur les mémes blés, sont les seuls faits invoqués 

par MM. Prillieux et Delacroix pour affirmer que «c'est au 

paårasitisme de FOphrobolus graminis que Von doit rapporter 

la maladie du pied.» 

Ces observations, trés intéressantes, puisqu'elles portent 

la question sur son véritable terrain, ne sont cependant pas 

démonstratives; car d'une part, MM. Prillieux et Delacroix 

mont pas réalisé de semis et tenté de reproduire le piétin, et 

d'autre part, ils n'ont pas tenu compte des espéces nombreuses, 

saprophytes ou parasites, qui apparaissent sur les pieds de blé 

morts et plus ou moins desséchés. 

I. Observations particuliéres. — Dans les étés de 1896 

et 1897, jai recu d'un certain nombre de régions de la France 

des pieds de blé atteints du piétin, et j'ai résolu de résoudre 

la question encore incertaine de Vorigine de cette maladie. 

Mes premiers essais en 1896 furent infructueux, car il me fut 

impossible de trouver sur les blés contaminés les fructifications 

nécessaires pour réaliser les expériences d'inoculation. 

Au mois de juillet 1897, je rencontrai å Galande, dans les 
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terres de V'exploitation dirigée par M. Brandin, des champs 

envahis par le pzétin et dont la récolte avait baissé, de ce fait, 

de 50, 60 et méme 80/0. 

Au mois de juillet, aprés la moisson, les plants de blé ne 

présentent pas d'autres altérations que celles dont Paspect exté- 

rieur a été indiqué par M. Pluchet dans le rapport que nous 

avons cité; il n'existe pas traces de fructifications. On apercoit 

seulement å la base des chaumes qui sont encore recouverts 

de la gaine des feuilles inférieures desséchées et entre celle-ci 

et la surface du chaume, des filaments mycéliens bruns dont 

la disposition n'a pas été suffisamment décrite par MM. Pril- 

lieux et Delacroix. Ces filaments mycéliens, formés de 

cellules courtes, constituent tantot un revétement étroitement 

adhérent å la surface de la tige, revétement que l'on peut en- 

lever avec des lambeaux d'épiderme, en raclant la surface å 

Vaide dun scalpel; tantåt les filaments mycéliens sont flocon- 

neux et adhérent å peine å la surface, de sorte qu'un léger 

frottement les enléve; c'est au milieu de ce revétement flocon- 

neux que Von apercoit les pelottes plus ou moins volumineuses 

que MM. Prillieux et Delacroix considérent comme les 

rudiments de périthéces de 'Ophzobolus. 

M. Brandin ayant bien voulu laisser en place, sans praå- 

tiquer le déchaumage sur une certaine étendue, les pieds 

atteints du piétin, j'ai pu examiner les régions contaminées 

jusqwau mois de novembre. C'est å la fin du mois de sep- 

tembre, qui en 1897 a été trés pluvieux, et au début du mois 

d”octobre, que les pieds atteints du piétin commencérent å 

montrer des fructifications variées parmi lesquelles celles de 

VOphiobulus gramanis paraissaient étre, å ce moment, les plus 

fréquentes. 

Voici V'énumération des diverses formes rencontrées pen- 

dant les mois d'octobre et de novembre. 

19 Sur les gaines foliaires presque exclusivement, une seule 

fois dans le tissu du chaume, une autre fois å la surface des 
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racines, jai trouvé les périthéces caractéristiques de I'Ophiobolus 

graminis. 

2? Entre la gatne et le chaume, au milieu du mycélium 

floconneux et intimement unis avec lui, on trouve des périthéces 

d'un Leptosphæria que je rapporterai provisoirement au L. 

herpotrichoides de Not. 

3? Plus rarement que les deux espéces précédentes et au 

tiers immergés dans le tissu du chaume, on apercoit des périthéces 

noirs, Couverts de filaments noirs, roides ou légérement flexueux, 

qu'on peut rapporter au Pyrenophora trichostoma (Fr.) Sacc. 

Å coté de ces espéces bien caractérisées, j'ai rencontré 

des formes imparfaites constituant peut-étre, soit les stades 

conidiens des espéces précédentes, soit des espéces autonomes. 

Dans tous les échantillons observés en automne, V'Ophio- 

bolus graminis dominait, le Leptosphæria s'est rencontré un 

certain nombre de fois, et le Pyrenophora wa été rencontré 

que sur 3 ou 4 échantillons qui d'ailleurs ne présentaient pas 

les caractéres extérieurs du blé å piétin. 

Une observation faite au mois de juin dernier (1898) montre 

qu'il serait prématuré de .juger de l'importance des espéces 

préæcédentes par la fréquence ou la rareté des fructifications. 

A la suite des pluies åbondantes des mois de mai et de juin, 

le piétin a commencé å se manifester å Galande dans certaines 

terres. Tous les pieds examinés å la fin du mois de juin pré- 

sentaient en abondance, entre les gaines foliaires et la base 

des chaumes, un mycélium floconneux noir et un mycélium 

adhérent également noir; au milieu des flocons de mycélium 

et sur les gaines foliaires å moitié desséchées et dissociées, on 

trouvait en grande quantité les périthéces du Leptosphæria 

herpotrichoides, å Vexclusion compléte de POphiobolus graminis 

et du Pyrenophora. 

I Description des espéces rencontrées sur les blés en- 

vahis par le piétin. — Avant:de faire connaitre les expériences 
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d'inoculation que j'ai réalisées dans le courant de cette année, 

je décrirai d'abord les diverses espéces ou formes de champignons 

trouvées sur les pieds de blés contaminés, espéces qui sont 

imparfaitement décrites jusqu'ici. 

a) Ophiobolus graminis Sacc. — Les périthéces de V Ophi- 

obolus graminis, développés en grand nombre dans les gaines 

foliaires, ont la forme des cornues en græs, le ventre de la 

cornue a 150 å 200 uw de diamétre et le col a environ 150 p 

de longueur. 

Dans presque tous les exemplaires que j'ai examinés le 

ventre de la cornue était entiérement immergé dans les tissus 

désorganisés de la gaine et le col seul dépassait la surface 

extérieure affectant toujours une direction oblique de bas en 

haut de maniére å prendre une direction voisine de la verticale. 

Cette orientation pårait dépendre de VFinfluence des radiations, 

car sur des gaines qui accidentellement étaient placées en 

direction horizontale, le col des périthéces se trouvait placé 

perpendiculairement å la surface de la gaine. Il ne m'a pas 

été possible å cause de Tinsuffisance des matériaux en bon 

état, de vérifier si 1'orientation des périthéces est accidentelle 

ou bien si elle est causée par Vinfluence de la pesanteur ou 

de la radiation. (Planche I, fig. 1 A.) 

Emission des spores. L'émission des spores a lieu par un 

mécanisme particulier que Von observe trés bien en placant les 

fructifications dans 'eau. Quand les périthéces sont mars (Pl. Iy 

fig. 1), Vostiole s'ouvre par la désorganisation des cellules qui 

terminent son sommet et qui sont toujours moins colorées 

que le reste de la paroi; on voit alors les asques s'échapper 

une å une. 

Å peine sont elles sorties qu'elles se gonflent et éclatent 

sous Vinfluence de la pression interne, en se déchirant circu- 

lairement, et suivant une ligne irréguliére, vers le tiers å partir 

de la base de Vasque (Pl. I, fig.26). Sous Tinfluence de Teau 

les parois s'épaississent et se transforment en un mucilage qui 
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détermine V'expulsion des spores; ordinairement au moment de 

la rupture, les spores sont projetées en arriére, tandis que les 

2/3 antérieurs de V'asque vide sont projetés en avant.  Parfois 

la rupture de Vasque a lieu avant qu'elle ne soit entiérement 

dégagée de Vostiole, et Ton apercoit alors une seconde asque 

pousser devant elle le faisceau de spores et le débris de la base 

pour se briser passage et éclater å son tour. 

Sous Vaction du rouge de ruthénium les parois de F'asque 

demeurent incolores, on m'apercoit qu'un mince liseré coloré 

en rose et occupant la face interne de la paroi (Pl. I, fig. 1, a, 

b,c,d). Avant le gonflement, les parois de T'asque possédent 

encore des contours trés nets, mais peu å peu ces contours 

s'effacent, en méme temps que le liseré rose est refoulé au 

centre (c), il forme un cordon qui représente le seul vestige de 

la cavité de Pasque, bientåt méme, quand la dissolution est 

compléte, il forme tout ce qui reste de Vasque primitive (d). 

Par ses propriétés et par ses réactions colorantes la paroi 

de Pasque se montre entiérement formée de callose, å 1'excep- 

tion du mince liseré rose décelé par le rouge de ruthénium, 

qui est vraisemblablement de nature pectosique. 

Lorsqu'on examine [asque avant la rupture on voit que la 

membrane qui la forme est plus mince au niveau du tiers 

postérieur et Von comprend pourquoi, la déchirure se produit 

en cet endroit å la suite de la plasmolyse qui s”accomplit au 

sortir de Vostiole. 

Structure des spores et germination. Les spores des deux 

espéces d'Ophinbolus qui habitent les graminées sont semblables 

de forme, leurs dimensions seules différent: celles de I" Ophio- 

bolus herpotrichus ont 115—150 = 2—2,5, celles de VO. gra- 

minis ont 70—75 — 3. 

Celles de T'espéce que j'ai rencontrée sur le blé sont des 

batonnets étroits, ordinairement courbées, ayant comme dimen- 

sions 95—105 = 3—3,5, elles sont donc intermédiaires entre 

les deux espéces précédentes (fig. 10, I). 

D. K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 33 17 
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Quand elles sont måres, leur contenu est homogéne et 

trés réfringent, et il n'est pas possible de distinguer les cloisøns 

qui les découpent en un certain nombre d'articles. 

C'est seulement quand elles commencent å germer que 

leur contenu se modifie, on voit apparaitre un certain nombre 

de gouttelettes trés réfringentes et les cloisons deviennent déjå 

visibles. Elles sont trés nettes quand la spore est épuisée et 

entiérement dépouillée de son contenu; le nombre des cloisons 

varie de 4 å 6 et atteint méme 7 (fig. 11, c, d, e). 

La germination a lieu d'une maniére particuliére. 

Les spores récoltées le 1% octobre 1897 sont semées le 

4 octobre dans des cellules en verre, au milieu de la gouttelette 

d'eau suspendue å la face inférieure de lå lamelle recouvrant 

cette cellule. Deux de ces cellules sont placées å V'obscurité, 

les deux autres sont exposées pendant le jour å Vaction de la 

lumiére. diffuse. 

La germination est trés lente et a lieu au bout de 30 

heures å la température de 12? å 15”; elles commence in- 

différemment dans les cellules éclairées et dans les cellules 

obscures. 

U4 

Fig. 10. Ophiobolus graminis. 1, spores mures. b spores germant. Elles 

ont émis un promycélium court, p, et développé un certain nombre de spo- 

ridies, sp. Le grossissement est indiqué par I'échelle. 
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Les spores s'allongent å peine et développent un tube par- 

fois trés court, parfois plus long, mais ne dépassant jamais le 

tiers de la longueur de la spore. Ce tube tantåt simple, tantåt 

ramifié représente un promycélzum (fig. 10, II, p), car au bout 

d'un certain temps il se forme å son extrémité des spores 

secondaires ou sporidies, sp, extrémement petites, fusiformes, 

atténuées en pointe, toujours courbées plus ou moins fortement 

en croissant ou en demi-cercle; elles ont de 8 å Il pm de 

longueur et I å 1,5 p de largeur (fig. 11, 6). 

Parfois le promycélium est réduit au minimum et les spo- 

ridies se forment å l'extrémité des spores ou sur les parties 

latérales; dans ce derniers cas, elles se développent toujours 

au voisinage d'une cloison (fig. 11, d, c). 

Lorsqu'on examine au bout de plusieurs jours les cultures 

contenant les spores en germination, on n'apercoit plus aucun 

progrés et il semble que la germination soit suspendue; mais 

Fig. 11. Ophuobolus graminis. 

4 spores germant dans I'eau additionnée de sulfate d'ammoniaque; b sporidies 

libres; e€, d spores produisant directement des sporidies sans former de pro- 

mycélium; &€ spore vidée montrant les cloisons. 

en regardant avec plus d'attention on constate que le nombre 

des sporidies a considérablement augmenté. Les sporidies pa- 

raissent animées d'un mouvement particulier, tantåt elles oscil- 

lent autour de leurs deux pointes et peuvent méme pirouetter 

complétement, d'autres fois elles glissent en oscillant dans le 
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sens de la courbure. Gråce å ces mouvements, elles se dépla- 

cent assez rapidement dans le champ du microscope. Au 

premier abord, ces mouvements paraissent causés par le dé- 

placement des nombreuses bactéries qui fourmillent dans le 

liquide, maåais un examen attentif permet bien vite de distinguer 

les déplacements causés par le passage des bactéries du mou- 

vement propre des sporidies, qui offre une assez grande régu- 

lårité. 

Je m'ai pas observé la germination des sporidies, bien que 

les cultures fussent vieilles; j'ai seulement constaté qu'elles 

s'unissent parfois deux å deux par leurs pointes de maniére å 

former une sorte d'accent circonflexe (fig. 11,6). 

Pensant que la germination de ces singuliéres spores se- 

condaires aurait lieu sur le blé, j'ai semé les ascospores sur 

des plantules mises en germination au fond d'un cristallisoir 

dans une atmosphére maintenue humide. Le semis ayant eu 

lieu le 16 octobre, j'ai examiné les fragments de råcine avec 

leurs poils aåbsorbants le 20 octobre aprés les avoir traitées 

400 K 

Fig. 12. Ophiobolus graminis. 

Sporidies germinant sur les poils radicaux du blé. 

par Valcool, par le bleu d'aniline soluble et enfin par Vacide 

lactique. J'ai pu voir alors un. certain nombre de ces sporidies 

en germination (fig. 12); elles émettent par une de leurs pointes, 

un tube germinatif long et étroit qui rampe å la surface des poils 
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absorbants et bientåt perfore la membrane pour pénétrer dans 

Pintérieur; la perforation parait simple, sans gonflement ni 

retrécissement. 

Dans Veau additionnée de sels minéraux (sulfate d'ammo- 

niaque å 1/0, phosphate d'ammoniaque å 1 ”/0) la germination 

n'a pas lieu et on n'obtient pas de sporidies; les spores, pla- 

cées dans le sulfate d'ammoniaque, se renflent un peu å leur 

extrémité, ou émettent un tube court renflé en téte, mais elles 

ne forment pas de sporidies (fig. 11, a). 

b) Leptosphæria herpotrichoides, de Not. — Les périthéces 

de cette espéce ont été rencontrés d'abord au mois d'octobre, 

entre les gaines et le chaume, au milieu du mycélium flocon- 

neux dont les filaments nombreux entourent la base, renflée, 

de forme sphérique: ils sont munis d'un col conique, droit ou 

un peu courbé qui aåa une longueur égale å la moitié ou aux 

deux tiers du diamétre de la partie ventrue, parfois méme ce 

col est trés court. Les exemplaires récoltés en juin et déve- 

loppés en grand nombre dans les gaines foliaires dissociées 

sont caractérisés par un col cylindrique trés long, souvent tor- 

Fig. 13. Divers aspects du périthéce du Leptosphærta.. a périthæce nu; 

bd périthéce å ostiole villeux; c périthéce entiérement villeux. 

tueux, ayant en longueur le diamétre de la région basilaire. 

C'est lå une variation qui ne répond pas å la diagnose de Sac- 

cardo!"), mais ce n'est pas la seule; non seulement Vostiole 

1) Leptosphæria herpotrichoides, de Not. Peritheciis sphæroideo depressis, 

demum fere liberis, parte inferiore vulgo filamentis fuligineis vel furces- 
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n'est pås toujours conique, mais elle est tantåt lisse, tantot 

hérissée de filaments assez longs irréguliers rectilignes et diri- 

gés en divergeant (fig. 13). 

La déhiscence a lieu pår un procédé différent de celui que 

nous avons décrit plus haut pour "Ophrobolus graminis. Lorsque 

les péritheces mårs sont places dans Veau (Pl. I, fig. 3 et 4), 

Postiole s'ouvre par une déchirure å hords dentés et laisse échap- 

per un cordon gélatineux dont la largeur est égale au diamétre 

de Fouverture et qui se replie plusieurs fois sur lui-méme; dans 

la måsse de gelée qui forme ce cordon se trouvent plongées 

les ascospores fusiformes et de couleur jaune fauve clair. On 

n'apercoit pas trace de la membrane des asques, la gélification de 

cette derniére a eu lieu åvant ouverture du périthéce et a formé 

une substance mucilagineuse assez compacte qui emprisonne 

les spores. L'extrémité libre du cordon mucilagineux expulsé 

des périthéces s'élargit par suite du gonflement consécutif 

å VFabsorption de lV'eau, puis la substance mucilagineuse ne 

tarde pas å se dissoudre en mettant les spores en liberté. 

Le gonflement et la dissolution consécutive du cordon 

commencent å l'extrémité libre et se propagent peu å peu dans 

toute sa longueur, de sorte qu'au bout d'un certain temps il ne 

reste plus quwun amas irrégulier de spores. 

Structure des spores, germination. Les spores sont fusi- 

formes, un peu arquées, divisées par 7 cloisons, parfois un peu 

rétrécies au niveau des cloisons qui sont toujours trés appa- 

rentes au moment de la maåturité. Ces cloisons apparaissent 

centibus, tortuosis, porrectis villosis; ascis 8$80—100 = 10; sporidiis 

fusoideo elongatis, 6—8 septatis loculo tertio vel quarto leviter tumido, 

luteolis 24—33 = 4—5.  Hab. in culmis Kæleriæ cristatæ et Andro- 

pogonis emortuis in Fennia et Italia. Vix nisi peritheciis magis villosis 

a Lep. culmifraga differre videtur. In exemplaribus italicis, perithecia 

hyphis ramoso intricatis, fuligineis, basi villosa, ostiolo alte -conoideo. 

Asci cylindracei 75—85 = 10 breve noduloso stipitati, paraphysati octo- 

spori. Sporidia 30 = 4,5—5 anguste fusoidea, curvula 7 —9 septata loculo 

tertio superiore leniter protuberante dilute oleracea; stylospores cylin- 

draceo vermiculares 40—45 == 3—3,5 crebre septulatæ subhyalinæ. 
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successivement et F'on peut se rendre compte de leur apparition 

par P'examen d'asques å divers degrés de maturation. On voit 

apparaitre d'abord une cloison médiane qui partage la spore 
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Fig. 14. Leptosphæria herpotrichoides. 

I, Spores récoltés sur le blé aprés semis. 

Il, Spores récoltés sur le blé malade du piétin: a spores jeunes, 

b spores plus ågées, c spores mures. 

IN, Spores germant dans les asques. 

IV, Spores germant, au bout de 8 å 10 heures. 

en deux. moitiés égales, puis chacune des moitiés se divise å 

son tour par une nouvelle cloison en deux parties et ces der- 

niéres se segmentent encore une fois. C'est donc par 3 parti- 

tions successives que se développent les 7 cloisons qui existent 

ordinairement; la différence d'åge des cloisons est toujours 

marquée dans les spores presque mures par une épaisseur plus 

forte pour les cloisons les plus anciennes (fig. 14, I et IL, a,6,c). 

Au contraire de ce qui se passe pour I'Ophrobolus la ger- 

mination est trés rapide et la maturité des spores trés précoce. 

Ainsi des périthéces incomplétement mirs, dans lesquels les 

spores sont encore incluses dans les asques dont la membrane 

n'est pas encore géléfiable, sont déjå capables de germer. Les 

filaments mycéliens issus des spores encore emprisonnées dans 

les asques se dirigent en tous sens en traversant la membrane 

de ces derniéres (fig. 14, HN). 
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Les spores mures et isolées germent en cellule, dans une 

goutte d'eau suspendue, avec une grande rapidité. Au bout de 

8 å 10 heures å la température de 10” å 12” elles émettent 

des articles terminaux ou des articles intermédiaires un filament 

mycélien qui se ramifie bientåt en tous sens. Je nm'ai jamais 

observé avec cette espéce et dans tous les essais de culture, 

de spores secondaires. La germination est si rapide qw'aprés 

16 heures les filaments mycéliens ont une longueur supérieure 

å la longueur des spores (fig. 14, IV). 

c) Pyrenophora trichostoma. — La 3? espéce d'Ascomycétes 

rencontrée dans un lot de blé envahi par le piétin ne s'est 

montrée qwå la fin d'octobre sur les chaumes; å la différence 

des deux espéces précédentes, le mycélium 

est incolore, les périthéces sont rares et 

wont d'ailleurs été rencontrés que sur un 

petit nombre d'échantillons ne présentant pas 

les caractéres extérieurs du piétin. 

Les périthéces sont fixés sur le chaume 
ta 100 

soit dans les entrenæuds, soit "aux næuds, 

et å peine immergés dans le tissu, car on 

peut les dégager facilement; ils sont noirs 

et hérissés d'épines noires rigides ou légére- 

ment flexueuses, formées par des filaments 

mycéliens plusieurs fois septés. 

Je w'ai pas eu d'échantillons assez nom- 

breux et en bon état pour étudier le méca- 

nisme de Vémission des spores et leur ger- 

mination; jai då, pour étudier les asques, 

écraser des périthéces incomplétement murs. 

Ceux-ci contiennent un petit nombre d'asques 

volumineux ayant 330—350 u de longueur, 

354 de largeur et une membråne trés épaisse 
Fig.15. Asque isolée 

de Pyrenophora 
trichostoma. jaunåtres divisées par 3 cloisøons transversales 
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et par une cloison longitudinale placée tantåt å Vextrémité 

tantot au milieu; elles sont un peu rétrécies au niveau des 

cloisons. Le longueur est de 35 å 40 uw et leur largeur de 

12% 15 p (fig. 15). 

Les dimensions que je viens de donner pour les aåsques 

et les spores correspondent å peu prés å celles de la diagnose 

de Saccardo pour le Pyrenophora trichostoma; c'est done å 

cette .espéce que je rapporterai la forme qui vient d'étre décrite, 

bien que les caractéres du périthéce ne concordent pås abso- 

lument. 

d) Espéces & fructifieations imparfaites ou indéterminables. 

— La base des chaumes envahis par le piétin est souvent cou- 

verte, en outre du mycélium floconneux que nous avons signalé 

å propos du Leptosphæria herpotrichoides, d'un mycélium noir 

ou brun formé d'articles polyédriques étroitement serrés les uns 

contre les autres et appliqués contre la surface du chaume. La 

face interne des cellules constituant un faux parenchyme de re- 

vétement présente une petite éminence terminée par un orifice 

étroit; chacun de ces orifices cørrespond å une perforation de 

la surface épidermique et donne issue aux filaments qui s'intro- 

duisent dans la plante hospitaliére. 

1? On wobserve aucune fructification sur le mycélium ainsi 

dispøsé en. faux parenchyme, mais quand on abandonne les 

chaumes dans un endroit humide, leur surface prend bientåt 

une teinte d'un noir mat dans laquelle la loupe permet d'aper- 

cevoir de nombreux grains noirs serrés les uns contre les 

autres. Si on détache avec uu scalpel ou un rasoir de. fins 

lambeaux d'épiderme, on voit que la teinte noire et Vaspect 

poussiéreux sont dus å I'existence d'un grand nombre de spores 

eloisonnées en divers sens et formées d'un seul plan de cellules 

a parois brunes; elles ont lå forme de palettes allongées consti- 

tuées par 4 ou 5 rangées de cellules; Pune des extrémités est 

arrondie et présente encore les restes du pédicelle qui attachait 

les spores et en ce point les files cellulaires externes, une ou 
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deux, entourent complétement la ou les files cellulaires internes ; 

a Vextrémité opposée, qui constitue le sommet de la spore, les 

files cellulaires se terminent toutes au méme niveau en demeu- 

rant paralléles entre elles; souvent les files cellulaires internes 

dépassent les files externes sans cesser d'étre paralléles, plus 

rarement enfin une ou deux files cellulaires se terminent brus- 

quement å la moitié ou au tiers de la longueur de lå spore. 

Les parois des cellules sont fortement colorées en brun, såuf 

celles qui sont å Vextrémité supérieure, qui sont incolores ou 

peu colorées. (Planche I, fig. 11). 

Les dimensions de ces spores cloisonnées sont de 40 å 50 4 

de longueur et de 20 å 30 » de largeur, elles paraissent répondre 

aux formes désignées sous le nom de Speira ou de Dictyospo- 

rium par Corda, et constituent sans doute la forme imparfaite 

d'un ascomycéte. Nous reviendrons sur leur structure et leur 

développement å propos du Leptosphæria. 

2? Chez d'autres chaumes abandonnés également dans un 

milieu humide, la teinte noire mate qu'ils ne tardent pas å 

prendre est due å V'accumulation d'un grand nombre de spores 

noires, ovoides "ou arrondies, toujours unicellulaires, ayant 8 4 

de longueur et 3 å 4 mu de largeur. Ces spores correspondent 

au genre Coniosportum Link, bien qw'il ait été difficile de re- 

connaitre la nature du mycélium qui les a formées, å cause de 

Pétat de décomposition qwil présente. (Planche I, fig. 10.) 

39 Enfin j'ai rencontré sur certains chaumes, trés rarement 

åa la vérité, un duvet noir formé par des pédicelles fructiféres 

noirs avant 200 å 3004 de longueur, recourbés plus ou moins 

complétement en crosse å leur sommet et terminés par un ou 

deux renflements assez courts, dépassant å peine le diamétre 

des filaments, qui sont couverts de stérigmates soit simples søit 

bifurqués; ces stérigmates portent une file de 3 ou 4 spores 

sphériques dont la derniére, la plus externe et aussi la plus 

ågée, a un diamétre double des cellules sous-jacentes; leur 

diamétre est de 16 å 18» et leur surface est hérissée d'une 
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multitude de batonnets qui ont å peu prés 0,5 » de longueur. 

PIR Efi2 3571657) 

Tout cet appareil constitue un systéme conidien voisin des 

Aspergillus et des Sterigmatocystis, mais leur extréme rareté, 

Finsuccés des semis effectués pour étudier la germination des 

spores n'a pas permis d'établir les relations de cette forme 

conidienne avec 'une des formes parfaites dejå connues. 

Lå courbure constante du pédicelle fructifére au sommet, 

la grandeur des spores, lå teinte noire des spores constitnant 

des caractéres différents de ceux des espéces connues, m'enga- 

gent å former une espéce nouvelle sous le nom d'Aspergillus 

circinatus nov. spec. 

En terminant cette description des champignons récoltés 

sur le blé envahi pår le piétin, je dois faire remarquer que 

deux espéces seulement ont été rencontrées en fructification 

sur les chanmes recueillis dans les champs contaminés soit 

pendant les mois d'octobre et de novembre 1897, soit plus ré- 

cemment au mois de juin. 

Les autres formes de fructifications n'ont fait leur appari- 

tion que sur les chaumes conservés å T'humidité dans le 

laboratoire, leur mycélium existait cependant sur les chaumes 

recueillis en plein air, cår les chaumes sains et secs n'ont rien 

développé de semblable, quoiqw'ils fussent placés dans les 

mémes conditions que les préæcédents et dans leur voisinage. 

Ill. Eæpériences de semis des espéces précédentes sur 

le blé. — Il reste maintenant å rechercher le råle que les 

espéces et les formes précédemment décrites jouent dans le 

deéveloppement de lå maladie du piétin. 

L'exposé que nous avons fait de ces espéces montre que, 

malgré Vintérét de la découverte de ' Ophsobolus par MM. Pril- 

lieux et Delacroix sur les chaumes de blé, 1'observation 

seule ne suffit plus pour affirmer la cause de la maladie. 

Seules les expériences de semis sur le blé permettront de 
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faire le départ entre les espéces parasites et les espéces sapro- 

phytes. 

Au mois d'octobre 1897, j'ai instlitué ces expériences sur 

le blé de Bordeaux, variété qui, å Galande, a été décimée par 

le piétin; ces expériences ont duré jusqu'au mois d'aout 1898. 

Pour deux espéces seulement, VOphiobolus graminis et le 

Leptosphæria herpotrichoides qui ont été rencontrées ie plus 

souvent dans les blés atteints du piétin, j'ai obtenu un résultat 

positif et démontré expérimentalement leur parasitisme; les 

autres espæces n'ont pas donné de résultats pour des causes 

diverses. 

Jai séparé les périthéces de V'Ophiobolus de ceux du 

Leptosphæria en dissociant les chaumes ou les gaines foliaires 

sous le microscope; la séparation étant rendue trés facile parce 

qwå V'époque du semis, les périthéces d'Ophiobolus s'étaient. 

développés presque exclusivement et en grand nombre sur les 

gaines désorganisées de la base des chaumes, tandis que les 

périthéces du Leptosphæria se rencontraient exclusivement au 

milieu du mycélium floconneux situé entre les gaines et la 

surface du chaume. 

Les groupes de périthéces ainsi séparés ont été placés 

dans V'eau et, au moyen d'une légére pression exercée par un 

agitateur, on a mis les spores en liberté. 

D'autre part plusieurs pots en terre ont été ensemencés 

avec du blé de Bordeaux, deux de ces pots ont été arrosés 

avec de V'eau tenant en suspension les spores d'Ophrobolus, 

deux autres pots ont été arrosés avec de I'eau tenant en sus- 

pension les spores de Leptosphæria; deux autres pots enfin 

ont été conservés comme témoins. 

Les pots furent disposés dans des cristallisoirs de maniére å 

maintenir la terre humide pendant longtemps ét par conséquent 

å placer les parties souterraines des plants dans les conditions 

ou se trouve le blé d'hiver pendant les années pluvieuses. 

Å partir du moment ou la végétation a commencé å de- 
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a 

venir vigoureuse on a arrosé, de temps å autre, les divers pots 

avec une solution nutritive minérale. 

La végétation du blé, d'abord trés vigoureuse, est devenue 

languissante au mois de janvier et le 15 février les plants sur 

lesquels les spores de Leptosphæria avaient été semés, sont 

morts. Sur les chaumes et les gaines desséchées j'ai trouvé un 

certain nombre de périthéces renfermant des ascospores iden- 

tiques å celles qui avaient été semées en octobre. 

Dans les pots ayant recu les spores d'Ophiobolus on v'a 

pås trouvé trace de fructifications et il ne semble pas å ce 

moment que Vévolution de cette espéce ait pu parcourir tout 

son cycle. 

A la fin du moi de février on a semé de nouveau du blé 

de Bordeaux dans tous les pots. Ceux qui avaient recu en 

octobre les spores de Leptosphæria renfermaient å ce moment 

parmi les débris des chaumes et des gaines qwon y avait 

laissés, les spores développées dans la premiére partie de 

Vhiver. Les pots qui avaient recu les spores d'Ophiobolus ne 

paraissaient rien contenir en état de fructification, on s'est borné 

å laisser dans le sol les débris du blé semé en octobre. 

La végétation du nouveau blé a été assez luxuriante malgré 

la sécheresse du printemps et gråce aux cristallisoirs maintenant 

å la base des plants une humidité constante. A la fin de juillet 

un certain nombre de plants ont fructifié d'une maniére nor- 

male dans les pots témoins et dans les pots qui avaient recu 

les spores d'Ophiobolus, les chaumes præésentaient un diamétre 

considérable et se faisaient remarquer par leur rigidité aussi 

grande dans les pots de V'Ophzrobolus que dans les pots témoins. 

Au contraire les plants qui avaient recu les spores de Leptos- 

phæria wont pas eu d'épiaison, les chaumes étaient plus gréles 

et å paroi plus mince, ils étaient tous brunis et couchés ou 

courbés dés la base. 

En examinant avec soin la partie inférieure des chaumes 

qui avaient poussé sur la terre arrosée de spores d' Ophiobolus, 
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jai constaté que ceux-ci étaient couverts de taches noires, que 

les racines étaient noircies sur une grande partie de leur lon- 

gueur. De nombreux périthéces d'Ophiobolus existaient tant sur 

les racines que sur les chaumes, il w'en existait pas sur les 

gaines d'ailleurs presque entiérement désorganisées et réduites 

åa la trame formée par le réseau de nervures. 

Les plants développés dans les pots å Leptosphæria déjå 

fructifié au mois de février, comme nous l'avons vu, avaient leurs 

chaumes couchés et brunis, toutes les gaines foliaires renfer- 

maient en trés grand nombre des fructifications de Leptosphæria ; 

ces fructifications étaient aussi implantées dans la surface des 

chaumes. 

[I va sans dire que les plants témoins ne préæsentaient aucune 

de ces altérations et se trouvaient relativement sains, autant du 

moins qwon -peut les obtenir dans des pots placés dans la cour 

dun laboratoire et qu'on a då soustraire aux ravages exercés 

par les moineaux qui venaient dévorer les feuilles et les épis 

sortant du treillis en fil de fer destiné å les isoler. 

Il résulte des constatations faites au cours de ces expé- 

riences plusieurs conséquences importantes. 

1? L'Ophiobolus graminis et le Leptosphæria herpotrichoides 

sont essentiellement parasites et peuvent étre obtenus par le 

semis des spores sur des plants de blé pris au début de la 

végétation. 

29 IIs accomplissent leur évolution en développant exclu- 

sivement leur mycélium å la base des chaumes, dans le chaume 

méme, dans les gaines foliaires et pour VOphzobolus dans les 

racines. 

3% L'évolution est de courte durée pour le Leptosphæria 

qui peut présenter plusieurs cycles de végétation pendant 'évo- 

lution du blé d'hiver. 

49 L'évolution de POphiobolus parait avoir une durée plus 

grande, puisque les fructifications n'ont apparu qwå la fin du 

mois de juillet. 
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5? La part que prennent ces deux parasites au développe- 

ment de la maladie du piétin est trés inégale. L'Ophuobolus ne 

détermine pas, dans les cultures en pots, la courbure du 

chaume ou ne la provoque que d'une maniére exceptionnelle, 

il n'empéche pas non plus I'épiaison, bien que les conditions 

défectueuses dans lesquelles s'est accomplie la maturité m'aient 

pas permis de vérifier si les grains étaient aussi fournis que 

dans les plants témoins. Le Leptosphæria au contraire a dé- 

terminé dans tous les chaumes une modification telle que ceux- 

ci étaient tous couchés et brunis, que les feuilles sont restées 

gréles et que I'épiaison n'a pas eu lieu. C'est done le Lepto- 

sphæria herpotrichoides qui joue le role prépondérant dans la 

maladie du piétin non seulement en affaiblissant les plants de 

blé par son action propre, mais encore en expøsant ceux-ci, å 

la suite de la courbure provoquée par la diminution de résis- 

tance du chaume, å toutes les causes de contamination du blé 

versé. Que V'Ophiobolus ajoute son action å celle du Leptos- 

phæria, cela n'est pas douteux, puisque ces deux espéces sont 

fréquemment associées, mais il ne parait jouer dans le piétin 

qwun råle secondaire. 

IV. Eæamen des blés envahis par le Leptosphæria. — 

Les cultures ayant permis de séparer deux parasites presque 

toujours associés, il est possible de compléter la description 

que nous avons donnée des fructifications de chacun d'eux en 

faisant connaitre la structure du mycélium, ses rapports avec 

la plante hospitaliére et les formes conidiennes que j'ai ren- 

contrées. 

12 Mycélium. Le mycélium du Leptosphæria herpotricho- 

ides de Not. pénétre les gaines foliaires, les chaumes ou forme 

å la surface de ces derniers un réseåu de structure variable. 

Les filaments mycéliens ont 3 å 44 de diamétre, ils sont bruns 

flexueux dans toutes les gaines ou å la surface des chaumes, 

ils sont incolores dans le tissu du chaume ou ne préæsentent 
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dans les cellules superficielles qwune faible coloration. Le 

mycélium préæsente trois aspects différents: il est tantot flocon- 

neux et adhére å peine å la surface du chaume; c'est au milieu 

des filaments floconneux que Von rencontre, en automne, de 

nombreux périthéces. Il forme alors un duvet noir que le plus 

léger frottement enléve, et ne présente qu'un petit nombre 

d”ampoules perforatrices. (Pl. II, fig. 1.) 

D'autres fois le mycélium forme un réseau étroitement 

appliqué å la surface du chaume, pour Iobserver on enléve 

des lambeaux d'épiderme. On constate alors que celui-ci est 

couvert par un réseau de filaments dont les mailles sont 

irréguliéres et les filaments qui les limitent sont obliques par 

rapport å la grande longueur des cellules épidermiques, car il 

est rare qu'ils suivent la direction de ces derniéres (Pl. II, fig. 1 

et 2). Aux points ou plusieurs filaments se réunissent ils de- 

viennent variqueux, se renflent en boule ou en ampoule; les 

ampoules sont souvent irréguliéres, d'un diamétre égal å 10 ou 

15 ø et forment alors saillie å la surface (PI. II, fig. 1 6), d'autres 

fois elles s'appliquent les unes contre les autres et contre la 

surface du chaume, elles deviennent polyédriques et constituent 

de petites plages de faux parenchyme qui sont trés adhérentes, 

pårce que chacun des articles du faux parenchyme envoie un 

prolongement qui perfore l'épiderme et pénétre dans la plante 

hospitaliére; le point de pénétration est indiqué par une petite 

auréole se détachant en clair sur la teinte foncée des articles. 

(BRIK oeteR) 

De ces plages plus ou moins étendues se détachent un 

grand nombre de filaments mycéliens toujours disposés en 

rayonnant. 

Sur le trajet de ces filaments on apercoit cå et lå des 

renflements fusiformes émettant des branches perforantes, ou 

bien des rameaux courts renflés aåaussi en ampoules fusiformes 

pourvues également de branches perforantes (Pl. II a). La pré- 

sence de ces ampoules perforantes situées sur le trajet des 
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filaments ou placées sur de courts rameaux latéraux, est tout å 

fait caractéristique pour le mycélium du Leptosphæria herpo- 

trichoides. 

Le diamétre des filaments oscille entre 2 et 4 4, ordi- 

nairement il est de 34. Les ampoules perforantes ont 6 å 8 4 

de largeur et 10 å 12 » de longueur; les renflements formés 

aux points de croisement des mailles du réseau ont 8 å 12 2. 

Les cloisons qui fragmentent ces filaments sont trés irréguliére- 

ment distribuées: tantåt elles sont assez rapprochées, tantåt 

elles sont trés espacées. 

Quand on détache au moyen d'un scalpel les plaques de fåux 

parenchyme, les surfaces épidermiques sous-jacentes se montrent 

criblées d'un grand nombre de trous correspondant aux ampoules 

ou aux articles perforants (Pl. III, fig. 3). La pénétration des 

filaments mycéliens 'parait s'accomplir par un phénoméne pure- 

ment mécanique, car les membranes ne manifestent aucune 

altération autour des points de pénétration; ceux-ci sont sem- 

blables aux trous que Von réaliserait avec des épingles; ils 

sont orientés normalement å la surface épidermique såuf quand 

ils occupent la cloison mitoyenne de deux cellules épidermiques, 

dans ce cas, leur direction est oblique de maniére å ce quiils 

débouchent dans la cavité cellulaire. 

2 Fructifications. Les fructifications sont de deux sortes: 

celles qui représentent la forme parfaite sont des périthéces, 

les autres constituent des conidies. 

a) Conidies. Les conidies forment de petites palettes ovales 

ou linguiformes constituées par 2, le plus souvent 5 rangées de 

cellules brunes, exceptionnellement 8 rangées dont nous avons 

fait connaitre la structure plus haut (voir p. 253). La structure 

et la forme de ces conidies, la dimension des articles les rappro- 

chent beaucoup du Dictyosporium opacum Cook et Harl. in Grev. 

rencontré sur le chaume du Typha latifolia. Cette forme a fait son 

apparition exclusivement sur les chaumes des blés ensemencés 

avec les ascospores de Leptosphæria herpotrichoides, et les 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs, 1899. 49 18 
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conidies se développent en grand nombre sur les plaques de 

faux parenchyme qui couvrent la surface des chaumes; elles 

sont si abondantes qu'elles communiquent å ce dernier une 

teinte d'un noir foncé. 

Leur développement a lieu de la maniére suivante. (Pl. Ik, 

fig. 2 6.) Les hyphes des plages de faux parenchyme émettent un 

filament renflé en une petite ampoule qui se cloisonne et se con- 

tourne de maniére å former la base arrondie des conidies (d). 

Quand il s'est constitué un massif de plusieurs ceilules, celles 

qui sont å la base épaississent et noircissent leurs parois, tandis 

que les cellules terminales opposées au filament d'insertion con- 

servent des parois incolores et s'allongent en files paralléles qui 

se cloisonnent au fur et å mesure de leur allongement. Ces files 

restent accolées ordinairement dans le méme plan et forment 

une palette de 4, 5 ou 6 rangées cellulaires. C'est uniquement 

sur les plages de faux parenchyme qu'elles prennent naissance, 

mais pendant leur formation les filaments mycéliens épuisés 

par cette production se décolorent peu å peu, perdent la net- 

teté de leurs contours, de sorte qu'å la maturité compléte des 

conidies il est parfois difficile de reconnaitre le mycélium qui 

les a formées. 

Jai essayé å deux reprises et sans aucun succés de faire 

germer ces conidies, la sécheresse exceptionnelle de la fin de 

Vété ne m'a pas permis de retrouver en bon état les échanti- 

llons nécessaires pour renouveler ces essais infructueux. 

Périthéces. Les périthéces du Leptosphæria que j'ai ren- 

contré et semé sur le blé ne répondent pas tout å fait å la 

description donnée par Saccardo!) pour les deux espéces les 

plus voisines: le L. herpotrichoides de Not. et le L. culmi- 

fraga. En ce qui concerne la premiére, M. Saccardo fait 

remarquer qwå lexception de la villosité plus grande, elle ne 

différe pas beaucoup du L. culmifraga. Les exemplaires récoltés 

1) Sylloge Fungorum T.2, p. 75 et suiv. 
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en Italie ont un ostiole assez grand, conique, probablement nu, 

puisque la description indique que la base du périthéce est 

villeuse. Or, å ce point de vue, les fructifications que j'ai ren- 

contrées présentent les dispositions les plus variées. Tantot 

Vostiole est droit, court, conique et nu comme dans le L. cul- 

mifraga, d'autres fois il est plus long et courbé; enfin sur les 

échantillons récoltés au mois de juin Vostiole est long, cylin- 

drique et couvert de poils roides ou flexueux qui divergent en 

tous sens (fig. 13, p. 249). . 

Les caractéres du périthéce du L. herpotrichoides tirés de 

la: forme et de la grandeur de Vostiole ne sont donc pas plus 

constants que le degré de villosité, puisque les filaments, tou- 

jours nombreux å la base du périthéce, peuvent se développer 

en abondance sur toute la surface et méme sur VFostiole. La 

situation des périthéces est trés variable aussi; sur les chaumes 

et dans les gaines foliaires, ils sont enfoncés dans les tissus et 

laissent dépasser Vostiole ou parfois méme la moitié supérieure 

du corps du périthéce; ils ne deviennent entiérement libres, 

dans les gaines foliaires que par la désorganisation du paren- 

chyme. Nous avons vu aussi qw'ils peuvent étre libres dés 

Porigine, quand ils se développent au sein du tissu floconneux 

qui recouvre les chaumes dans V'espace encore protégé par les 

gaines. 

Si la situation et la structure des périthéces sont variables, 

les asques et les spores présentent un grand degré de cons- 

tance dans leur forme et leurs dimensions, aussi ai-je invoqué 

ces caractéres pour rapporter l'espéce rencontrée sur le blé 

au Leptosphæria herpotrichoides de Not. 

Altérations produites dans les plants de blé par le L. her- 

potrichoides. Le mycélium de ce parasite envahit les gaines 

foliaires et les chaumes; en cheminant dans les tissus, il pro- 

voque la mort des cellules, qui prennent une teinte brune, 

les parties molles sont rapidement attaquées et notamment le 

liber des faisceau. En dehors de la surface épidermique qui 
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contracte, avec le mycélium superficiel, les relations que nous 

avons indiquées, les tissus du chaume ne renferment pas un 

grand nombre de filaments mycéliens, et cependant ils mani- 

festent tous les signes d'une profonde altération. H est pro- 

bable que les hyphes exercent leur action nocive å distance au 

moyen d'un produit soluble qu'ils excrétent. 

Le trait le plus saillant de cette action nuisible, qui 

explique les caractéres extérieurs de la maladie, consiste dans 

la réduction de T'épaisseur du chaume, en méme temps les 

Fig. 16. Coupe transversale d'un chaume de blé envahi par le Leptosphæria. 

Réduction de 1'épaisseur du chaume et de I'anneau mécanique. 

membranes sont plus minces et Vappareil mécanique qui est 

constitué, comme on le sait, chez les graminées, par un anneau 

lignifié englobant les faisceaux les plus extérieurs, subit une 

réduction trés considérable; cette réduction de 'anneau méca- 

nique est d'autant plus grande que l'invasion des plants est 
5 
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plus précoce; on comprend alors pourquoi la réduction de 

Pappareil qui donne de la rigidité aux chaumes diminue leur 

résistance et pourquoi ils se courbent en tous sens et s'abattent 

sur le sol (fig. 16). 

Dans les gaines foliaires, la destruction des tissus est 

réalisée par un mycélium å filaments étroits de 142 de diamétre; 

ces filaments tantåt simples, tantåt couverts de ramifications 

courtes, cheminent contre les parois en suivant toujours la méme 

direction oblique par rapport å Vaxe longitudinal des cellules ; 

cette direction est précisément celle des stries obliques que Von 

observe dans les membranes un peu épaissies (Pl. I, fig. 9). 

Sous Finfluence de ce mycélium, la partie cellulosique de la mem- 

brane est digérée et Vaction des réactifs iodés, qui fait ressortir 

en brun violacé ou en violet foncé les parties intactes, montre 

que la destruction de la cellulose a lieu le long de bandes plus 

ou moins larges dirigées obliquement (Pl. I, fig.8). Je n”ai pas pu 

décider si ce mycélium appartient réellement au Leptosphæria ou 

s'il représente un saåprophyte introduit dans les tissus déjå tués 

par le parasite; la seconde hypothése me parait acceptable, 

mais V'absence de fructifications ne me permet pas de me pro- 

noncer avec certitude. 

Le parasitisme du L. herpotrichoides sur le blé, que j'ai 

établi le premier d'une facon indiscutable, n'était pas soup- 

conné jusqu'ici. Cependant M. Frank?) a décrit la méme 

espéce il y a quelques années sur le seigle et V'aåa désignée 

sous le nom de briseur de chaumes de seigle (der Roggen- 

Halmbrecher) en attribuant, sans avoir fait d'expériences de 

semis, å son action une maladie assez grave du seigle, observée 

en Allemagne et caractérisée par ce fait que «les chaumes de 

seigle dans les champs, au moment de la floraison, fléchissent 

vers le sol ou meurent le plus souvent de sorte que le champ 

présente le méme aspect qw'aprés Vattaque de la mouche de 

1) B. Frank, Die unsern Deutschen Getreidepilze. Bericht. der Deutchen 

Bot. Gesellschaft. Bd. XIIL 1895. 
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Hesse». M. Frank attribue ces: dégåts å la perte de résistance 

a la flexion causée par l'envahissement des tissus lignifiés par 

le champignon. Nous venons de voir que Vanneau de soutien 

ne se constitue pas ou se détruit sous Vinfluence du parasite 

et la courbure du chaume est la conséquence de cette réduc- 

tion. 

Examen des blés envahis par VOphiobolus' graminis. Le 

mycélium de ce parasite se développe comme le précédent å 

la base des chaumes, auxquels il donne une teinte noire. Quand 

il est peu développé, il forme des taches isolées étroites et 

allongées qui forment des marbrures moires. Il est toujours 

trés adhérent å. la surface du chaume, les filaments qui le 

composent ont un diamétre de 5 4 environ et cheminent ordi- 

nairement suivant la direction des génératrices de la tige en 

émettant des ramifications disposées souvent å angle droit. En 

beaucoup de régions, les ramifications issues de filaments voisins 

se pénétrent et s'intriquent les unes dans les autres, de maniére 

a constituer des plaques de faux parenchyme correspondant aux 

marbrures des chaumes et qui rappellent å premiére vue celles 

que nous avons signalées å propos du Leptosphæria. Elles 

s'en distinguent par ce que les articles qui les forment sont 

plus réguliers et le plus souvent quadrangulaires (PI. MII, fig. 4); 

ces articles présentent parfois en grand nombre des branches 

perforantes qui déterminent, en s'enfoncant dans l'épiderme, 

Padhérence des plages. La comparaison des dessins annexés 

a ce travail montre bien la différence du mycélium des deux 

parasites; la différence la plus frappante consiste, chez I"'Ophio- 

bolus, dans ''absence d'ampoules perforatrices isolées (PI. II et MID. 

Lorsqu'on examine un lambeau d'épiderme débarrassé des 

plages de faux tissu qui le recouvraient, on apercoit de nom- 

breux. trous correspondant aux branches perforantes; leur 

diamétre est d'environ. I u dans la région qui traverse les 

membranes (Pl. Ill, fig. 5). Ces branches ont cheminé contre la 

paroi en lå rougeant sur une certaine étendue de maniére å 
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former des arborisations irréguliéres qui se détachent en gris 

clair sur le fond transparent des membranes. 

C'est lå une disposition que je n'ai pas rencontrée chez 

le Leptosphæria. 

Fructifications. L'Ophiobolus présente aussi des périthéces 

et des conidies, ces derniéres correspondant peut-étre au 

Coniosporium (Gymnosporium) rhizophilum (Pr.) Sacc. 

Périthéces. Les périthéces sont toujours immergés plus 

ou moins profondément dans les tissus, jamais ils ne se déve- 

loppent librement å la surface des chaumes. On les trouve 

dans les gaines foliaires, sur les racines, sur les chaumes et 

parfois méme å la surface interne de ces derniers. Lorsquils 

sont développés dans les gaines foliaires ou å l'extérieur des 

chaumes, ils sont glabres et répondent bien å la description 

de Saccardo, mais ceux que j'ai observés å Vintérieur des 

chaumes sur le blé développé dans les pots ensemencés avec 

les spores d'Ophiobolus, sont couverts de filaments blancs diver- 

geant dans tous les sens; Vostiole traversait toute 1'épaisseur 

du chaume pour s'ouvrir par une petite protubérance å sa 

surface extérieure. 

Je n'ajouterai rien å la description compléte et inédite 

donnée plus haut sur 1'émission des spores, leur structure et 

leur germination. 

Conidies. Les conidies sont unicellulaires, brunes, de forme 

ovale ou elliptique, parfois arrondies; elles ont 8 4 de longueur 

et d å 6 w de largeur; elles forment la poussiére noire qu'on 

trouve fréquemment å lå surface des chaumes, ces cellules sont 

des spores du genre Conzosporium (Pl. I, fig.10). Elles se déve- 

loppent sur le mycélium de I'Ophrobolus graminis qui chemine 

å la surface du chaume et parfois en si grande abondance que 

celui-ci devient entiérement noir. Les circonstances ne m'ont 

pas permis d'étudier å temps la germination de ces conidies 

et par suite de démontrer plus rigoureusement leur filiation. 

Il est bien difficile d'identifier des formes aussi peu deéfinies 
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avec celles qui ont déjå été décrites, cependant celle que j'ai 

rencontrée parait se rapprøcher du Coniosporitum rhizophilum. 

Cette constatation est en contradiction avec le fait signalé par 

Fuck, et rapporté par Saccardo, que le C. rhizophilum 

(Gymnosporium) serait la forme conidienne du L. culmifraga. 

Je ne puis ådmettre cette opinion, car les deux formes 

conidiennes que j'ai rencontrées dans le blé ont été trouvées 

sur les plants cultivés cote å cdte et exposés, par suite, å tous 

les ensemencements en commun. Or le Dictyosporium (opacum 

s'est rencontré exclusivement sur les plants envahis par le 

L. herpotrichøides, trés voisin du L. culmifraga, et le Conio- 

sporwtum (rhizophilum?) exclusivement sur les plants envahis 

par VOphiobolus graminis. 

Fig. 17. Coupe transversale d'un chaume de blé envahi par I'Ophiobolus. 

L'épaisseur du chaume est å peu præs normale et T'anneau mécanique 

est bien développé. 
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En Vabsence d'essais de germination permettant de re- 

monter par les semis å la forme ascosporée, nous avons, dans 

les conditions de culture, dans l'examen microscopique, des 

preuves presque complétes en faveur de la réalité des relations 

que j'ai signalées. 

Il nous reste å faire connaitre Vinfluence de I'Ophzobolus 

sur la structure des chaumes. Nous avons déjå vu que les 

plants de blé envahis par ce parasite conservent leur rigidité et 

fructifient normalement. La structure du chaume est trés peu 

modifiée; malgré la pénétration de nombreux filaments mycéliens, 

Pépaisseur des tissus, le développement de V'appareil mécanique 

sont normaux comme le montre la figure 17. 

L'Ophiobolus graminis parait donc étre un parasite peu 

dangereux, qui végéte dans les gaines foliaires désorganisées, 

dans les tissus superficiels de la tige et de la racine et n'en- 

vahit la totalité de la base du plant qu'å la période ultime de 

la végétation. 

Conclusions. 

1? Les plants de blé envahis par le piétin et examinés au 

mois d'octobre ont présenté un certain nombre de formes de 

champignons: …a) des formes parfaites, telles que I Ophzobolus 

graminis Sacc., le Leptosphæria herpotrichoides de Not. et le 

Pyrenophora trichostoma (Fr.) Sacc. b) des formes conidiennes 

imparfaites: Dictyosporium (opacum?) Cooke et Harl., Coniospo- 

rium (rhizophilum?)(Pr.) Sacc. et I" Aspergillus eircinatus nov. spec. 

2 Les périthéces d'Ophiobolus émettent leurs asques qui 

éclatent dés la sortie en projetant des spores bacillariformes. 

Les spores germent en émettant un promycélium. court ou nul, 

ramifié ou simple et développent aåaussitåt des sporidies trés 

petites affectant la forme de croissant et mobiles. Ces spo- 

ridies n'ont pas germé dans les milieux de culture, mais sur 

les poils radiaux des jeunes plantules de bleé. 
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3? Le Leptosphæria herpotrichoides fait éclater ses asques 

dans le périthéce et å la maturité laisse échapper les spores 

incluses dans un cordon gélatineux qui se gonfle peu å peu et 

se dissocie dans V'eau. La germination des spores est précoce 

et rapide, car elle a déjå lieu quand les spores sont encore 

incluses dans les asques; il ne se forme pas de sporidies. 

49 Les essais d'inoculation n'ont réussi qu'avec le Leptos- 

phæria et V'Ophiobolus, le premier ayant fructifié plusieurs fois 

jusqu'å la fin de la véægétation, le second nm'ayant fructifié qwau 

mois de juillet. 

5? Les essais d'inoculation qui n'avaient jamais été réalisés 

pour ces espéces mal connues, ont mis en évidence la vraie 

nature parasitaire de ces deux espéces et montré Vinfluence 

trés inégale qu'ils exercent sur le développement du prétin. 

Les chaumes envahis par le Leptosphæria étaient tous couchés 

et n»'ont pas fructifié; lå faible résistance de ces chaumes, qui 
KN 

les courbe ou les brise sans pluie ni vent, est due å leur faible 

épaisseur et å la réduction extrémement grande de Vappareil 

mécanique. Les chaumes envahis par I Ophiobolus .sont de- 

meurés rigides et ont fructifié presque normalement. 

La maladie du piétin est donc due au Leptosphæria her- 

potrichoides; VOphiobolus fréquemment associé å lui ne joue 

dans cette affection qu'un råle secondaire ou nul. 

6? L'examen des blés envahis par ces deux espéces a 

permis de formuler les différences de structure des mycéliums 

et de préciser lå relation de certaines formes conidiennes avec 

les formes parfaites. Il a montré que le Dictyosporium (opacum ?) 

est la forme conidienne du Leptosphæria herpotrichoides et que 

le Coniosporium (rhizophilum?) est la forme conidienne de 

"Ophiobolus graminis. 

Paris, 24 octobre 1898. 
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Explication des planches. 

Planche I. 

Fig. 1. Périthéce d'Ophiobolus graminis å maturité, figuré au moment 

de T'émission des spores. On voit que les asques s'échappent une å une et 

se déchirent vers le tiers inférieur au moment ou elles viennent de franchir 

Tostiole. 

Fig. 2. Divers états des asques. &a& asque mure; b, €, d débris de 

Tasque déchirée, en b la paroi est déjå un peu gonflée, en ce elle est plus 

fortement gonflée, en d la paroi gonflée s'est liquifiée ne laissant plus comme. 

vestige de sa préæsence que le mince revétement interne coloré en rose par 

le rouge de ruthénium. 

Fig. 3 et 4. Périthéces de Leptosphæria herpotrichoides représentés å 

T'état de maturité et au moment de J'émission des ascospores. On voit que 

la paroi des asques est gonflée et dissociée déjå dans le périthéce, le pro- 

duit de la dissociation forme une gelée emprisonnant les asques. Sous la 

pression déterminée par le gonflement de ce mucilage de nature callosique, 

on voit un cordon s'échapper å travers I'ostiole en se recourbant sur lui-méme 

un certain nombre de fois; un peu plus tard les spores qu'il agglutine sont 

mises en liberté et disséminées par la liquéfaction compléte du mucilage. 

Fig. 5. Espéce nouvelle d'Aspergillus appartenant au groupe des ni- 

grescentes et désignée sous lé nom d'Åspergillus circinatus nov. sp. 

Fig. 6. Fragment du filament fructifére d'Å. cørcinatus montrant les 

stérigmates ordinairement simples. 

Fig. 7. Fragment de la méme espéce montrant un stérigmate double. 

Pour les 3 figures 5, 6, 7, le grossissement est indiqué par l'échelle 

située å la base. 

Fig. 8. Fragment d'épiderme de la gaine foliaire dont la membrane 

cellulosique å été partiellement digérée par un mycélium intimément mé- 

langé å celui du Leptosphæria; la préparation a été traitée par le rouge 

Congo, colorant acide de la cellulose en bain alcalin. 

Fig. 9. Fragment d'épiderme de la gaine foliaire envahie par un mycé- 

lium qui digére les membranes dans les pieds de blé envahis par le piétin. 

Les parties digérées sont marquées par une auréole grise et les filaments 

mycéliens qui cheminent en rampant suivant une direction oblique sont 

colorés en bleu. C'est Taspect de la préparation apréæs T'action du bleu 

d'aniline soluble. 

Fig. 10. Conidies formant le Coniosporium (rhizophilum?) et apparte- 

nant å I'Ophiobolus graminis. 
Fig. 11. Conidies constituées par le Dictyosporium (opacum?) et ap- 

partenant au Leptosphæria herpotrichoides. 

Le grossissement est indiqué pour les objets figurés en 10 et 11 par 

T'échelle située entre les deux figures. 
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Planche Il. 

Fig. 1. Mycélium de Leptosphæria herpotrichoides développé å la sur- 

face du chaume du blé; il est faiblement adhérent par quelques ampoules 

perforatrices a et présente, ca et lå, des ampoules irréguliéres b. Le gros- 

sissement est indiqué par 1'échelle placée en haut de la figure. 

Fig. 2. Dictyosporium (opacum?). Conidies du Leptosphæria herpotri- 

choides. a& mycélium du Leptosphæria émettant deux conidies d et présen- 

tant un certain nombre d'ampoules perforatrices. b état jeune des conidies. 

c état plus avancé. L'échelle placée au milieu de la figure marque le gros- 

sissement. 

Planche Ill. 

Fig. 1.  Mycélium du Leptosphæria herpotrichoides préæsentant de nom- 

breuses ampoules perforatrices. Ces ampoules sont réunies en plaques plus 

ou moins étendues formant un faux parenchyme appliqué étroitement contre 

le chaume. 

Fig. 2. Fragment d'une plaque de faux parenchyme å cellules perfora- 

trices, détachées du chaume. 

Fig. 3. Lambeau d'épiderme dépouillé de la plaque de faux parenchyme 

qui le recouvrait et montrant les trous correspondant aux ampoules perfo- 

ratrices. On constate que les filaments mycéliens perforent la membrane 

de part en part sans cheminer dans son épaisseur, sauf lorsqu'ils pénétrent 

entre deux cellules épidermiques; dans ce cas ils se dirigent obliquement 

vers la cavité cellulaire la plus voisine. 

Le grossissement pour les figures 2 et 3 est indiqué par l'échelle placée 

entre ces deux figures. 

Fig. 4. Plaque de faux parenchyme formée å la surface du chaume par 

le mycélium de I'Ophzobolus graminis obtenu par semis å Tétat de pureté. 

Ce mycélium ne présente pas d'ampoules perforatrices isolées, celles-ci ne 

se rencontrent que dans les plaques de faux parenchyme. Les mailles du 

réseau mycélien sont plus réguliéres que dans le mycélium du Leptosphæria 

et la dimension des filaments est un peu plus grande. 

Fig. 5. Fragment d'épiderme dépouillé de la plaque de faux parenchyme 

qui le recouvrait, montrant les orifices de pénétration correspondant aux 

cellules perforatrices du mycélium de I'Ophiobolus graminas. 

On voit que, chez cette espéce, les filaments perforants cheminent pen- 

dant un certain temps dans I'épaisseur de la membrane. en rougeant celle-ci 

d'une maniére irréguliére. 

Le grossissement est indiqué par T'échelle placée entre les figures 4 et 5. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 4. 

Nogle Bemærkninger om Insekternes Metamorphose. 

Af 

fl E..V. Boas: 

Hertil Tavle IV. 

(Meddelt i Mødet den 27. Januar 1899.) 

E 

En nyfødt Græshoppe adskiller sig som bekendt fra Imago ved 

følgende Karakterer: Hovedet er forholdsvis stort, Bagkroppen 

lille, Forbrystet skyder sig ikke med sin Bagrand ud over 

Mellembrystet, Antallet af Led i Antennerne er ringere (hos 

«the Rocky Mountain Locust» /Caloptenus spretus] f. Ex. 12—13 

hos den nyfødte, 23—26 hos Imago ")), og Vinger mangler fuld- 

stændig. Alle disse Forskelle udlignes efterhaanden; for 

hvert Hudskifte nærmer Larven sig mere og mere til Imagos 

Skikkelse: Hovedet bliver forholdsvis mindre, Bagkroppen større, 

Forbrystets Bagrand skyder sig efterhaanden ud over Mellem- 

brystet, Antallet af Led i Antennerne stiger og der fremkom- 

mer Vingeanlæg, som efterhaanden bliver større. 

Forsaavidt er Udviklingen en jævnt fremskridende, og der 

er ingen udpræget Forskel mellem alle Larvestadierne påa den 

ene Side, Imago paa den anden — undtagen maaske deri, at 

1) First Annual Report U. S. Entomol. Commiss. for the Year 1877 

(Washington 1878) p. 280. 
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Å 

F 

JE VS Boas: 

H.P.-HANSEN SC: 

Textfig. 1. «Rocky Mountain Lo- 
cust» paa forskellige Alderstrin, A-E 
Larver, Å nyfødt Larve, F Imago, 

den sidste i naturl. Størr., de øvrige 
mere eller mindre forstørrede. Efter 
First Report U. S. Entom. Commiss. 

2 

Larverne alle er praktisk set 

vingeløse, d.v.s. ude af Stand 

til at flyve, hvad der til en 

vis Grad giver dem et fælles 

Stempel i Sammenligning med 

Imago. 

Paa lignende Maade som 

Græshopperne forholder 

mange andre Insekter med 

cufuldstændigMetamor- 

phose» sig, navnlig mange 

Orthopterer. Men hos mange 

andre hemimetabole ”) Insek- 

ter ser vi, at Forholdene har 

udviklet sig et Skridt videre. 

Hos Tægerne vil man saa- 

ledes vistnok bestandig finde, 

at de forskellige Larvestadier, 

der hører til samme Årt, alle 

fremtræder med et bestemt 

Fællespræg i Modsætning til 

Imago. Jeg kan saaledes 

nævne, at Yepa-Larverne paa 

alle Stadier adskiller sig fra 

Imago ved særdeles korte, 

plumpe Aanderør, ved en 

afvigende Form af Bagkrop- 

pen m. m. Om Notonecta 

glauca gælder noget lig- 

1) Da dette Udtryk bruges noget 

forskellig, bemærkes, at jeg ved 

hemimetabole Insekter forstaar 

alle Insekter, der ikke er ame- 

tabole eller holometabole. 
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nende: hos Imago er det store Scutellum sort, medens det 

er hvidt hos Larverne, og der er hos Imago en stor Rand 

bagtil paa Forbrystet, som dækker hen over Mellembrystet ; 

den mangler hos Larverne. Hos den bekendte Pyrrhocoris 

upterus (se Tab." IV), af hvilken jeg tilfældig har et stort 

Antal Exemplarer paa forskellige Alderstrin, afviger Larvestadier 

af alle Størrelser fra Imago ved at Fødderne er toleddede (hos 

Imago treleddede), ved at der er tre Stinkekirtler tilstede paa 

Rygsiden af Bagkroppen (medens Imago har Stinkekirtler paa 

Undersiden af Brystet)"), samt ved at Bagkroppen er næsten 

helt rød med en Række smaa sorte Pletter langs Midten af 

Over- og Underside, medens den hos Imago er næsten helt 

sort, blot med en smal rød Rand. Dette beror vel paa en 

videre Udvikling af Farvetegningen hos Larverne; men Larverne 

staar dog sammen med ét Billede ligeoverfor Forholdet hos 

Imago, og ældre Larver danner ingen Overgang i denne Hen- 

seende. De samme Forhold genfindes, hvad Fodleddenes Antal 

og Stinkekirtlernes Udvikling angaar, hos mange andre Land- 

tæger ?”), ligesom man ogsaa finder lignende Forskelligheder i 

Farvetegning mellem Larve og Imago hos mange af dem, maaske 

hos alle (Tægernes Larver er endnu kun meget ufuldstændig 

bekendte). 

Endnu mere bestemt som noget for sig fremtræder Larve- 

skikkelsen f. Ex. hos Guldsmedene. Hos denne Gruppe 

finder man den bekendte Larveform, der i sine Hovedtræk er 

fælles for hele Gruppen, og som paa alle Trin af Larvelivet be- 

varer det samme Præg. Naturligvis er der som hos alle hemime- 

tabole Insekter for saa vidt i de senere Stadier en Tilnærmelse 

1) Paul Mayer, Anatomie von Pyrrhocoris apterus L. i: Archiv f. Anato- 

mie, Physiol. etc. Jhrg. 1874 p. 315 ff. Hos Imago er Larvernes Stinke- 

kirtler reducerede (»unthåtig«). 

2) Smlgn. for Stinkekirtlernes Vedkommende Kulwieé i: Zoolog. Anzeiger 

1898 p. 67. Efter velvillig Meddelelse af Hr. Dr. F. Meinert findes Stinke- 

kirtler paa Ryggen af Larverne hos Rhypachromidæ, Coreidæ og Cimi- 

cidæ, men ikke hos Saldidæ og Reduviidæ (heller ikke hos Vandtæger). 

3 
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til Imago som der da er Vingeanlæg tilstede ; men ellers beva- 

rer Larverne hele Tiden det samme Udseende. Hvorledes disse 

afviger fra Imago: ved lukket Trachésystem, ved Underlæbens 

Omdannelse m. m., er det overflødigt her nærmere at gaa ind 

paa; kun saa meget maa fremhæves, at Forskellene ingenlunde 

er smaa. Lignende Forhold finder man som bekendt for Perli- 

dernes Vedkommende; lignende ogsaa hos Sangcikaderne, 

hvis Larver ere forsynede med Graveben osv., hos Psylli- 

derne, hvis plumpe flade Larver er højst forskellige fra Ima- 

gines, og hos andre. 

Hos Insekterne med «fuldkommen Forvandling» er 

Udviklingen nu skreden videre frem i samme Retning. Bestan- 

dig fremtræder Larvestadierne her med et fælles Præg ”) over- 

for Imago; der er ikke Spor af Tilnærmelse til Imago-Skikkelsen 

i de senere Larvestadier; endog Vingeanlæggene, som vel tidlig 

er tilstede, er stuvede afvejen, fremtræder som Indposninger i 

Dyret, ikke som ydre Udvækster, Hertil kommer, at Forskel- 

lene mellem Larve og Imago er bleven såa overordentlig ud- 

dybede, fremtræder paa hvert eneste Punkt i Dyrets Bygning. 

Dette har saa medført Nødvendigheden af et Hvilestadium 

påa Grænsen mellem Larve- og Imago-Livet, i hvilket Stadium 

Organismen i Ro og Mag, uden at. behøve at tage Hensyn til 

Nærings-Optagelse osv., kunde gennemløbe de betydningsfulde 

Forandringer, som skulde finde Sted. 

Men Udviklingen af dette Hvilestadium, i hvilket Organis- 

men, som ogsaa af andre fremhævet, i Grunden i mange Maa- 

der minder om Fosteret, har atter muliggjort en Udvikling, som 

jeg ganske særlig vil fremhæve, da det forekommer mig, at 

Forholdet her hidtil ikke er vurderet, som det fortjener. Idet 

Organismen under Puppehvilen saa at sige støbes helt om — 

1) At der atter indenfor Larvelivet hos nogle Former kan udvikle sig Mod- 

sætninger og deraf følgende forskelligt Udseende hos Larver af forskel- 

lig Alder, er et sekundært Forhold, der ikke berører det, som det her 

kommer an paa. 
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Udtrykket er tilvisse ingenlunde for stærkt — har de holometa- 

bole Insekters Larve- og Imago-Form under den fremskridende 

phylogenetiske Udvikling kunnet hver slåa ind paa sin 

Vej, hver kunnet udforme sig ganske uafhængig af hinanden 

til en Række Skikkelser. 

Hvad jeg mener hermed, fremtræder maaske tydeligere ved 

en Sammenligning f. Ex. med Metamorphosen hos Tægerne. 

Her er Forholdene for saa vidt lignende som hos de holometa- 

bole som alle Larvestadier indenfor samme Art udmærker sig 

ved visse fælles Karakterer i Modsætning til Imago. Men under 

den phylogenetiske Udvikling følger hos Tægerne Larveformen 

dog i det hele og store Imagines: en Nepa-Larve ligner dog i 

Hovedtrækkene den udviklede Nepa, en Notonecta-Larve erken- 

der man uden Vanskelighed som en Notonecta; hos Land- 

tægerne ligner Larven, såa vel hvad den plastiske Udformning 

som hvad Farverne angaar, i det hele den paagældende Arts 

Imago, selv om én Farve har en større Udbredelse i Huden 

hos Larven, en anden hos Imago. Larve og Imago følges 

ad, Udformningen af Imago virker tilbage paa Larveskikkelsen. 

Dette Standpunkt er fuldstændig forladt hos de holometabole 

" Insekter. Efter at denne Type én Gang er bleven konstitueret, 

har Larveformen og Imagoformen udviklet sig videre hver for 

sig og spaltet sig i talløse Skikkelser i fuld Uafhængighed af 

hinanden. Det er herefter let at forstaa, at selv den største 

Lighed i Levemaade mellem Larve og Imago, saaledes som man 

finder den f. Ex. hos mange Caraber, ikke kan medføre, at der 

bliver nogen virkelig dybere Lighed mellem Larve og Imago"); 

de holometabole Insekters Imagines og Larver forholder sig til 

hinanden som to differente Arthropod-Grupper; såa forskellig 

er hvers Typus, og saa uafhængig har deres Udvikling formet sig. 

1) Sammenlign som Modsætning til det her hævdede Standpunkt Mialls 

Ytring (netop i Anledning af Caraberne): «..... the reason of these 

changes of shape is sometimes hard to discover» (The Transformations 

of Insects i: Nature Vol. 53 p. 157 (no. 1364)). 

D.K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 5 19 
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I Sammenligning med Udgangspunktet: de hemimetabole 

Insekters Larver, fremtræder selv den mindst omdannede holo- 

metabole Insektlarve som en reduceret Insekt-Skikkelse, tildels 

med lignende Karakterer, som man ellers -kan finde hos Insekter, 

der er reducerede som Følge af Tilpasning til Snylteliv o. lign. 

Benene er forkortede, den for Insekterne i det hele og særlig 

ogsaa for de hemimetabole Larver karakteristiske stærke Udvik- 

ling af to af Leddene som Femur og Tibia er falden bort, Foden 

er uleddet osv. Antennerne er næsten altid meget korte og faa- 

leddede. Brystleddene er smaa og simple, Bagkroppen derimod 

forholdsvis lang"). Særdeles tydelig fremtræder Reduktionen 

1) Trachésystemets Udvikling hos de holometabole Insektlarver svarer 

til Brystets svage og Bagkroppens stærke Udvikling: medens vi sædvan- 

lig (her bortses fra de Larver, hos hvilke et større Antal, eller endog 

alle Spirakler er lukkede) finder alle 8 Par Bagkropsspirakler aåaabne, er af 

de to typiske Par Thoraxspirakler kun det første — der ofte rykker frem 

påa Prothorax — aabent, det andet lukket (men paaviseligt). Jeg har 

undersøgt et Udvalg af Larver i denne Henseende (Raphidia, Myrme- 

coleon, Cetonia, Pyrochroa, Toxotus, Hylobius, Cossus, Cimbex og en 

Snyltehvepselarve) og hos dem alle foruden de nævnte aabne Spirakel- 

par fundet et lukket Spirakel paa tredie Brystring (eller mellem denne og 

anden), hvorfra der udspringer en Traché, der i Reglen kan forfølges 

ind til Længdestammen. Der er disse, og kun disse, Spirakler tilstede. 

Textfig. 2. Hoved, Thorax og de to første Bagkropsled af enTræbukke-Larve (Ærgates 
Faber), set fra højre Side. a det lukkede Thoraxspirakel. Det forreste Thoraxspirakel 

ligger her paa Mesothorax. — 3/,. 

6 
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for Øjnenes Vedkommende: istedenfor de store sammensatte 

Sideøjne, som findes hos de hemimetabole Larver, findes der 

hos de holometabole kun en lille Gruppe Punktøjne ") paa hver 

VA 

Mil HK Ure 
til 7 MR 7 

Textfig. 3. Hoved, Thorax og de to første Bagkropsled af Larverne af Cossus ligniperda. 
a det lukkede Thoraxspirakel Det forreste Thoraxspirakel ligger her paa Prothorax. 

v de sorte Pletter, der antyder Vingeanlæggene. — 2/1. 

Naar Palmén i sit udmærkede Arbejde «Zur Morphologie des Tracheen- 

systems» angiver, at der hos Insektlarver med Prothorax-Spirakler fin- 

des et Par lukkede Spirakler baade paa Meso- og Metathorax, da er 

dette ikke rigtigt og beror muligvis paa en Forveksling med Vingean- 

læggene, der f. Ex. hos Larven af Cossus ligniperda viser sig paa Meso- 

og Metathorax som to smaa sorte Pletter paa hver Side omtrent i Højde 

med de efterfølgende Abdominalspirakler — medens det lukkede Tho- 

raxspirakel ligger mere nede mod Bugsiden fortil paa Metathorax, paa 

Grænsen af Mesothorax (præsenterer sig ligesom Vingeanlæggene som 

en lille mørk Plet, men skjules ofte i Ledfolden). Hos Imago aabner 

det nævnte lukkede Spirakel sig; det første af Imagos to Thoraxspirak- 

ler er = Larvens aabne Thoraxspirakel (hvad enten dette ligger paa 

Pro- eller Mesothorax), det andet er Larvens lukkede Spirakel. 

]) Larvernes Punktøjne maa aabenbart opfattes paa følgende Maade: det 

er et mindre Antal af de talrige smaa Øjne, hvoraf det paagældende In- 

sekts sammensatte Øje bestaar, der har udviklet sig forud for de øvrige 

og saa gaar til Grunde, naar Metamorphosen indtræder. Der har altsaa 

hos de holometabole Insekter fundet en Deling Sted af det sammen- 

satte Øje: af dettes Elementer udvikler nogle sig til Larvernes Øje, den 

store Rest til Imago-Øjet. At Forholdet er at opfatte paa denne Maade, 

fremgaar tydelig f. Ex. af Johansens Angivelser om Øjets Udvikling hos 

Vanessa (Zool. Jahrbucher, Anat. Abth., 6. Bd. p. 445 fl.): Larveøjnene 

7 19" 
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Side. Ogsaa Hudskelettets Udvikling bærer Præg af Reduktio- 

nen: sædvanlig er betydelige Dele af Legemet kun beklædte med 

en temmelig blød Chitinhud. 

En saadan Larveform som den her skildrede træffes hos 

mange Neuropterer og Biller; som Exempler kån nævnes: Ra- 

phidia-Larven, Carab-, Silpha-, Clerus-Larven og mange andre. 

Den danner atter Udgangspunktet for de andre holometaåabole 

Larveskikkelser. Skønt reduceret kan den dog selvfølgelig godt 

udvikle sig i fremskridende Retning; som en saadan Udviklings- 

form måa Sommerfuglelarven opfattes, der i de fleste Henseen- 

der slutter sig til den først skildrede Larveform, men til Støtte 

for den lange Bagkrop har faaet udviklet de velbekendte Vorte- 

løsner sig fra den øvrige Epidermis, synker ned under denne og gaar 

til Grunde, medens det Epidermis-Parti, hvori de sad, udvikler sig til det 

sammensatte -Øje. (Smlgn. Korschelt-Heider, Entwicklungsgesch. d. wir- 

bellosen Thiere p. 828: Es ist diese Lagebeziehung vielleicht einer Auf- 

fassung gunstig, welche in dem Complex der sechs Larvenocellen und 

in dem spåter zur Entwicklung kommenden Fåcherauge nur different 

entwickelte Partien eines und desselben Sehfeldes erblickt.Y — Et min- 

dre Antal holometabole Insektlarver fremtræder med sammensatte 

Øjne. Dette er saaledes Tilfældet med en Række eucephale Mygge- 

larver (se f. Ex. Meinert i: Vidensk. Selsk. Skrifter, naturvid. math. 

Afd., 6. Række, 3. Bd. Nr. 4),.der lever i Vand. For en af disses Ved- 

kommende, nemlig Corethra-Larven (og det gælder vel for dem alle), 

har Weismann paavist (Metamorphose d. Corethra plumicornis i: Zeitschr. 

f. wiss. Zool. 16. Bd. p. 60 ff., p. 95), at Larvens sammensatte Øje virke- 

lig er selve Imago-Øjet, der «kommer for tidlig»; foruden dette Øje (der 

væsentlig uforandret gaar over i Imago-Legemet) har Larven ogsaa et 

«Nebenauge» paa hver Side, altsaa det egentlige Larveøje; hos den 

spæde Larve er kun dette; ikke Imago-Øjet tilstede. 1 hele denne Ud- 

vikling fremtræder tydelig nok en speciel sekundær Tilpasning: de paa- 

gældende Former maa afledes fra Insekter, hvis Larver kun havde det 

sædvanlige Larveøje. Mere tvivlsomt er det vel, hvorledes Øjet hos 

Panorpa-Larven skal opfattes. Hos denne Larve (ligesom ogsaa hos 

Larven af de beslægtede Bittacus og Boreus) findes der paa hver Side 

af Hovedet et lille sammensat Øje (se Brauer, U. Panorpiden-Larven i: 

Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, 13. Bd. p 307 —324), bestaaende 

af et større Antal Smaaøjne. Hvorledes det gaar med dette Øje, om det 

gaar til Grunde ved Metamorphosen — altsaa kun repræsenterer det 

sædvanlige Larveøje i en lidt fyldigere Form — eller om det bliver til 

Imago-Øjet, er, såa vidt jeg véd, ikke undersøgt. 
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fødder. Men Reduktionen kan ogsaa skride videre frem: Øjnene 

kan falde helt bort som hos Torbistlarverne, Benene kan redu- 

ceres eller helt forsvinde, saaledes at Larven bliver en «Mad- 

dike», en ormeagtig Skabning; jå naar Reduktionen gaar videst, 

som hos mange Diptérlarver, svinder endog ethvert Spor af at 

Cuticulaen repræsenterer et Hudskelet og næsten ethvert Spor 

af leddede Vedhæng («hovedløse Maddiker»). Men indenfor 

Grupper, hvor reducerede lemmeløse Larveskikkelser — "der 

selvfølgelig sædvanlig fører et skjult Liv — er herskende, kan 

vi blive Vidne til, at der ud fra dem udvikler sig mere bevæge- 

lige Skikkelser: de tabte Lemmer ser man ganske vist i saa- 

danne Tilfælde ikke udvikle sig igen, men i Stedet kan der 

udvikle sig Hudvorter 0. lign., der gør Nytte paa samme Maade. 

Eller Maddikerne kan udvikle sig til elegante svømmende For- 

mer, der i Letbevægelighed søger deres lige blandt Insekterne, 

ja endog til Former, der i Erindringen tilbagekalder den pela- 

giske Havfaunas typiske Skikkelser (Corethra-Larven). 

Samtidig med at de holometabole Insekters Larve har ud- 

viklet sig paa den antydede Maade, har Imago spaltet sig i tal- 

løse Skikkelser: Biller, Aarevingede, Sommerfugle, Dipterer osv., 

uden at vi paa noget Punkt ser en Tilbagevirkning af Imago- 

Formen paa Larveskikkelsen — tværtimod. 

Åarsagen til at den dybe Adskillelse mellem Larve og 

Imago — der atter har givet Anledning til den ovenfor be- 

skrevne Udvikling — overhovedet er bleven konstitueret, maa 

sandsynligvis i første Linie søges i den Omstændighed, at In- 

sektlarven stedse praktisk er vingeløs. Det er jo højst sand- 

synligt, at dette har kunnet blive af afgørende Betydning: den 

større Bevægelighed hos den vingede Imago i Modsætning til 

den uvingede Larve kan let fåa andre Differenser i Følge, sær- 

lig for saadanne Formers Vedkommende, hos hvilke Flyveevnen 

er betydelig, hvor altsaa Modsætningen mellem Larve og Imago 

allerede ved denne ene Karakter maa blive stærkt fremtrædende. 

9 
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Allerede indenfor de hemimetabole Insekter ser vi da ogsaa 

Differenserne hos saadanne udmærkede Flyvere som Guld- 

smedene 0. au. vokse op til en betydelig Højde. Hertil kom- 

mer, at Larven ene har den Opgave at ernære sig, medens 

denne Opgave træder mere i Baggrunden for Imagos Vedkom- 

mende, eller i al Fald kun er sideordnet de Opgaver, som For- 

plantningen fører med sig; ogsaa denne Modsætning har sikkert 

haft sin Betydning. 

Puppestadiet, Hvilestadiet mellem Larve og Imago, op- 

fattes vel sædvanlig som svarende til det sidste Larvestadium 

hos de hemimetabole Insekter. Om man hermed har ramt det 

rette, forekommer mig dog efter det i det foregaaende udviklede 

for tvivlsomt. Vi saa overalt hos de hemimetabole Insekter, 

hvor der fremtraadte større Forskelle mellem Larve og Imago, 

at alle Larvestadierne sluttede sig sammen overfor Imago, det 

sidste Larvestadium havde paa ingen Maade nogen særlig Ka- 

raktér. Puppen hos de holometabole har jo derimod i høj 

Grad et særligt Præg i Sammenligning med Larvestadierne, ja 

fremtræder som noget ganske afvigende, nærmest som en Imago 

i grove Træk, som en ufuldbaaren Imagoskikkelse. Det synes 

derfor ikke videre sandsynligt, at den skulde have udviklet sig 

af de hemimetabole Insekters sidste Larvetrin "). 

Snarere turde Udviklingen — hvis jeg tør tillade mig en 

Formodning — have været følgende: Efter at Differensen mel- 

lem Larve og Imago er bleven mere markeret, kan den voksne 

Larve ikke med ét Sæt komme over i den fuldbaarne Imago- 

1) En ganske tilsvarende Indvending — foruden andre — kan gøres imod 

den af Lang (Vergl. Anat. d. wirbellos. Thiere p. 507—8) fremsatte Tanke, 

at Puppen skulde svare til alle de med Vingeanlæg forsynede Larvesta- 

dier hos de hemimetabole Insekter tilsammen («unter Unterdruckung der 

zaåhlreichen Håutungen»), medens alle de holometabole Insekters Larve- 

stadier skulde modsvare den vingeløse hemimetabole Larve alene. 

10 
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skikkelse, men maa først antage en mere ufuldkommen Imago- 

form: Puppeskikkelsen; og først fra denne naar Organismen 

over i den ægte Imagoform. Jeg er saa meget mere tilbøjelig 

til denne Anskuelse, som vi indenfor de hemimetabole Insekter 

har i al Fald en slaaende Analogi til en saadan Udvikling: jeg 

tænker paa Metamorphosen hos Ephemeriderne, som er 

udmærket .ved, at Larven ikke gaar direkte over i Imagofor- 

men, men først antager en noget ufuldkommen, men umis- 

kendelig Imago-Skikkelse — det saakaldte Subømago-Stadium ") — 

og først derefter faar den endelige Form. Sammenligner man 

Udviklingen hos Ephemeriderne f. Ex. med Udviklingen hos 

Guldsmedene, kan man ikke vel tvivle om, at Larvestadierne 

hos den ene Gruppe svarer til Larvestadierne hos den anden, 

og at Subimago-Stadiet er noget nyt tilkommet. At der saa- 

ledes «indskydes» et «Stadium» kan ikke vække Overraskelse, 

det betyder jo egentlig ikke andet, end at Individet, før det faar 

sin endelige ydre Form, udsondrer en Chitinhud om sig — 

Subimago-Huden — og såa straks udformer sig videre under 

denne. Og da Antallet af Hudskifter hos Insekterne er højst 

variabelt, er der slet intet mærkeligt heri. Ganske det samme, 

der her er sågt om Subimago-Stadiet, gælder om Puppe-Stadiet. 

Hvorvidt Subimago-Stadiet er mere end blot analogt til 

Puppestadiet, er vanskeligt at afgøre. Den mest nærliggende 

Opfattelse er maaske den, at Subimago-Stadiet er noget, Døgn- 

fluerne specielt har erhvervet, muligvis i Tilknytning til, at 

Larvelivet foregaar i Vandet, Imagolivet i Luften. Men andre 

i: 1) Eaton siger i sin Revisional Monograph of Recent Ephemeridæ 

Trans. Linn. Soc. London 2. Ser. Vol. 3, Zoology) om dette Stadium p. 

17: The chief points whereby insects in this condition can generally be 

distinguished from adult examples are — the dulness of the integu- 

ments, especially that of the wings; the ciliolate terminal margin of 

the wings in many genera; the brevity of the fore legs; the greater 

hairiness and shortness of the caudal setæ; the less protuberant and 

less brightly coloured oculi; and, in the male, the marked shortness and 

stoutness of the limbs of the forceps. 

11 
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hemimetabole Insekter med den samme Modsætning mellem 

Larvens og Imagos Levemaade har for øvrigt ikke noget saadant 

Stadium, og det forekommer mig i al Fald foreløbig ikke udeluk- 

ket, at Ephemeridernes Subimago-Stadium er noget, der maaske 

har haft en større Udbredelse hos (uddøde) Orthopterer, og at 

det svarer til Puppestadiet hos de holometabole Insekter !), 

at altsaa Ephemeridernes Metamorphose danner Overgangen til 

den fuldkomne Forvandling >). Men i al Fald frembyder Subimago- 

Formen en umiskendelig Analogi til Puppeskikkelsen. 

Betragter man Udviklingen hos den af de holometabole 

Insektgrupper, der almindelig, og vistnok med Rette, anses for 

at indeholde de mest oprindelige holometabole Insekter, nemlig 

Neuroptererne, då taler den Form, hvori Puppen fremtræder 

hos denne Gruppe, i al Fald ikke imod, at Puppeskikkelsen kunde 

have udviklet sig af et Subimago-agtigt Stadium, idet Neuroptér- 

Puppen er noget mere imagolignende, ikke såa ubevægelig og 

hjælpeløs som hos de fleste andre Insekter; den er navnlig i 

1) Jeg véd ikke, om jeg af efterstaaende Ytringer tør slutte, at Sharp er 

af denne Mening. Han skriver (Cambridge Natural History Vol. 5 p. 157): 

The pupal state is by no means similar in all the Insects that pøossess 

it. The most anomalous conditions in regard to it occur in the Order 

Neuroptera [under hvilken Benævnelse han og andre indbefatter baade 

Neuropterer s. str. og en Del Orthopterer]. In some members of that 

Order — the Gaddis-flies [Vaarfluerne; for instance — the pupa is at 

first quiescent, but becomes active before the last ecdysis ; while in another 

division — the May-Flies [Døgnfluerne] — the last ecdysis is not 

preceded by a formed pupa, nor is there even a distinct pupal period 

but the penultimate ecdysis is accompanied by a change of form to the 

winged condition, the final ecdysis being merely a casting of the skin 

after the winged state has been assumed. 

?) Dermed vilde selvfølgelig ikke være sagt, at de holometabole Insekter 

skulde afledes frå Ephemeriderne (hvorom der ikke kan blive Tale), 

men vel at disse er beslægtede med uddøde Former, fra hvilke de 

holometabole nedstammede. Det kan i denne Sammenhæng ogsaa næv- 

nes, at Foden hos Ephemeridernes Larver er reduceret paa lignende 

Maade som hos de holometabole Insektlarver (medens Ephemerernes 

Imago har 4—5leddede Fødder med to Kløer paa Spidsen, er Larvernes 

Fødder toleddede med kloformigt Endeled; se Eaton l. c.) 

12 
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Stand til at bevæge sig afsted !) og Lemmerne fremtræder ved 

deres Behaarethed, tydelige Leddeling osv. med et mindre 

«embryonalt» Præg end hos andre Insekter (ligesom ogsaa Man- 

diblerne er udviklede saaledes, at de kan bruges til at bide 

Coconen itu med). 

Endnu et ejendommeligt Træk ved Insekternes Metamor- 

phose ønsker jeg at fremhæve, nemlig den Omstændighed, at 

Larvelivet omfatter Dyrets hele Vækstperiode ; i Imago-Tilstan- 

den skifter det ikke mere Hud og vokser ikke mere (højst kan 

der finde en Udspiling af Bagkroppen Sted). Hermed træder 

Insekt-Metamorphosen i en bestemt Modsætning f. Ex. til Krebs- 

dyrenes Metamorphose; hos disse falder Forvandlingen paa 

ingen Maade sammen med Vækstlivets Afslutning, men indtræ- 

1) Se f. Ex. Ratzeburgs Beskrivelse af Raphidia-Puppens Bevægelser (Die 

Forst-Insecten 3. Th. p. 253): «Die Bewegungen der Puppe sind es end- 

lich, welche das Insect zu einem der interessantesten machen. .... Die 

Puppe bewegt sich nach vorn und nach hinten, grade wie die Larve; 

sie schiebt sich zwischen die Rinde und wieder aus derselben hervor: 

dazu benutzt sie besonders den langen, noch ganz larvenåhnlichen 

Hinterleib, welcher in fortwåhrender wurmférmiger Bewegung ist und 

sich bald mit der Spitze aufståmmt, bald sich wieder ausstreckt; es 

unterstutzen sie dabei die beiden Vorderfusspare, welche 

sich ganz frei bewegen [udh. af mig], wåhrend das hintere fest 

anliegt. Auch der Kopf schlågt fortwåhrend nach oben und nach unten 

Auf dem Rucken liegt sie nur sehr ungern; sie sucht sich immer wie- 

der auf den Bauch zu werfen. Nach 10 Tagen hatte sich die ganze 

Scene veråndert: die Puppe lief munter umher [udh. af mig], 

als. wenn sie nie gefesselt gewesen wåre». Hos Hemerobiinerne 

«kriecht die Nymphe oft stundenlang umher und entwickelt sich erst 

weit von ihrer Ruheståtte zur Imago» (Brauer i: Verhandl. d. z00l.-botan. 

Gesellsch. Wien, 5. Bd., 1855, p. 481). Om Vaarfluerne siger Wallen- 

gren (Skandinaviens Neuroptera II i: Sv. Vetenskaps-Akademiens Hand- 

lingar Bd. 24 No. 10 p. 10): «Puptiden varar 15—20 dagar. Efter denna 

tid genombryter pupan sitt omhålje och med tillbjelp af mellersta fot- 

paret, som år befransadt med svarta och styfa hår, rører hon sig ganska 

lifligt omkring i vattnet, simmande på ryggen såsom arterna af hemip- 

terslågtet Notonecta.» 
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der langt tidligere: Dyret haster ud af Larvetilstanden, antager 

allerede den definitive Form, medens det endnu er ganske 

lille ”, Det samme gælder Echinodermerne, Anneliderne osv. 

Det eneste egentlige Sidestykke til Insekt-Metamorphosen i 

denne Retning jeg kender eller mindes er Forholdet hos Petro- 

myzon Planert, hvor Larven ligeledes opnaar den fulde Størrelse 

før Forvandlingen, og hvor det udviklede Dyr snart efter dør”). 

ÅAarsagen til at Larvetilstanden hos Insekterne strækker sig 

over en saa stor Del af Dyrets Liv turde ligge i den ejendomme- 

lige Karaktér, som Insekternes Vinger har. Den færdige, 

brugelige Vinge — hvis Tilstedekomst betegner Vendepunktet 

i Insektets Liv — er jo væsentlig en dobbelt Chitinplade, et 

dødt Vedhæng; den kan i al Fald i denne Skikkelse kun være 

tilstede efter sidste Hudskifte; tænker vi os et Insekt med fær- 

dige Vinger skifte Hud, vilde Følgen være, at det efter Hud- 

skiftet blev vingeløst. Insektet er derfor udelukket fra før 

sidste Hudskifte at udvikle sine Vinger, og Metamorphosen sky- 

des dermed nødvendigvis ud til Vækstlivets Afslutning. 

[lle 

Insekternes Metamorphose har gentagne Gange været Gen- 

stand for en theoretisk Behandling; nogle af de vigtigste eller 

1) Jeg har stærkt fremhævet denne Modsætning mellem Insekternes og de 

fleste andre Dyrs Metamorphose allerede 1888 (i min Lærebog), men det 

skulde iøvrigt undre mig, om den ikke allerede tidligere er bleven be- 

mærket af andre (smlgn. Anm. 2). Senere har Miall (Transformations 

of Insects i: Nature Vol. 53, 1895, p. 153) uden at kende mine Udtalel- 

ser fremhævet denne Forskel med den Bemærkning, at han ikke véd 

af, at der af nogen er gjort mere end en flygtig Hentydning hertil tid- 

ligere (af Macleay). 

A. Miller, U. d. Entwick. d. Neunaugen i: Archiv f. Anat. u. Physiol. 

1856 p. 323—339. Miller drager ogsaa Sammenligningen med Insek- 

terne (p. 334): «In Rucksicht auf die Dauer des Larvenzustandes uber- 

trifft daher diese Metamorphose alles, was bei den Wirbelthieren in der 

Art bekannt geworden ist. Der provisorische Zustånd wird zur Haut- 

epoche; das Leben des kleinen Neunauges liegt wie bei vielen In- 

sekten [udhævet af mig] mit dem Schwerpunkte im Larvenzustande, 

es endigt mit dem Akte der Zeugung». 

14 
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mest bekendte Arbejder i denne Retning fra nyere Tid!) skal 

her nævnes. 

Miall har i en Afhandling, som nedenfor vil blive omtalt, 

med Rette fremhævet de Fortjenester, som Fritz Muller har 

påa dette Omraade. Det Skrift af Muller, som det her drejer 

sig om, er den engelske Oversættelse af det berømte Arbejde 

«Far Darwin». I Originalen, som udkom 1864, gør han kun 

p. 830—81 ganske en passant den i øvrigt meget rigtige Be- 

mærkning, «dass die åltesten Insecten den heutigen Gerad- 

fluglern . . .. nåher standen als irgend einer anderen Ord- 

nung und dass die «vollkommene Verwandling» der Kåfer, 

Schmetterlinge u. s. w. spåteren Ursprungs ist. Es hat, 

1) En Betragtning af ældre Forfatteres Anskuelser om Insekt-Metamor- 

phosen vil næppe frembyde andet end en rent historisk Interesse — dertil 

stod en ældre Tids Indsigt i og Opfattelse af disse Forhold Nutidens 

for fjærnt. Exempelvis skal her kun citeres nogle Ytringer af Bur- 

meister i hans bekendte Handbuch d. Entomologie 1. Bd. 1832 (p. 451 — 

52): «Hiernach ist also das Wesen der Kerfmetamorphose gefunden in der 

Wiederholung der niederen Stufen der Gliederthiere durch dieEntwickelung 

des håchsten. Keine einzige Thierklasse, måchte man sagen, beståtigt 

diese Wiederholung greller, als die Kerfe. Die Made, Raupe oder Larve, 

welche aus dem Ei kriecht, hat dieselbe Form mit den Ringelwurmern [!]. 

Einige dieser Maden sind fuss- und kopflos, und bewegen sich, wie die 

Blutigel, durch Anstemmen des ersten und letzten Hinterleibsringes, an 

welchem sich freilich keine deutlichen Sauggruben, sondern nur warzen- 

artige Fussstummel, wenigstens am letzten, befinden. Diese Form, 

welche wir bei den Larven der meisten Dipteren antreffen, ist also die 

niedrigste von allen. Ja was noch mehr ist, nicht bloss in den Bewe- 

gungsorganen, søndern auch im Munde åhneln sich beide, indem jene, 

wie diese, kurze, harte, stechende Pfriemen besitzen, mit welchen sie 

ihre Nahrung anbohren und dann aussaugen. Die zweite Stufe der Lar- 

ven, nemlich die mit einem Kopf versehenen, aber dabei fusslosen 

Maden, wie die Larven der Hymenopteren und mancher Kåfer, wieder- 

holen eine andern Stufe der Ringelwurmer, wo, wie bei Nas [!], ein 

Kopf deutlicher hervortritt, aber die Fusse noch fehlen. ...... Mit 

dem Puppenleben dagegen tritt nun das Insekt in die Klasse der Weich- 

schalthiere (Malacostraca) [!]. Ebenso, wie das Puppenalter eine blosse 

Durchgangsperiode im Leben des Individuums ist, so ist die Klasse der 

Weichschalthiere eine wahre Durchgangsgruppe in der Éntwickelung der 

Gliederthiere, indem sich die Gliederthiere in ihr vom Wasserleben los- 

reissen und zum Luftleben erheben måchten . ...» Alt dette er jo 

for den moderne Tankegang næsten intet andet end en Leg med Ord. 

15 
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glaube ich, friher vollkommene Insecten, als Raupen oder 

Puppen .... gegeben. Man kånnte . ... die Verwandlung 

der Kåfer, Schmetterlinge u. s. w. eine erworbene nennen.» 

I den engelske Oversættelse ") giver han i en Anmærkning p. 119 

—21 sine Grunde for disse Ytringer. Først søger han at godt- 

gøre, hvad der jo ogsaa er ganske indlysende, at Orthoptererne 

efter deres Bygning og pålæontologiske Optræden er primitive 

Insekter (Thysanurerne berører han ikke), og gør dernæst den 

Bemærkning, at det herefter er at vente, at deres Udvikling og- 

saa vil være mere oprindelig end f. Ex. Udviklingen hos Lepi- 

doptererne. En Betragtning af selve Orthopterernes Udvikling 

viser ogsaa, at den «preserves in a far higher degree the pic- 

ture of an original mode of development, than does the so- 

called complete metamorphosis of the Coleoptera, Lepidoptera, 

or Diptera.… Han fortsætter derefter med at fremhæve de 

Vanskeligheder, som den Anskuelse vilde medføre, at den «fuld- 

stændige Forvandling» var ældre end den «ufuldstændige», og 

slutter med at sige: «Taking into consideration on the one 

hand these difficulties, and on the other the arguments which 

indicate the Orthoptera as the order most nearly approaching 

the primitive form, it is my opinion that the «incomplete meta- 

morphosis» of the Orthoptera is the primitive one, inherited 

from the original parents of all Insects, and the «complete 

metamorphosis» of the Coleoptera, Diptera, etc., a subsequently 

acquired one.» 

I 1869 udgav Brauer sin bekendte Afhandling: Betrach- 

tungen uber die Verwandlung der Insekten im Sinne der Descen- 

denz-Theorie”). Han begynder med bl. a. at give et Uddrag af 

visse Partier af Fr. Millers «Fur Darwin» (Originaludgaven), til 

hvis Anskuelser han synes at slutte sig. Men den videre Ud- 

vikling mangler desværre Fr. Millers Klarhed og Skarphed og 

1) Facts and Arguments for Darwin. Translated from the German by 

Dallas. London 1869. 

7) Verhandl. d. z00ol.-botan. Gesellsch. Wien 19. Bd. p. 299—318. 

16 
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indeholder mange urigtige Opfattelser. Saaledes naar han an- 

ser den f. Ex. hos Caraberne optrædende Larveform (»Campo- 

dea-Form») for en Gentagelse af et phylogenetisk Stadium"). 

Dette er ganske urigtigt: Larveformerne hos de holometa- 

bole Insekter har alle en blot adaptiv Betydning; de er op- 

staaede ved Reduktion af de hemimetabole Larver, og forsaa- 

vidt enkelte af dem har Lighed med lavtstaaende vingeløse In- 

sekter, da er dette blot Analogi. Med Rette afleder han der- 

imod sin «Raupenform» fra «Campodea-Formen», som en sekun- 

dær Tilpasnings-Skikkelse. Højst mærkeligt er det, nåar Brauer 

om Udviklingen hos visse Dipterer siger, at den «schon an die 

Metagenese streift»; den har intetsomhelst at gøre med Metage- 

nese. Naar han betegner Staphylinerne som «eine der åltesten 

Kåferformen», fordi Larve og Imago ligner hinanden, da er dette 

en grundig Misforstaaelse; denne Lighed er ganske overfladisk 

og berettiger ikke til nogensomhelst Slutning. Jeg kunde saa- 

ledes fortsætte med at fremhæve skæve Opfattelser i Brauers 

Skrift, som i det hele i mine Øjne ikke i nogen væsentlig Grad 

har fremmet en dybere Indsigt i Insekternes Metamorphose — 

hvad der saa meget mere maa undre, som Forfatteren ved sine 

omfattende Kundskaber paa dette Omraade var saa vel forbe- 

redt til at tage Sagen op”). j 

Jeg maa ogsaa tilstaa, at jeg ingenlunde kan slutte mig til 

Miallis Lovord over Sir John Lubbocks populære Skrift «On 

the Origin and Metamorphoses of Insects» %j. For den theore- 

tiske Opfattelse af Insekternes Metamorphose byder denne lille 

1) p. 309 siger han udtrykkelig: »1ch glaube, dass das Campodea-Stadium 

fur die Insecten und Myriopoden gerade denselben Werth hat wie die 

Lotéa fur die Cruster« (og Zoéaen anser han, som det af andre Ytringer 

fremgaar, for at være en Stamform). 

2) En Slags Fortsættelse udgav Brauer senere: «Betrachtungen osv. Il». 

Samme Tidsskr. Jhrg. 1878. 

3) First Edition, London 19873. Jeg har benyttet en Udgave fra 1895, der 

dog, saa vidt jeg kan se, er et ordret Optryk af 1. Udgave, som jeg har 

sammenlignet med den. 

17 
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Bog næppe noget af Interesse. Fritz Miullers Bemærkninger 

har ikke indvirket kendelig paa hans Opfattelse, skønt «Facts 

for Darwin» er citeret, og ingensteds hæver Lubbock sig til en 

saadan klar Opfattelse af Fænomenerne som Miller. Ganske 

forfejlet er det, naar L. mener, at «The metamorphoses of 

insects primarily depend on the fact that the young quit the 

egg at a more or less early stage of development» (p. 66), hvad 

han gentagne Gange kommer tilbage til; han skriver f. Ex. 

(p. 42): «The development of a grasshopper does not pursue a 

different course from that of a butterfly, but the embryo attains 

a higher state before quitting the egg in the former than in 

the latter». Hele denne Tankegang er for Insekternes Vedkom- 

mende ubegrundet og urigtig "), medens den kan være rigtig 

nok for mange andre Dyregruppers Vedkommende. Højst vid- 

underlige er ogsaa hans Forsøg paa at forklare, hvorledes et 

Dyr paa et Tidspunkt af sit Liv hår kunnet faa bidende, paa 

et andet sugende Munddele (l. c. p. 70—72). 

Et langt bedre Indtryk gør den lille Afhandling, som Miall 

for et Par Aar siden offentliggjorde om «The Transformations 

of Insects» ”). Han fremhæver heri med Rette, som før nævnt, 

den Forskel mellem Insekt-Metamorphosen og Metamorphosen 

hos andre lavere Dyr, som fremtræder deri, at Overgangen til 

den definitive Form indtræder saa sent hos Insekterne. Der- 

imod forstaar jeg ikke, hvorledes han i Frøernes Metamorphose 

kan se «the closest parallel to the transformation of insects» ; 

hos disse Dyr indtræder Metamorphosen jo dog i Reglen temme- 

lig tidlig, længe før Dyret har naaet sin definitive Størrelse. 

Ganske fine Bemærkninger har Miall ogsaa om, hvorledes Dyr e- 

nesSpredning kan finde Sted paa forskelligt Tidspunkt af Dyrets 

Liv, hos nogle, f. Ex. Krebsdyrene, i Larvetilstanden, hos In- 

1) Bortset fra at et enkelt Organ — Øjet — delvis forsinkes i sin Udvik- 

ling hos de holometabole Insekter (smlgn. ovenfor p. 279, Anm. 1). 

2?) i: Nature Vol. 53, 1895, p. 152—158 (No. 1364) 
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sekterne i Imagoformen "). Med Rette imødegaar han Lubbocks 

Bemærkning, at Insekternes Metamorphose skulde begrundes 

i Æggets Lidenhed. I det hele maa jeg sige, at skønt ogsaa 

Mialls Artikel rummer nogen Uklarhed, indeholder den dog 

næst Fr. Millers «Facts und Arguments» de bedste almindelige 

Bemærkninger, der hidtil er gjorte om Insekternes Meta- 

morphose. 

?) «Every animal and every plant has these two functions (among others) 

to fulfil. It must feed and grow; it must also separate from its fellows, 

and find out an unoccupied site. The two functions may be dischar- 

ged together. Birds, for instance, feed all round the year, and change 

their abode whenever they suffer from overcrowding or scarcity of food. 

In other cases, either function may for special reasons be limited to a 

particular time of life. The crustacean cannot migrate effectively when 

adult, because of the heavy armour which it carries. The insect can- 

not migrate effectively when young, because of the difficulty of travel 

by land...» (1. 'c. p: 153—154). 

Tavleforklaring. 

Tab. IV. 

Pyrrhocoris apterus, Fig. 1—3 Larver af forskellig Alder, 4 Imago. 

Alle forst. omtrent lige meget (6—8 Gange). 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr, 4. 

Definition og Methode til Bestemmelse af Invasions- og 

Evasionskoefficienter ved Luftarters Opløsning i Vædsker. 

Værdier af de nævnte Konstanter samt af Absorptions- 

koefficienter for Kulsyrens Opløsning i Vand og Klor- 

natriumopløsninger. 

Af 

Christian Bohr. 

(Meddelt i Mødet den 21de April.) 

Den i en Vædske absorberede Luftmængde og Absorptions- 

trykket staar i en simpel indbyrdes Relation, der gælder med 

stor Nøjagtighed indenfor ret vide Trykgrænser. Det ligger 

derfor nær at antage, at der i det hele gælder simple Love for 

Luftarters Opløsning i Vædsker, og det synes paafaldende, at 

det ikke er lykkedes at paavise nogen rationel Sammenhæng 

mellem den absorberede Luftmængde og Temperaturen, men at 

man paa dette Omraade har maattet lade sig nøje med Inter- 

polationsformler. Vel synes den af mig tidligere") opstillede 

Relation, a (7—n) = K, ved sin Gyldighed for det langt over- 

vejende Flertal af undersøgte Luftarters Absorption baade i 

Alkohol og Vand, og ved det Forhold, der finder Sted mellem 

Konstanten » og Kvadratroden af Molekyltallet, åt være mere 

end en blot Interpolationsformel; men dens fysiske Be- 

tydning er ikke klår, og den gælder for samtlige Luftarters 

1) Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Oversigter, 1897. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 1 20 
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Vedkommende kun for et Temperaturinterval af højt regnet 

0?—409 C. Imidlertid forekom den mig dog som et brugbart Ud- 

gangspunkt for videre Undersøgelser angaaende Absorptionens Af- 

hængighed af Temperaturen, og jeg søgte da først for en enkelt 

Luftart, Kulsyren, at bestemme Absorptionskoefficienten saa nøje 

som muligt, for at faa oplyst, om Formlen i det ovenfor nævnte 

begrænsede Temperåturinterval var gyldig indenfor Forsøgs- 

fejlene, saaledes at n og K vare at betragte som virkelige Kon- 

stanter, eller om disse sidst nævnte Størrelser varierede -konti- 

nuert med Temperaturen. Saaledes som det vil ses af dei 

denne Afhandlings Afsnit I meddelte Bestemmelser, viste det 

sig, at mn stadig voxede med stigende Temperatur, om end i 

ulige Grad påa forskellige Steder af Temperaturskalåen.  Af- 

vigelserne vare vel ikke indbyrdes større, end at det let vilde 

være muligt ved empirisk åt tilføje et nyt Led at faa Formlen 

til at passe; men den vilde da ikke frembyde Interesse fremfor 

andre Interpolationsformler. 

Jeg forsøgte da en anden Vej til Bestemmelse af For- 

holdet mellem Absorption og Temperatur, nemlig Opløsningen 

af Absorptionskoefficienten i simplere Konstanter. Jeg gik 

herved ud fra den almindelig udbredte Antagelse, at.der, naar 

en Luftart er opløst i en Vædske, stadig samtidig gaar Luft- 

molekyler ind og ud af Vædsken, og at Mætningen af Vædsken 

under et givet Absorptionstryk, er bestemt ved en Ligevægts- 

tilstand, under hvilken den Mængde Luft, der i Tidsenheden 

gaar ind i Vædsken er lige stor med den, der forlader samme. 

Den theoretiske og experimentale Bestemmelse af Betingelserne 

for Luftarters. Undvigning fra en Vædske (i det følgende kaldet 

Evasion) og for deres Indtrængen (Invasion) i samme findes 

behandlet. i Afsnit II,og IL, Det. vil deraf. formentlig . ses. at 

Opløsningen af Absorptionskoefficienten i Invasions- og Evasions- 

koefficienter paa flere Punkter giver en bedre Forstaaelse… af 

Processen ved Luftarternes Opløsning i Vædsker; det vil tillige 
2 2 
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vise sig, at Formlen g(7'—n) = K uagtet sin begrænsede og 

omtrentlige Gyldighed dog har en fvsikalsk Betydning. 

I. 

Absorptionskoefficienter for Kulsyre i Vand og Klornatrium- 

opløsninger mellem 0? og 609.C. 

Kulsyrens Absorption i Vand er tidligere bestemt af Bunsen") 

mellem 0? og 207, samt for enkelte Temperaturers Vedkom- 

mende af Setschenow?), Zuntz?), Bohr & Bock") og Prytz 3). 

Ligesom det tidligere har vist sig for de fleste andre Luft- 

arter, vil det i det følgende for Kulsyrens Vedkommende ses, 

at der i Bunsens fundamentale Undersøgelser ikke er lagt Vægt 

påa en for vore Formaal tilstrækkelig Nøjagtighed; især ved 

0” er Afvigelsen mellem Bunsens Tal (1,797) og vore (1,713) 

betydelig, hvad der finder sin Forklaring i, at Bunsens Bestem- 

melse for denne Temperatur er extrapoleret.  Overensstem- 

melsen med Setschenow, Zuntz og Prytz er ret tilfredsstillende. 

Hvad Kulsyrens Absorption i Saltopløsninger angaar, foreligger 

der Bestemmelser af Setschenow og Mackenzie &). Ogsaa disse 

har jeg fundet det hensigtsmæssigt at supplere, væsentlig fordi 

det for mine Formaal var nødvendigt at kende Absorptions- 

koefficienterne mellem 0” og 60? C. just for nogle enkelte be- 

stemte Koncentrationsgrader af Klornatriumopløsninger, som i 

det følgende ville blive benyttede til Invasions- og Evasions- 

forsøg. 

Den anvendte Methode var følgende: Vædsken, der i et 

Vandbad holdtes ved konstant Temperatur, gennemledtes med 

lieb: Ann: "93, 1855. 

2) Mém. de St. Pétersb. 22-08 26. 

3) Inaug.-Dissert. Bonn. 1868, 

1). Wiedemann's Ann. 44. 

5y Wiedemann's Ann. 54. 

6) Wiedemann's Ann. 1. 

3 20" 
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Kulsyre indtil Mætning; dernæst opsugedes i en lufttom Reci- 

pient en passende Vædskemængde, der bestemtes ved Vejning. 

Dernæst udpumpedes Recipienten med en Hagens Pumpe, og 

Kulsyren maaltes volumetrisk. Efter Fradrag af Kulsyrens Vægt 

reduceredes den afvejede Vædskemængde til Rumfang ved Hjælp 

af den tillige for Absorptionstemperaturen piknometrisk be- 

stemte Vægtfylde.  Absorptionskoefficienten (4) beregnedes da 

som det Antal Cbc. Kulsyre ved 0?” og 760 Mm., der havde 

været optaget i 1 Cbc. Vædske. Af tekniske Detailler skal jeg 

kun nævne, at Mætningstiden ikke måa gøres for kort; ved 

vore Forsøg var ved 0” en Gennemledning paa 6 Timer, ved 

højere Temperaturer påa 4 Timer nødvendig. Tillige bør man 

påa det nøjeste forvarme Luften og give den samme Vanddamp- 

tension som den absorberede Vædske, førend den træder ind 

i samme. Den Indflydelse, som en manglende Forvarmning har, 

vil nærmere blive betragtet i Afsnit III, hvor tillige Gennem- 

ledningstidens Betydning for Resultaterne vil blive behandlet. 

Den fulde Betydning af Luftens komplette Forvarmning, førend 

den træder ind i Vædsken, var mig først ved Forsøgenes Af- 

slutning klar; dette er vistnok Skyld i at Fejlen ved Dobbelt- 

bestemmelserne i vore Forsøg naar 1%/o af Værdien, trods det, 

at, naar selve Gennemledningsprocessen undtages, alle andre 

Bestemmelser (Vejning, Pumpning og Luftanalysen) berettiger 

til at stille Fordring om en langt mindre Fejl. 

Ved Udførelsen af alle Forsøg saavel i dette som i de 

følgende Afsnit har jeg haft Assistance af Hr. D. la Cour. 

Over Kulsyrens Absorption i Vand anstilledes føl- 

gende Forsøg (Tp. betyder Temperaturen i ”C, a Absorptions- 

koefficienten. Samtlige Bestemmelser ere her og ved Klor- 

natriumopløsningerne Middeltal af dobbelte Forsøg): 

Tp. a. mp: ac. 

0,1 1,7062 2672 0,7314 

3,8 1,4922 all 0,6487 

6,8 1,3411 37,3 0,5629 

AN 



dyre 

12,3 

14,8 

18,9 

212 

22,6 

Invasions- og Evasionskoefficienter. 

a 

1,0985 

1,0232 

0,9128 

0,8497 

0,8137 

Ved Interpolation faas heraf nedenstaaende Tabel: 

Tabel over Kulsyrens Åbsorption. i Vand. 

Tp. (6 Tp. a Tp. 

0 1,713 13 1,083 26 

il 1,646 14 1,050 27 

2 1,584 15 1,019 28 

3 1,527 16 0,985 29 

4 1,473 17 0,956 30 

Ey 1,424 18 0,928 30 

6 1,377 19 0,902 40 

i 1,331 20 0,878 45 

SE En DES 21 0,854 50 

9 | 1,237 22 0,829 55 

10 1,194 23 0,804 60 

11 1,154 24 0,781 

12 | ir 25 0,759 

Absorptionskoefficienten for 

Bog 

Kulsyre bestemtes endvidere i 

en Opløsning af rén Klornatrium, hvoraf 100 Gram inde- 

Da Vægtfylden ved 1373 var 

1,0554, indeholdt 100 Cbc. 6,89 Gram Na Cl. Opløsningens Vand- 

holdt 6,523 Gram Klornatrium. 

damptension er beregnet efter Wullner. 

De anstillede Forsøg vare følgende: 

(VA 

1,2292 

0,8676 

0,6523 

a 

0,5299 

0,4138 

0,3200 
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Heraf faas ved Interpolation følgende Tabel: 

Tabel over Kulsyrens Absorption i en 6,52%/ 

Klornatriumopløsning. 

Fp: (2 Iserp: a 

1592570 13 0,517 

5 1,024 35. | 0,460 

1044 by 204875 all 540; 5 fy Ogais 
15 05755 45——!—-0,870 

20 0,664 50 0,335 

25 0,583 DD 0,305 

I en anden Klornatriumopløsning paa 17,626 Vægtprocent 

bestemtes ligeledes Kulsyrens Absorptionskoefficient. == Vægt- 

fylden fandtes ved 1273 at være 1,1308; 100 Cb. indeholdt alt- 

saa 19,927 Gram Na CI. 

Der anstilledes med denne Vædske følgende Forsøg; 

Fp: ao. Tp. (2 

0 0,6782 41,2 0,2573 

12 0,4783 49,1 0,2180 

Poi le 0,3824 62,0 0,1809 

29,8 0,3202 

Hvoraf ved Interpolation følgende Tabel kan beregnes: 

Tabel over Kulsyrens Absorption i en 17,629%0 

Klornatriumopløsning. 

i | 
Tp. (2 Tø: | (4 

0,678: | 135: | 0,288 
5 0,577 40 0,263 
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I det følgende ville vi til Sammenligning med andre Be- 

stemmelser faa Brug for de Værdier af n, der ved Hjælp af 

de ovenstaaende Absorptionskoefficienter for Kulsyre i Vand 

og de to Klornatriumsopløsninger kan udregnes af Formlen 

a (T—n) — K, 

hvor a er Absorptionskoefficienten,. 7' den absolute Tempe- 

ratur, m og Æ Konstanter.. I nedenstaaende. Tabel. opføres 
; É o. Ta, T ege: 

derfor Værdien af m beregnede som mn — It for 0 og 5?, 
d—0d 

50 1051007 202 ost 

Værdier åf n for 

Tp. Vand 6,570 Na Cl 17,670 Na Cl 

0 
g | il i 248,5 248,5 244,4 
5f 
Al 52 8 244 10f 25230 248, 44,8 

10 
| 255,2 PÆN ly 247,4 90) f 7 7 7 

20 | 
hy 258,0 249,8 30 f 261,7 58, å 

SEN 963,7 962,6 956,2 
40f i 
40 

| 266,3 271,1 268,3 
50 f 
0 
SaÅ 277,1 965,1 
60 f 

II. 

Bestemmelse af Evasionskoefficienten for Kulsyre opløst i 

Vand og Klornatriumopløsninger. 

For at bestemme den Mængde Luft, der under givne For- 

hold træder ud af Vædsken, gøre vi den Antagelse, der neden- 
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for vil vise sig i Overensstemmelse med vore Forsøg, at Evasion 

og Invasion foregaa fuldstændig uafhængig af hinanden; end- 

videre antages Evasion og Invasion at foregaa proportionalt 

med Overfladens Størrelse. 

For de Tryk og Temperaturer, vi behandle, gælder den 

Henry'ske Lov"); antage vi da, at Invasionen foregaar propor- 

tional med Absorptionstrykket, maa Evasionen være proportio- 

nal med den i Vædsken indeholdte absorberede Kulsyremængde 

og omvendt, da de absorberede Luftmængder ellers ikke kunne 

være proportionale med Trykket.  Saafremt man vil gaa ud fra 

den forøvrigt meget rimelige Forudsætning, at Invasionen fore- 

gaar proportionalt med Trykket, kan man, saaledes som Perman?”) 

har gjort, prøve den Henry'ske Lovs Gyldighed for forskellige 

Luftarter ved at bestemme den Mængde Luft, der i lige Tider und- 

viger fra en Vædske, der indeholder forskellige Mængder af 

absorberet Luft. For vore Formaal maa vi imidlertid vælge 

Forhold, hvorunder den Henry'ske Lov vides at gælde, for der- 

næst at undersøge vore Forudsætningers Rigtighed ved at paa- 

vise enten at Invasionen er proportional med Absorptionstrykket, 

eller at Evasionen er proportional med den absorberede Luft- 

mængde. Denne sidste Vej er den, man experimentalt maa gaa, 

saafremt man, hvad der er det retteste, vil forsøge at be- 

stemme Evasion og Invasion uafhængigt af hinanden. 

Vi tænke os da en Vædske med konstant Volumen og 

Overflade og kalde den Kulsyremængde, der til en given Tid 

findes absorberet i Vædsken for z,; suges der derefter i et 

Tidsrum af t Minutter kulsyrefri Luft med tilstrækkelig Hastig- 

hed henover Overfladen, medens Vædsken stadig fuldstændig 

blandes, og findes herefter Kulsyremængden i Vædsken at være 

1) Se desangaaende Ostwald, Lehrb, der allgem. Chemie 1891. 1 pg. 620. 

For Jave Tryk findes Forsøg, der vise, åt Kulsyrens Absorption følger 

den Henry'ske Lov, i en Afhandling af Forf. i Beitr. z. Physiol. C. Ludwig 

gewidmet. 1887. pg. 164. 

?) Journ. of the Chem. Society 67 og 68. 

8 
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æ, kunne vi bestemme Evasionskonstanten (6) eller den Kul- 

syremængde, der i Minutten undviger gennem den givne 

Vædskeoverflade, naar den i hele Vædsken absorberede Kul- 

syremængde er 1. 

Under den Forudsætning at den til hver Tid undvigende 

Mængde Kulsyre er proportional med den, som findes i Vædsken, 

have vi nemlig 

de = —bræ dt, hvoraf 

dæ 
t — 5, eller 

log 7, — log z 

tloge 

Saafremt Mængden af Kulsyre i Vædsken er æz, er da den 

i 1 Minut undvigende Luftmængde zb. 

For experimentalt at prøve om ovenstaaende Formel er 

brugbar og i bekræftende Fald fastsætte den numeriske Værdi 

af & er følgende Methode anvendt. 

Vædsken befinder sig i Karret Å (se Figuren), der nedad- 

til er forsynet med det i begge Ender aabne Glasrør B. Igen- 

nem dette Rør passerer Axen C af en med Platinvinger for- 

synet Mølle, der tjener til at blande Vædsken. Paa Mølleaxen 

er anbragt den nedadtil aabne Glasklokke D, der rager ned i 

det i Bunden af 4 anbragte Kviksølv; herved er Vædsken af- 

spærret nedadtil, samtidig med at Møllens fri Bevægelighed 

er sikret. Møllen sættes i Bevægelse af Elektromotoren Æ. Paa 

Væggen af Glasset Å er anbragt to, i Figuren ikke angivne, 

skraat stillede Platinskinner, der naa fra Bunden næsten op til 

Vædskeoverfladen; disse Platinskinner, langs hvilke Møllens 

Vinger sende Vædskedelene op imod Overfladen, ere af af- 

gørende Betydning for en fuldstændig Blanding af Vædsken. 

Karret Å er anbragt i en større Vandbeholder, gennem hvilken 

der gaar en stadig Vandstrøm, der træder ind ved F og ud 

9 
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ved G. Vandstrømmen opvarmes til den ønskede Temperatur 

ved at passere Rør, der opvarmes med Gasflammer.  Tempe- 

raturen lader sig paa denne Maade nøje regulere; naar en 

Temperatur af 0% anvendes, fyldes Beholderen med stødt Is, 

hvorfra Smeltevandet har Afløb gjennem Fl. 

De øvrige Dele af Apparatet beskrives i det følgende 

sammen med Gangen af et Forsøg. Efter at en afmaalt Vædske- 

mængde er anbragt i A, ledes Kulsyre ind gennem Røret K; 

Kulsyren passerer Vædsken og træder ud gennem £, medens 

Hanen H holdes. lukket. — Gennemledningen af Kulsyre fort- 

sættes ved konstant Temperatur, medens Møllen holdes i Be- 

vægelse, indtil Vædsken maa antages at være mættet; dens 

Kulsyreholdighed kan da enten beregnes med tilstrækkelig Nøj- 

agtighed af den bekendte Absorptionskoefficient og Trykket, 

eller man kan for Sikkerheds Skyld tage en Prøve af Vædsken 

gennem T-Hanen Æ ind i en lufttom Recipient og bestemme 

Kulsyren som angivet i Afsnit I Side296. 1 hvert Fald sørger 

man for, at Vædskens Overflade ender med at staa i Niveau 

med Indmundingen af Røret /. Efter at man saaledes kender 

Kulsyremængden i Vædsken ved Forsøgets Begyndelse, suges 

10 
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til en given Tid, samtidig med at en Chronograf sættes i Gang, 

kulsyrefri Luft henover Overfladen, medens Møllen holdes i en 

stadig Gang paa 250 Omdrejninger i Minutten. Luften suges 

ud gennem Røret ÅL, der staar i Forbindelse med en ved 

Hjælp af en Vandventil reguleret Sugepumpe. Til Oversugning 

anvendes atmosfærisk Luft, der træder ind gennem Taarnet 

M, hvor den befries for Kulsyre, og derefter passerer et Gasur, 

påa hvilken dens Mængde omtrentlig aflæses, idet der sørges 

for, at der suges c. 5 Litre i Minmutten igennem. Luften 

træder fra Gasuret ind i Kolben AY, hvor den opvarmes om- 

trent til den Temperatur og erholder omtrent den Vanddamp- 

tension, som Karret ÅA har. Derfra passerer den gennem det 

varme-isolerede Rør P til en Blyslange, hvor den nøjagtig op- 

varmes til Forsøgstemperaturen. Flasken Q, der indeholder 

Vædske af samme Slags som den til Absorptionen anvendte, 

tjener til at give Luften den rette Damptension. Ved Thermo- 

metret ÅR kontrolleres Luftens Varmegrad, førend den gennem 

H træder ind i ÅA og stryger henad Vædskeoverfladen. For at 

sikre sig, at Luften lige fra Forsøgets Begyndelse har den 

rette Temperatur, suger man, før den egentlige Bestemmelse 

begynder, Luften med den samme Hastighed som under 

Forsøget ud gennem Røret $, efter at have givet 7-Hanen 

en saadan Stilling, at den lukker ind til ÅA og giver Kommu- 

nikation mellem S$ og de paa Figuren tilhøjre liggende Apparat- 

dele. Ved Forsøgets Begyndelse flyttes da ved et Haandgreb 

Sugningen fra S til £, medens Hanen H drejes saaledes, at 

Luftstrømmen kan træde ind i AÅ. 

Skal Forsøget sluttes, standses Sugningen og Møllens Be- 

vægelse, samtidig med at Chronografen aflæses. Strax efter 

suges gennem 7-Hanen K først noget Vædske for at skylle 

Røret K, og dernæst skaffes der, ved en Drejning af nysnævnte 

Hane, Kommunikation tilveje med en lufttom, vejet Recipient, 

ind i hvilken der tages en passende Mængde Vædske, hvori 

Kulsyren som ovenfor beskrevet bestemmes ved Udpumpning. 

11 
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Kulsyrens Mængde er overalt i det følgende angivet som Cbc. 

ved 0” og 760 Mm. Tryk. 

Man er da i Besiddelse af de fornødne Data til Beregning 

af bd efter den ovenfor anførte Formel. 

Af tekniske Detailler ved Forsøgenes Udførelse maa Op- 

mærksomheden særlig henledes paa, at Luften, der suges hen- 

over Vædsken, for at Resultatet skal blive paalideligt, nødven- 

digvis saa fuldstændig som muligt maa have samme Temperatur 

og Damptension som Vædsken i A; dette sikrer man sig ved 

Observation af Thermometret R. Dernæst er Blandingen af 

Vædsken af særlig Betydning. Denne maa være fuldstændig, 

og Møllen maa derfor have en ret betydelig Drejningshastighed ; 

men tillige måa Overfladen ikke forandre Størrelse, og Møllen 

maa derfor under sine Bevægelser ikke suge Vædsken tragt- 

formig ned i Midten. Ved vort Apparat skete dette, naar der 

gjordes flere Omdrejninger end c. 300 i Minutten; Møllen ind- 

stilledes derfor paa 250 Omdrejninger. At Vædsken derved 

blandedes meget godt, kunde ses ved, at smaa i Vædsken 

suspenderede Legemer vare i hastig Bevægelse lige fra Bunden 

til op imod Overfladen. Særlige Forsøg viste, at man ved 250 

Omdrejninger opnaaede saa fuldstændig en Blanding, som der 

kunde opnaas ved Anvendelse af vort Apparat; thi Forsøgs- 

resultaterne forandredes ikke, naar Møllens Omdrejninger ned- 

sattes til 200 i Minutten. Saafremt der har været et hvilende 

Overfladelag, maa det da have været meget lille; senere hen 

(i Afsnit II) ville vi ved den experimentale Bestemmelse af 

Invasionen se, at det i hvert Fald kun i ringe Grad kan have 

paavirket de numeriske Værdier. Å 

Førend vi gaa over til at meddele vore Resultater angaa- 

ende Formlens Anvendelighed samt de numeriske Værdier af 

Evasionskonstanten for Vand og Klornatriumopløsninger af 6,85 

og 19,93 Vol. %. ved forskellige Temperaturer, hensætte vi 

exempelvis den detaillerede Beskrivelse af et Forsøg: 

I Karret fandtes 92 Cbc. Vand, hvis Overflade var 19,56 O 

12 
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Centim. Temperaturen var under hele Forsøget 0” saavel i A 

som i den oversugede Luft. Der lededes i 6 Timer Kulsyre 

gennem Vædsken ved et Tryk af 742,7 Mm. Herefter inde- 

holdt de 92 Cbc. Vand ved Forsøgets Begyndelse 154,02 Cb CO, 

(log =— 2,18758). Efter at der i 15 Minutter var suget kulsyre- 

fri Luft med en Hastighed af 5,7 Litre i Minutten henover 

Vædsken, indeholdt de 92 Cbc. Vand 118,80 Cb. CO, (log = 2,07483) 

altsaa findes 
2,18758 — 2,07483 

Pållose 
= 0,0173 

Bestemmelse af Kulsyrens Evasion af Vand. 

Der anstilledes for at prøve Formlens Gyldighed i alt 6 

Forsøg ved 0%, i hvilke Tiden varierede fra 15 til 120'. Resul- 

taterne findes i nedenstaaende Tabel, hvor der tillige angives 

den Mængde Kulsyre (Cbc. 0? 760 Mm.), som 100 Cbc. Vand 

indeholdt ved Forsøgets Begyndelse (z,) og ved dets Slutning 

(Ø) HEDEN anvendte Vædskemængde var for øvrigt her som ved 

alle de følgende Evasionsforsøg 92 Cbc.; Overfladen var 19,56 

O Centim. 

[å 

Sr En ler, ig p 
Minutter) 
SE 153 80 | MOE 50 958 

15 167,4 | 129,1 | 0,0173 
30 | 168,3 | 105,5 | 0,0156 
AA ETS HR SS 0 Tora 

An ET 116.02 "0;0176 
90 169,2 39,89 | 0,0172 

120 165,9 | 25,60 | 0,0156 

Formlen viste sig saaledes brugelig indenfor meget vide 

Grænser; Maximumsafvigelsen mellem de enkelte Bestemmelser 

af d er vel c. 12%0 af Værdien, men der ses ingen Sammen- 

13 
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hæng mellem Størrelsen af æ og. Afvigelserne i Værdien af 6. 

Konstansen af b ved varierende & er for øvrigt bekræftet ved 

Undersøgelser for andre Temperaturer, idet Dobbeltbestemmel- 

serne ved de forskellige Temperaturer oftere ere anstillede saa- 

ledes, at Forsøgets Varighed varierede. 

I den følgende Tabel findes de ved forskellige Temperaturer 

fundne Værdier af & sammenstillede; Værdien ved 0” er Middel- 

tallet af de ovenstaaende 6 Bestemmelser, den ved 4576 er en 

enkelt Bestemmelse. For de øvrige Temperaturer er den op- 

førte Værdi Middeltal af Dobbeltbestemmelser med i det højeste 

69/0 indbyrdes Afvigelse. 

Tabel over Evasionskonstanten 6 for Kulsyre 

og Vand. 

Von bd b beregnet 
(se nedenfor) 

ON Ole meg 00164 

48 | 0,0200 0,0203 

1,4 | 0,0223 0,0224 

20,4 | 0,0324 0,0329 

35,3 0,0454 | 0,0450 

45,6 0,0330 | — 0,0534 

Opføres Værdierne af & som Ordinater paa Temperaturen 

som Åbscisse, ligge de omtrent i en ret Linie, der efter grafisk 

Interpolation har Formlen 

b = 0,00081 (7—252,7) 

hvor 7 er den absolute Temperatur. De i ovenstaaende Tabel 

som beregnede opførte Værdier ere udregnede ved Hjælp af 

Formlen. 

Kulsyrens Evasion af Klornatriumopløsninger. 

Forsøgene anstilledes ganske paa samme Maade som be- 

skrevet for Vandets Vedkommende; der anvendtes ogsaa her 

14 
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92 Cbc. Vædske og Overfladen var 19,56 O Centim. Klornatrium- 

opløsningerne vare af samme Concentrationsgrader som de, der 

benyttedes ved Bestemmelse af Absorptionscoefficienten (Afsnit I 

Side 298). Den ene Opløsning indeholdt altsaa ved almindelig 

Temperatur i 100 Cbc. 6,85, den anden 19,93 Gram C/ Na. 

Følgende Værdier af b ved forskellige Temperaturer fandtes 

for en 6,85 Vol. %o0 Opløsning: 

om b b beregnet 
SL (se nedenfor) 

0 0,0137 0,0137 

BIS D 0,0299 0,0304 

39,2 0,0448 0,0446 

Den rette Linie, der tilnærmelsesvis svarer til Værdien af 

b som Ordinater, naar Temperaturerne ere Abscisser, findes 

ved grafisk Interpolation at være 

b = 0,000788 (T'— 255,6), 

de deraf beregnede Værdier findes opført i ovenstaaende Tabels 

sidste Kolonne. 

Med Klornatriumopløsningen paa 19,93 Vol.?/0 ud- 

førtes ligeledes Bestemmelser ved 3 forskellige Temperaturer. 

Man fandt nedenstaaende Værdier for 6. 

om jÅ b beregnet 
2 (se nedenfor) 

0 0,0120 0,0120 

19,9 0,0215 0,0210 

37,5 0,0289 0,0289 

hvoraf kan udledes Formlen 

b = 0,000453 (7—246,5) 

der giver de i Tabellen som beregnede opførte Værdier. 

I samtlige ovenstaaende Forsøg er Evasionskonstanten 6 

bestemt for et Vædskevolumen (V) af 92 Chbc. og en Overflade 

(s) af 19,56 O Centim. Det Antal Cubikcentimetre (ved 0% og 
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760 Mm.) Kulsyre, der undviger gennem Overfladen s i vort 

Apparat, er da xzb, naar z er Cbc. Kulsyre i 92 Cbc. Vædske. 

Et for Beregningen af Evasionen mere anvendeligt Udtryk for 

Konstanten faas ved at reducere Overfladen til 10 Centim. og 

ved i Stedet for Mængden af Kulsyre i hele Vædskevolumnet at 

sætte dens Tæthed 9: Antallet Cbc. Kulsyre ved 0” og 760 Mm. 

i 1 Cbc. Vædske. I Stedet for & maa da sættes 

| 92 

Br os SED EO EG 

Denne Størrelse kaldes i det følgende Evasionskoefficienten 

og er det Antal Cbc. Kulsyre, der i 1 Minut forlader Vædsken 

gennem 1 Centim. Overtlade, naar Tætheden af Kulsyren i 

Vædsken er 1. For en Tæthed & undviger da i Minutten 

gennem hver CO Centim. Overflade 26 Cbc. Kulsyre. 

For de tre undersøgte Vædsker er i nedenstaåaende Tabel, 

ved Hjælp af de for & ovenfor fundne Formler, Evasionskoeffi- 

cienterne beregnede for Temperaturer mellem 0 og 40”. 

Tabel over Evasionskoefficienten 2. 

0 0,077 | 0,065 | 0,057 

SE 0,096 0,084 | 0,068 

1100 FSR 015 0,103 | 0,079 

20 0,153 0,140 | 0,100 

SOE EO or EO sg 0522 

40 0,230 0,215 0,143 

Efter det ovenfor anførte har Evasionskoefficienten den 

almindelige Formel 

9 Era VER) 

hvor c og n, ere Konstanter.  Værdierne af mn, ere: for 

16 
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Vand 253, for en 6,85%/o Na Cl-Opløsning 256, for en 19,93?/0 

Na Cl-Opløsning 247. Tallene ligge hinanden ret nær; særlig 

er Forskellen påa %, for Vand og den svage Klornatriumop- 

løsning såa ringe, nemlig 1,2%/0 af Værdien, at der vel næppe 

kan tillægges den nogen Vægt. Nogen simpel Relation mellem 

Formlens Konstanter og Saltmængden kan ikke paavises; kun 

ser man, at Evasionskoefficienten aftager med Opløsningernes 

stigende Koncentration. 

Efter Formlen er den Mængde Kulsyre, der ved Tætheden 

é træder ud af Vædsken ved forskellige Temperaturer 

BERGE T-—=CEn 

og altsaa proportional med det osmotiske Tryk minus cén,, 

der er Produktet af Tætheden og en konstant Temperatur, der 

for de undersøgte Vædsker ligger omkring 250 absolute Grader. 

É Naar 7' bliver lig med mn, skulde der herefter ikke mere 

gaa Kulsyre bort fra Vædsken. Ved Temperaturer under nx, 

maatte man da tænke sig Forholdene ved Kulsyrens Opløsning 

analoge med dem, der finder Sted f. Ex. ved Saltes Opløsning 

i Vand, hvor det opløste Stof ved de undersøgte Temperaturer 

heller ikke er i Stand til at forlade Vædsken, og hvor der for 

en given Temperatur findes en bestemt Mætningsgrænse. 

[IL 

Bestemmelse af Kulsyrens Invasionskoefficient for Vand og 

Klornatriumopløsninger. 

Naar Vædsken gennemledes med Kulsyre ved konstant 

Tryk i tilstrækkelig Tid, bliver den opløste Kulsyremængde paa 

det nærmeste konstant, om end en fuldstændig stabil Tilstand 

efter de Forudsætninger, der ere gjorte i denne Afhandling, 

kun nåas asymptotisk. Naar Mætningen med tilstrækkelig Til- 

nærmelse har fundet Sted ved et Tryk af 760 Mm. er Kul- 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. k7 21 
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syrens Tæthed i Vædsken udtrykt ved Absorptionskoefficienten 

a, hvis Størrelse for Vand og Klornatriumopløsninger er be- 

stemt i Afsnit I. Under saadanne Forhold er da den Mængde 

Kulsyre, der gaar ud gennem 1 Centim. Overflade i Minuten 

lig med a/ eller Produktet af Tæthed og Evasionskoefficient. 

Efter vore Forudsætninger maa i en saadan Ligevægtstilstand 

den samme Mængde Kulsyre i Minutten træde ind gennem 

Overfladen; saafremt vi kalde det Antal Cbc. Kulsyre (0? 760 

Mm.), der i 1 Minut gaar ind gennem I 7 Centim. Overflade 

ved 760 Mm. Kulsyretryk for Invasionskoefficienten (7), har 

man da 

KAR 

Denne Størrelse er beregnet i nedenstaaende Tabel for Vand 

og de anvendte Klornatriumopløsninger ved Hjælp af de i Af- 

snit I og II anførte Bestemmelser. 

Tabel over Invasionskoefficienten (22). 

og æg ge Sr: 48 MØG 0/6 

0 0,132 | 0,080 | 0,039 

(3) 0,137 | 0,086 | 0,039 

10 0,137 0,090 | 0,040 

20 0,135 0,093 | 0,039 

30 0,127 0,092 0,039 

40 0,122 0,089 | 0,038 

Vi vende senere tilbage til denne Tabel, hvad Tempera- 

turens Indflydelse paa Værdierne af a2 angaar. Først ville vi 

søge at bestemme Værdierne af Invasionskoefficienten påa en 

anden Maade, der -kan tjene som Supplement til de Værdier, 

der ere udregnede af a og 7Z. 

Vi tænke os en Vædske af konstant Volumen og Over- 

flade anbragt i Karret Å af vort tidligere beskrevne Apparat 

18 
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(Side 301). Vædsken er kulsyrefri ligesaavel som den Luft, der 

staar over den. Til en given Tid sendes en Strøm af rén Kul- 

syre under Trykket P henover Overfladen, medens Vædsken 

stadig blandes saa fuldstændig som muligt. Efter & Minutters 

Forløb bestemmes den i Vædsken indeholdte Kulsyremængde 

(7). Kaldes som tidligere (Side 301) Evasionskonstanten for det 

anvendte Apparat 6, og kaldes den Mængde Kulsyre, der i 

Tidsenheden træder ind gennem den givne Overflade for G, 

har man, under Forudsætning af at Invasion og Evasion fore- 

gaa uafhængigt af hinanden, følgende Udtryk for Forandringen 

af Vædskens Kulsyremængde, 

de = —brdt— Gdt… hvoraf 

i dæ 
timer gul eller 

0 

ba 
G =— — —ir 

1—e 

G er den Mængde Kulsyre, der i 1 Minut ved Trykket P træder 

ind gennem Overfladen s; Invasionskoefficienten findes derfor 
G 760 
FS EPE 

For experimentalt at bestemme 7 paa denne Maade anvendes 

Sene — 

det samme Apparat som til Evasionsbestemmelserne.  Anbrin- 

gelsen af Vædsken i A, Blandingen ved Hjælp af Møllen, Tem- 

peraturens Regulering i Vandbadet og Bestemmelsen af Vædskens 

Kulsyreholdighed ved Forsøgets Slutning udføres ganske som 

beskrevet tidligere (Side 302 f.). Naar det kulsyrefri Vand er 

anbragt i A, ledes, førend den egentlige Bestemmelse begynder, 

Kulsyren ind ved 7 (se Figuren), medens Klemmen P spærrer 

Indgangen til Kolben MY, der ved disse Forsøg ikke benyttes ; 

Luftarten opvarmes og faar den rette Vanddamptension i Bly- 

slangen og Flasken Q, hvorpaa den gennem Hanen H træder 

ud gennem Røret S. Til en given Tid sættes Chronografen i 

19 21" 
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Gang, samtidig med at Hanen H drejes saaledes, at Kulsyren 

i Stedet for gennem Rør S nu ledes ind i det tidligere kulsyre- 

fri Bum 4, medens Møllen holdes i stadig Gang paa 250 Om- 

drejninger i Minutten. Barometret aflæses, for åt Kulsyretrykket 

over Vædsken i A kan beregnes. Ved Forsøgets Slutning 

standses Mølle og Chronograf, og strax efter tages Prøve af 

Vædsken i ÅA til Bestemmelse af Kulsyreholdigheden. 

De efter denne Methode udførte Forsøg anføres nedenfor. 

Overalt betyder V Vædskens Volumen i Cbc., s Overfladen i 

o Centim.; Tp. Temperaturen i ?”C, t Forsøgstiden i Minutter; 

P Kulsyrens Tryk under Overledningen i Mm. Hg. og Co, 

Antallet af Cbc. Kulsyre (0? 760 Mm.) i hele Vædsken ved For- 

søgets Slutning; 6 er Evasionskonstanten for Apparatet beregnet 

af de Side 205 opførte Værdier for Evasionskoefficienten som 
SBS Re > T 

( == mag G er som ovenfor den i Minutten indtrængende Kul- 

syremængde og ' 
GÆ760 

å ERE ss 

Forsøg over Kulsyrens Invåsion i Vand, s overalt 

DESK OKOD EDT —— 

Forsøg 3. 

039875 
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Forsøg 4. 

BØ 0 SE EAD TMS SE PRES BED ENS SE5R20 985; 

be==4070516 
1,0814 

== —= ) == Pa G 0,5385 2,009 i 0,1117 

Forsøg 5. 

SENERE ES SN TRES Og EK DN EN Ure 

E 1,0759 : 
br==40;05176 GR 05390 1.993 == KOEN EE 

Forsøg over Kulsyrens Inva sion i en Klornatrium- 

opløsning af. 6,85 Vol. %o: 

Forsøg 1. 

==509 SS 0) SR RS SER 50 Te SR Ko DE 94 7458 

297 
b =— 0,01388 GG = ln — 1,584 —0.0810: 

) 

Forsøg 2. 

BRE—802 SD DEER OR O FEER 6 OS 0 SB 6 

0,1992 
b = 0,01388 G-= — == [LSDN 700.0186: : 0,1296 ) É > 

Forsøg 3. 

B===50 SR 382 100 FR REN SERRA OD Co DS 7201025 

p 6195 
b = 0,03095 Cr —= er —= 1,668 r = 0,0896. 

E 

Forsøg 4. 

OS ra ESS ER MOES SC 0 == 14905 

7127 
== 0,04785" "46 er =— 1,382 7 — 0,071 

Forsøg 5. 

DS STS HED SEE PE SETE DE DGS TE STA 41: 

0,6996 
be 00476 G= > — 1,371 7 — 0,0756. 

? 0,5103 ) i 
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Forsøg over Kulsyrens Invasion i en Klornatrium- 

opløsning af HAAS Vol 0: 

Forsøg 1. 

== 9370 Tp: =405 == 45 gs P 24, 15335340 1005 ROERE 

0,1158 
b = 0,0120 G k — 0,7031 == 010362 

i: 0,1647 vr i 0; 

Forsøg 2. 

V=— 937 "Tp..—70; 4 =.157  P1=752,9> — Coar —SRBRR 

0,1156 
b = 0,0120 G = 7— —= 0,7019 400862 

g 0,1647 i: i. % 

Forsøg 3. 

vv 937 Tp. == 20,2;  — 15,08; PYZ"736785"Cos- 0955 

b =.0,0212 GE en or 0 == 0040 

Forsøg 4. 

VE 03: Tp. 204 fr SEE P 136,8 Cog. "IEEE 

b — 0,0211 G— — 

Forsøg 5. 

V=(93;" Tp — 41,8; 4 =.45,53 P =, 699,1; C03 55505 

b = 0,03085 GE= = 0,6972 50010388: 

Forsøg 6. 

Vv=,93)7 Tp 418; t == ol P 698,55 Co 35 SIBEE 

b = 0,03085 p == ——— — (),7204 5 — 00401: 

De saaledes fundne Invasionskoefficienter skulle, hvis vore 

Forudsætninger ere rigtige, stemme overens med de ovenfor 

som af beregnede Værdier. Dette er -ogsaåaa, som neden- 
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staaende Oversigt viser, i det væsentlige Tilfældet. Afvigelserne 

synes ikke betydelige, naar Hensyn tåges til den meget for- 

skellige Bestemmelsesmaade, der er anvendt. Man sammen- 

ligne i denne Henseende f.Ex. det ovenfor anførte Invasions- 

forsøg med Vand ved 0” (Nr. 1), hvor Kulsyremængden under 

Forsøget kun stiger fra 0 til 31 Cbc., med Evasionsforsøgene 

Side 305, hvor Kulsyréemængden ved Forsøgets Begyndelse er 

c. 150 Cbc. og ved Forsøgets Slutning under Omstændigheder 

endnu er 118 Cbc. 

Vi ville ved Sammenligning mellem Resultaterne, der ere 

vundne ad de to forskellige Veje, kalde Produktet af Absorp- 

tionskoefficienten og Evasionskoefficienten aØ, medens den 

forsøgsmæssigt fundne Invasionskoefficient benævnes 7. Efter 

ovenstaaende Forsøg og Tabellen Side 208 har man da: 

For Vand 

SG 7 afB 

01 0,124 0,132 

JE) 0,126 0,137 

34,6 0,110 0,125 

43,1 Oet 0,120 

For 6,85 Vol. %o NaCl-Opløsning 

aC. af keg 

0 0,080 0,080 

21,9 0,093 0,090 

43,2 0,087 0,077 

For 19,93 Vol. % NaCl-Opløsning 

Cc af k 
0 0,039 0,036 

20,2 0,039 0,041 

41,8 0,038 — 0,039 

Ved de ovenstaaende direkte Bestemmelser af G er der 

anvendt korte Forsøgstider, saaledes at Vædsken ved Forsøgets 

23" 
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Slutning har været langt fra Mætningspunktet; under saadanne 

Forhold faar Fejlen i Værdierne af 2 en forholdsvis ringe Ind- 

flydelse paa Resultaterne. Saaledes faar man ved Invasions- 

forsøg i Vand Nr.1, som ovenfor anført, ved Anvendelse af 

Værdien 6 — 0,0179 en Bestemmelse for 7 == 0,126; anvendes 

til Beregningen af Forsøget en Værdi af b = 0,0200, faar man 

ligeledes 7 — 0,126; medens b == 0,0300 giver ; = 0,135. Saa- 

danne Forandringer af 6 (eller 2) vilde naturligvis i høj Grad 

forandre Værdien af Produktet a/. I vore Forsøg er der gennem- 

gaaende en god tilnærmelsesvis Overensstemmelse mellem den ex- 

perimentalt bestemte Invasionskoefficient og 22; da der ved Be- 

stemmelsen af a ikke kan være Tale om et hvilende Overfladelag, 

maa et saadant ved Forsøgene over Invasion (og Evasion) med vort 

Apparat enten ikke findes, eller være saa ringe, at det ingen 

Indflydelse af Betydning faar paa de numeriske Værdier af 

Koefficienterne. 

Vi vende os dernæst til Betragtning af Invasionskoeffici- 

enternes Afhængighed af Temperaturen, hvortil vi benytte den 

Side 308 opførte Tabel over 42. For den 19,93/0 Klornatrium- 

opløsning er Invasionskoefficienten paa det nærmeste konstant 

indenfor de undersøgte Temperaturer; derimod variere de til 

en 6,85 %0 Na Cl-Opløsning svarende Invasionskoefficienter med 

Temperaturen, idet Værdien for 0? er den laveste, den for 20? 

den højeste; derover synes Koefficienten at aftage med stigende 

Temperatur. For Vandets Vedkommende findes Koefficienten 

næsten konstant mellem 0 og 20; ved 30 og 40? er den tydelig 

lavere. Disse Resultater blive i det hele væsentlig uforandrede, 

naar man i Stedet for 22 sætter de experimentalt fundne Værdier 

af 7, saaledes som Sammenligningen mellem ; og 4 Side 312 

viser. 

Invasionskoefficienten er saaledes for samtlige Vædsker ret 

konstant mellem å og 20”. For Vand og den svage Klor- 

natriumopløsning viser Temperaturen udenfor de nævnte Grænser 

en tydelig men uregelmæssig Indflydelse. Det maa herved 

24 = 
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erindres, at Udslaget af Temperaturens Virkning paa Invasions- 

koefficienterne maa blive en Kombination af dens Virkning paa 

selve Vædsken og paa Luftarten over Vædsken. Med Hensyn 

til det sidste Punkt ligger det nær at antage Invasionen for 

proportional med Antal af Molekylstød mod Vædskens Over- 

flade, altsaa med = VT eller En og altsaa for samme Tryk 

omvendt proportional med VT. En saadan Relation mellem 

Temperatur og Invasionskoefficient vilde vore Forsøg vanskelig 

være nøjagtige nok til at paavise, da de kun strække sig fra 

0—40?0C; thi da V273 = 16,52 og V303 —=— 17,41, vilde hele 

Forskellen kun beløbe sig til noget over 5?/o af Værdien. Her- 

til kommer, at en saadan Indvirkning af Temperaturen let kan 

blive ukendelig ved Komplikation men denne Faktors utvivl!- 

somme Indflydelse paa Vandets molekulære Konstitution, saa- 

ledes som den er paavist af Edtvås og andre Forskere"). Her- 

paa beror muligvis den paafaldende Værdi af Invasionskoeffici- 

enten ved 0” i den svage Klornatriumopløsning; at Vædskens 

forskellige Natur har Indflydelse paa Invasionen kan ses af, at 

Kulsyrens Invasion i Alkohol, som jeg i en følgende Afhandling 

skal paavise, er c. 18 Gange større end samme Luftarts Invasion 

i Vand. 

Hvad angaar Invasionskoefficientens Afhængighed af Vædskens 

forskellige Indhold af Klornatrium, ses det, at den aftager med 

stigende Saltkoncentration. Ved Temperaturer mellem 5” og 

207, hvor Invasionskoefficienten for den enkelte Vædske er 

konstant, kan en simpel Relation findes mellem Koefficienten 

og Koncentrationen (C). Da Invasionen er en Overfladevirk- 

ning, vil det være Antallet af Saltmolekyler i Overfladen eller 

Vo, som herved kommer i Betragtning; udregnes denne Stør- 

relse for de enkelte Vædsker, findes nedenstaaende Værdier af 

VE og 7: 

1) Jeg tillader mig med Hensyn til den herhenhørende Litteratur at hen- 

vise til Nernst, Theoretische Chemie 1898, pag. 263 og 314. 
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Be sg 

VC? Pe 

Vand SIS SEES: 0 0,137 

GES Vol EN CIS ST6 07 0,090 

Ko Vo DEN oC ES 8 5 0,039 

Heraf ses 7 åt være en retlinet Funktion af Vo: opføres 

denne Størrelse som Abscisse, 7; som Ordinat, og trækkes en 

ret Linie mellem de 2 Punkter x = 0,137 og y = 0,039 har 

den Formen SÅT M/ 

7 = 0,137—V €2 . 0,01333 

og denne Linie gaar paa det nærmeste gennem det tredie 
3 

Punkt; thi for VC? — 3,607 findes af Formlen 7 = 0,089 i Stedet 

for 0,090. Undersøger man, ved hvilken Koncentration Invasionen 

hører op, idet man i ovenstaaende Ligning sætter 7 — 0, faar 

man Vo — 10,288, hvilket svarer til en Koncentration af 

10,288? =132/95. tDette' "Tal''er kuns"lidt større 'end "det" der 

findes for Koncentrationen i en fuldstændig mættet Klornatrium- 

opløsning ved 15”, hvilket efter Etard") er 32,23. Forholdet 

er altsaa det samme, som der vilde indtræde, hvis den for In- 

vasionen disponible Overfladestørrelse aftog proportionalt med 

Antallet af Saltmolekyler i Vædskeoverfladen, saaledes at den 

næsten blev 0, naar Vædsken blev mættet med Salt. Den Om- 

stændighed, at Invasionskoefficienten (7) bliver meget lille i en 

mættet Saltopløsning, behøver selvfølgelig ikke at betyde at 

Absorptionskoefficienten (4) bliver i samme Grad ringe; thi da 

== B3 og da ogsaa Evasionskoefficienten (2) aftager stærkt 

med stigende Koncentration (se Side 309), lader der sig heraf 

intet sige om Størrelsen af a. Et foreløbigt Forsøg viste at i 

en mættet Saltopløsning ved 12” Absorptionskoefficienten efter 

4 Timers Gennemledning med tør Kulsyre var lig 0,32. 

1) Efter Landolt og Bornstein. Tabellen. 1894, pag. 244. 
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I Afsnit I omtalte vi Betydningen af, at den Luft, der ved 

Bestemmelsen af Absorptionskoefficienten ledes gennem Vandet, 

nøjagtigt opvarmes til Vandets Temperatur, førend den træder 

ind i samme. Efter det ovenstaaende vil Nødvendigheden af 

denne Foranstaltning være tydelig. Hvis den Luft, der ledes 

ind i Vædsken, har en lavere Temperatur og derfor en lavere 

Vanddamptension end denne, afkøles de Luftblæren omgivende 

Overfladelag af Vædsken; da det nu er Temperaturen i Overflade- 

lagene, som det ved Invasion og Evasion kommer an paa, og da Eva- 

sionen forandres stærkt med Temperaturen i Forhold til Invasionen, 

der næsten holder sig konstant, saa vil Absorptionskoefficienten 

kendelig kunde paavirkes ved en ringe Temperaturforskel 

mellem den indledede Luft og Vandet, selv om et i denne 

anbragt Thermometer ingen Svingninger viser. 

Med Hensyn til den Tid, der er nødvendig, for at Vandets 

Mætning med Kulsyre skal indtræde med tilstrækkelig Tilnær- 

melse, kan følgende bemærkes: Formlen for den i Minutten 

ved 760 Mm. Tryk indtrædende Luftmængde G, der findes 

anført Side 3117 giver, naar det erindres, at G—= 78, ag —r og 
SÅ 

Se S 
— ft 

ct =— aV (1—v" ): 

aV er den Mængde Kulsyre, der findes i V Volumen Vand, 

naar fuld Mætning er indtraadt. Den Hurtighed, hvormed til- 

strækkelig Mætning naas, ses at afhænge af Forholdet mellem 

Overflade og Volumen og af Evasionskoefficienten; Vædsken 

forudsættes stadig at blandes fuldstændig. 

I vort Apparat var 7 omtent lig med ==”: nedenstaaende 

Tabel giver Mætningsprocenten (fuld Mætning = 100) for 0? 

og 40” for 7 = - fra Time til Time; man ser, hvorledes 

Tiden, for at tilnærmet Mætning skal nåas, maa være betydelig 

længere ved 0?” end ved 407, saaledes som det omtaltes ved 

Bestemmelserne i Afsnit I. 
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ings ?/ 
Absorptions- | Mætnings 9/4 

tid i Timer 09 FR 

i 67,7 93,7 

2 84,2 99,6 
3 93,8 99,98 

5 97,5 100,00 

5 99,0 

6 99,9 

Efter de i denne Afhandling udviklede Forudsætninger er 

(BERGE (1) 

hvor a, 2 og 7 ere Koefficienter henholdsvis for Absorption, 

Evasion og Invasion. 

Da efter Side 308 

Ø = ce(T—n)), 

hvor c og n, ere Konstanter, faas ved Indsætning i Ligning (1) 

a (T'—n,) — i (2) 

Saafremt 7 er konstant, saaledes som den for de undersøgte 

Vædsker er mellem 5” og 20?, er Formel (2) identisk med den 

af mig tidligere empirisk opstillede Formel 

a (T—n) = K (3) 

Betydningen af sidstnævnte Ligning, baade dens almindelige 

Gyldighed for forskellige Luftarters Absorption og dens Be- 

grænsning til snævrere Temperaturinterval, er herved bleven 

forstaaelig, idet Konstanten nm numerisk svarer til », i Ligning 

(2), og altsaa giver den Temperatur, hvorved Evasionen er 0, 

medens Formlen kun har Gyldighed for et Temperaturinterval, 

hvor Invasionskoefficienten er konstant. 

Udregnes af de i Afsnit I for Vand og Kulsyre givne Ab- 
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o 
sorptionskoefficienter for 5” og 20” Konstanternes Værdi i 

Formel (3) faar man 

a. ('"—253,93) —= 34,26 (3) 

Horshenmest (Per imellem 5 For 20 for Vand R0 437 

medens 2 har Formlen 

2 = 0,00381 (TT— 252,7) 

Ved Indsætning af disse Værdier bliver Formel (2) 

(9529) 83 5195 (2) 

Da 2 og 7 påa den ene Side, a paa den anden Side ere 

bestemt aldeles adskilte og efter forskellige Methoder, giver 

den næsten fuldstændige Overensstemmelse mellem de to Formler 

os en yderligere Støtte for den til Grund liggende Theoris 

Rigtighed. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 4. 

Om et hidtil ukendt Bygningsforhold i Epidermis 

hos <O0ligochæta limicola». 

Af 

R. S. Bergh og A. Ditlevsen. 

(Meddelt i Mødet den 19de Maj 1899.) 

Ned Studiet af Blodkarrenes Bygning hos Anneliderne — Under- 

søgelser, som endnu ikke ere afsluttede — anstillede den ene 

af os en Mængde Sølvreaktioner paa Karrene af en Del Anne- 

lideslægter; paa de smaa Former anstilledes disse Forsøg, idet 

hele Dyret efter Indlægning i Opløsningen af Sølvsaltet skæres 

i Stykker og sønderrives. Påa denne Maade forsølves naturlig- 

vis ikke blot Karrene, men ogsaa de øvrige Væv, og navnlig 

hos Stylaria proboscidea traadte ved Forsølvningen af Epidermis 

visse Celler frem, som, skønt de optræde med stor Konstans 

og i meget udpræget Anordning, synes at være fuldkomment 

upaaagtede i Litteraturen, en simpel Følge af, at disse Dyrs 

Epidermis vistnok ikke er blevet undersøgt ved den nævnte 

Methode. 

Vi bestemte os til at foretage en nærmere Undersøgelse 

heraf: dels udstrække Eftersøgningen af de omtalte Celler til 

et større Antal Former, dels studere dem ved Hjælp baade af 

Sølvmethoden og andre histologiske Methoder. 

Bygningen af Oligochæternes Epidermis skildres i Alminde- 

lighed saaledes: den er et enkeltlaget Epithel, bestaaende af 
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sædvanlige Epithelceller, som kunne være af forskellig Form 

hos de forskellige Arter, ja endog af noget forskellig Form hos 

et og samme Dyr. Blandt disse sædvanlige Epidermisceller 

findes nu indstrøet Kirtelceller af variabel Form og Be- 

skaffenhed. 

Ogsaa deres Antal kan variere i høj Grad hos forskellige 

Former og i forskellige Regioner af et og samme Dyr; i Cli- 

tellum ere de navnlig uhyre talrige. Hos nogle af de simplest 

organiserede Zzmicola (f. Ex. Chætogastridæ) ere de meget spar- 

somt tilstede. 

Endelig findes overalt i Epidermis Sanseceller, ligeledes 

varierende i Antal og Beliggenhed; de kunne forekomme grup- 

perede i småa Grupper, mellem hvilke der findes sædvanlige 

Epidermisceller (Støtteceller) indstrøede, men de findes ogsaa 

enkeltvis "). 

Man kender altsåa som Bestanddele af Epidermis hos 

Oligochæterne: 1) sædvanlige Epidermisceller, 2) Kirtelceller af 

forskellig Art og 3) Sanseceller. 

Undersøger man nu et forsølvet Stykke Hud af Stylaria 

proboscidea O.F. Mill. (fuldt udviklede Segmenter af et kønsløst 

Dyr), saa frembyder dette et Billede som Fig. I. Grænserne 

mellem de sædvanlige Epidermisceller ses som en Mosaik af 

Polygoner; mellem disse ligge indstrøede smaa kredsformede 

Felter som Udtryk for isolerede Sanseceller saavel som Grupper 

1) Lenhossék og Retzius vare efter Behandling med Golgi's Methode 

komne til det Resultat, at der kun fandtes isolerede Sanseceller, ikke 

Grupper af saadanne. Dette er modbevist af andre; men at der ogsaa 

findes isolerede Sanseceller i alt Fald hos ZLxmicola, synes bevist ved 

Afbildninger hos Vejdovsky. 

Sammenlign med Hensyn hertil: Vejdovsky: System und Morpho- 

logie der Oligochæten, Prag 1884. — Lenhossék, Arch. f. mikr. Anat. 

Bd. 39. 1892, p. 102 ff. — G. Retzius, Biolog. Untersuchungen. Neue 

Folge. Heft 3. 1892, p. 1 ff. — Cerfontaine, Mém. cour. et mém. 

des savants étr., publ. par T'åcad. royale de Belgique. 1890. — R.Hesse, 

Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 58. 1894 p. 394 ff. — Fanny Langdon, 

Journ. of Morphology. Vol. 11. 1895, p. 1953 fl. 
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Mern Parti af den fuldt uddannede Legemsvæg af en kønsløs Stylaria, 

forsølvet, med sædvanlige Epidermisceller, Sanseceller 

og Intersegmentceller. Zeiss, D, Oc. 1. 

af saadanne smaa Celler, Hudens Sanseorganer; disse findes 

især i temmelig rigeligt Antal i en Zone henad Midten af hvert 

Segment (i samme Højde som Børsterne). 

størrelse ses det (Fig. 2), hvor- 

ledes Sansecellerne ligge halvt 

omfattede af sædvanlige Epi- 

dermisceller, sjældnere ere de 

helt omfattede af disse. 

Epidermis omkring Bør- 

sterne viser ingen Særegen- 

heder (Fig. 1). 

Paa Grænsen mellem Seg- 

menterne ses nu en ganske 

anden Form af Celler end de 

hidtil beskrevne: meget lange, 

smalle Elementer, som danne 

Ved stærkere For- 

Fig. 2. Parti af et enkelt Segment af 

Stylaria, stærkere forstørret (Zeiss, 

F, Oc. 1). Sølvbehandling. 

en enkelt Række rundt om Dyret, idet de støde op til hverandre 

med deres tilspidsede Ender. De hæve sig meget skarpt ud fra 

de øvrige Epidermisceller; Overgange imellem disse og hine have 

vi aldrig iagttaget. 

D. K. D. Vid. Selsk, Overs. 1899. 

Paa Grænsen af to Segmenter findes altsaa 
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bestandig en Ring af saadanne lange smalle Celler, som vi 

foreslaa at kalde Intersegmentceller; lige op til dem 

grænse sædvanlige polygonale Celler. 

Efter først at have paavist Intersegmentcellerne ved Be- 

handling med salpetersurt Sølvilte, have vi med Lethed kunnet 

genfinde dem efter Behandling med andre Fixerings- og Farve- 

methoder. 

I Fig. 3 findes fremstillet et Parti af Epidermis paa Grænsen 

af to Segmenter efter Fixering i Sublimat-Eddikesyre og Farvning 

i Allunkarmin. Paa Grænsen 

af Segmenterne ses de uhyre 

smalle Intersegmentceller med 

kornet Protoplasma og lang- 

agtige ovale Kærner, som farves 

en Del intensivere end Kær- 

nerne i de sædvanlige Epider- 

misceller (i det ene Segment 

Fig. 3. Parti af Legemsvæggen af ses desuden nogle Grupper af 

Stylaria med en Række Intersegment- 

celler. Sublimat-Eddikesyre; Allun- 
EVAN EEN NEC DE DD) lem Intersegmentcellerne ere 

Sanseceller).. Grænserne mel- 

ved denne Behandling ikke 

overalt tydelige. Ogsåa paa Tværsnit og Længdesnit er det let 

at paavise Intersegmentcellerne. Som Regel faar man ikke 

hele Rækken af disse Celler i et enkelt Tværsnit; man maa 

kombinere flere med hverandre for at fåa Ringen fuldstændig. 

I Fig. 4 er fremstillet et Stykke Længdesnit af Hudmuskel- 

sækken hos Stylaria proboscidea fra Børste til Børste: Inter- 

segmentcellen er lav i Forhold til de fleste andre Epidermis- 

celler og hæver sig tydeligt ud fra disse ved sin intensivt 

farvede Kærne; Cuticulaen paa den frembyder intet afvigende. 

Ganske mærkelige Billeder faar man ved Forsølvning af 

Epidermis i den voxende Knopzone hos Stylarza, i en saadan 

Region, hvor Segmenterne endnu ikke ere fuldt uddannede. 

Her finder man nemlig ikke sammenhængende Ringe af Inter- 
IA 
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segmentceller, men i bestemte Tvær- 

zoner enkelte Celler, som hæve sig 

meget skarpt ud fra de øvrige Epi- 

dermisceller; de vise sig allerede 

nu som lange, smalle Elementer 

(Fig. 5). Forfølger man disse Zoner 

bagfra fortil, bliver man let klar 

over, at Intersegmentcellerne voxe i 

Længde, jo mere Segmenterne ud- 

danne sig. Oprindeligt adskilte fra 

hverandre ved et større eller mindre 

Antal sædvanlige  Epidermisceller, 

voxe de henimod hverandre, idet de 

trænge sig ind imellem de poly- 

gonale Celler, indtil de sluttelig be- 

røre hverandre med deres Ender og 

danne en fuldstændig Ring. 

Fig. 4. Længdesnit af Legems- 

væggen af Stylaria (Epidermis 

og Muskellagene).  Sublimat- 

Eddikesyre; Allunkarmin. 

i Intersegmentcelle. 

Leitz;, Obj. 8,:.0c:,2. 

Fig. 5. Parti af Epidermis i Knopzonen af Stylaria med enkeltstaaende 

Intersegmentceller, forsølvet. Zeiss, F, Oc. 1. 

Hos den kønsmodne Stylaria proboseidea har det hverken 

påa Fladepræparater af Epidermis eller paa tynde Længdesnit 

været os muligt at paavise Intersegmentceller med Konstans i 

Clitellum. 

ODDE 
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Enkelte Steder i Længdesnittene kunde der vel vise sig 

Billeder, som kunde tyde paa Existensen af de nævnte Ele- 

menter; men da der slet ikke var nogen Konstans heri, ere vi 

tilbøjelige til at tro, at Intersegmentcellerne forsvinde mere eller 

mindre ved Epidermis Omdannelse under Puberteten i Clitellar- 

regionen. 

Forekomsten af Intersegmentceller er efter vore Under- 

søgelser meget udbredt iblandt Olzgochæta limicola. Vi skulle i 

største Korthed meddele, hvad vi have fundet med Hensyn 

hertil. 

Hos Nais serpentina Mull. findes ganske de samme Forhold 

som hos den omtalte Styl. proboscidea. 

Hos Chætogaster ditaphanus Gruyth. ere Intersegmentfurerne 

saa overordentlig svagt udviklede, at man kunde formode, at de 

almindelige polygonale Celler fortsætte sig uden Afbrydelse over 

Furerne; det gør de ogsaa delvis. Det lykkedes os dog tilsidst 

at finde enkelte af de typiske langstrakte Celler; men intetsteds 

fandt vi dem dannende en sluttet Ring. Saaledes fandtes et 

Sted midt paa Siden 4 Inter- 

segmentceller i Række, men som 

Fortsættelse af dem i dorsal og 

ventral Retning de sædvanlige 

polygonale Epithelceller (Fig. 6). 

Et andet Sted fandtes Intersegment- 

celler påa Rygsiden, men ingen 
Fig. 6. Parti af Epidermis af 

Chætogaster med en Gruppe af 

4 Intersegmentceller, forsølvet. at Existensen af Intersegment- 
Leitz, Obj. 8, Oc. 2. 

ned ad Siderne. Vi tro derfor, 

cellerne, et Bygningsforhold, som 

ellers ifølge vore Undersøgelser 

er typisk for Olzgochæta [imicola, er blevet rudimentært hos 

Chætogaster diaphanus i Sammenhæng med, at Furerne ere 

blevne saa stærkt udviskede. 

I Henseende til Sanseceller og Sanseorganer forholde saa- 

vel Nais serpentina som Chætogaster diaphanus sig i det væsent- 
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ligste ligesom Stylaria. Særlig rigeligt ere Sænseorganerne ud- 

viklede paa Hovedlappen, hvad der ogsaa gælder Stylartza, hvor 

de paa Hovedlappens Proces, Snabelen, ere tilstede i stort 

Antal. De danne her smaa fremspringende Høje, bestaaende af 

Fig.7a. Epidermis fra Snabelen af Stylaria i optisk Gennemsnit 

efter Behandling med Overosmiumsyre. Zeiss, F, Oc. 1. 

cylindriske Celler; i Reglen ses en større central Sansebørste, 

omgiven af flere mindre (Fig. 7 a); ogsaa paa den afmacererede 

Cuticula findes disse Sansehaar ofte hængende fast (Fig. 7 b). 

Sølvreaktionen paa Snabelens Epithel lyk- 

kes langt mindre godt end paa den øvrige 

Del af Dyrets Legeme, og den bliver 5 

desto slettere, jo mere man nærmer sig Hg 

Spidsen påa Grund af Cuticulaens be- € ø & 

tydeligere Tykkelse i denne Region. Selv Re 72 

ved langvarig Indvirkning (1—2 Døgn) af LØ 

Sølvsaltet er Reaktionen her svag. Fig. 7 b. Cuticula af 

Hos Tubifex rivulorum Lam. kunde  Stylaria med Grupper 
af Sansehaar efter 

Osmiumbehandling. 

segmentceller paavises som en enkelt Zeiss, F, Oc. 1 

med stor Lethed de langstrakte Inter- 

Række i hver Fure. Sansecellernes Tal- 

righed afhænger meget af Beliggenheden. 

Tubifex rivulorum har som bekendt (se D'Udekem: Hist. 

natur. de Tubifex des ruisseaux. Académ. royale de Belg. 1853) 

den forreste Del af sit Legeme skjult i Dyndet, medens den 

bageste Del svinger frem og tilbage i Vandet. Nu viser Sanse- 

organerne, som man kunde vente, sig talrigst paa den aller- 

forreste og paa den bageste Del af Dyret, medens den midterste 

7 
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Del er sparsomt forsynet (Fig. 8). Paa Bagenden findes de 

dels enkeltvis, dels i Grupper påa 2—5. Paa Mundsegmentet 

(Fig. 9) findes de i stort Antal, og paa Hovedlappen kan man 

iagttage Grupper paa 8—10. 

Fig. 8. Parti af Epidermis af den mel-  Fig.9. Parti af Epidermis af Mund- 

lemste Del af Legemet af 7'ubifex, for- segmentet hos Tubifex, forsølvet. 

sølvet.  Leitz, Obj. 8, Oc. 2. Leitz, Obj. 8, Oc. 2. 

Hos Lumbriculus variegatus Mill. fandtes typiske meget 

smalle Intersegmentceller; Sansecellerne dels enkeltvis, dels i 

Grupper (Sølvreaktion). Hos den nærbeslægtede Rhynchelmis 

limosella Hoffm. paaviste vi Intersegmentcellerne hos ganske 

unge Exemplarer, og fandt, at de her dannes ganske paa samme 

Maade som i Knopzonen hos Stylarza proboscidea; de ere altsaa 

oprindelig enkeltstaåaende og komme først senere til Berøring 

med hverandre. 

Af Enchytræider have vi undersøgt Enchytræus bisetosus Lev. 

og Pachydrilus rivalis Lev. Hos begge findes meget tydelige 

Intersegmentceller. Der kan i de egentlige Kropsegmenter ved 

Sølvbehandling kun paavises sparsomme, enkeltstaaende Sanse- 

celler; paa Analsegmentet, Hovedlappen, Mundsegmentet og 

Ilste børstebærende Segment ere de talrigere, og her findes, 

saavidt vi kunne se, ogsaa Grupper. (Sølvreaktionen hos Ænch. 

biset. varierer meget i Styrke, vel sagtens alt efter den Tid, 

der er forløbet efter det sidste Hudskifte; Cuticulaen bliver 

meget tyk.) 

Vi have saaledes i Intersegmentfurerne kunnet paavise Inter- 

segmentcellerne som et nyt Element i Epidermis hos alle de 
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Oligochæta kimicola, vi have undersøgt. (Vi ville forøvrigt aldeles 

ikke hermed udtale noget om den i nyere Tid noget omstridte 

Berettigelse af de to systematiske Grupper: T'erricola og Limi- 

cola.) Det synes saaledes at være et karakteristisk Bygnings- 

forhold for disse Former. Hvad deres Betydning angaar, maa 

den vel formodes at være af rent mekanisk Natur; disse Celler 

vil lettere lade sig trykke ind ved Dyrets Kontraktioner (dermed 

vilde ogsaa stemme den rudimentære Beskaffenhed af dette 

Bygningsforhold hos Chætogaster, hos hvilken jo Furerne ere 

stærkt udglattede). 

Det fortjener endnu at fremhæves, at der hos ingen af de 

Former, som vi have undersøgt med Hensyn hertil, findes Inter- 

segmentceller påa Grænsen mellem Hovedlappen og Mund- 

segmentet. Ogsaa paa Grænsen mellem Mundsegment og første 

børstebærende Ring kunne de mangle, ligesom de kunne være 

ufuldstændigt udviklede paa Grænsen mellem de forreste børste- 

bærende Segmenter. Typisk uddannede finder man dem bestandigt 

i den mellemste og bageste Region af Legemet. 

Hos Regnorme og Igler 

mangle  Intersegmentcellerne. 

Vi have anstillet Sølvforsøg 

baade paa Zumbricus, Piscicola 

og Clepsine uden noget som 
ma tå helst positivt Resultat; som det &: 

ses af Fig. 10 (Piscicola) ere 

Cellerne i Furerne af aldeles 
IA e ser 

"i "4 rå) ds % 

Av ÅSE y 

hen ser one 

lignende Beskaffenhed som Cel- 

lerne paa den øvrige Flade, og Fig. 10. Parti af Epidermis af Pisci- 

i denne Henseende forholde hos cola, forsølvet. To Furer uden Inter- 
Iglerne de virkelige Interseg- segmentceller. Zeiss, F, Oc. 1. 

mentfurer og de sekundære 

Furer sig ganske ens. De encellede Kirtlers Mundinger træde 

her frem med højst ejendommelige Former (Fig. 10). 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1899. Nr. 4. 

Recherches sur lå formation de la graisse dans T'orga- 

nisme par Valimentation grasse intensive. 

(Laboratoire de physiologie de 1'Académie Royale de Vart vétérinaire 

et de Vagriculture.) 

Par 

V. Henriques et C. Hansen. 

Avec 3 planches (V—VII). 

L'iaée quwå des époques différentes on s'est faite du role que 

la graisse alimentaire joue dans la formation de la graisse de 

"organisme, a beaucoup varié. Ainsi, tandis que Boussingault 

et Dumas pensérent longtemps que toute la graisse de I'orga- 

nisme provenait de la graisse de la nourriture, on en vint plus 

tard å admettre que la graisse alimentaire ne jouait pour ainsi 

dire aucun råle dans la production de la graisse dans l'orga- 

nisme. Ce qui fit surtout adopter cette opinion, c'est que Liebig 

pensait avoir constaté par ses recherches que les hydrates 

carboniques étaient les substances engraissantes proprement 

dites; il en vint méme å voir dans la graisse contenue dans 

les aliments végétaux une substance qui non utilisée -s'évacuait 

avec les excréments. 

Cette maniére d'envisager la faible importance de la graisse 

alimentaire pour la fixation de la graisse dans V'organisme per- 

sista aprés que M. Voit et M. Pettenkofer eurent avancé 
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leur théorie de la propriété qw'ont les substances albumineuses 

de former de la graisse. Le premier qui cherchåt å décider 

par des expériences directes la question de la fixation de la 

graisse alimentaire dans V'organisme, fut Radziejewski!). 

Pendant un temps assez long, il nourrit un chien maigre avec 

de la viande et de Vhuile de colza, substances qui, on le sait, 

contiennent le corps gras dit érucine, que V'organisme ne con- 

tient pås å Tétat normal. Devenu gras, cet animal fut tué, et 

Panalyse du tissu adipeux fit constater que ce dernier ne con- 

tenait que des traces insignifiantes d'acide érucacique. Sub- 

botin>”), qui fit des expériences analogues au moyen de V'huile 

de palme, ne réussit pas non plus å constater de fixation directe 

de la graisse absorbée. Voici V'explication qu'on donnait de 

ces expériences: la graisse absorbée subirait une combustion 

dans Vorganisme sans se déposer, de sorte que V'huile de colza 

et Thuile de palme préæservaient de décomposition la gråisse 

formée par les substances albumineuses. Tandis qw'ainsi ces 

expériences étaient plutåt en faveur de I'opinion que lå graisse 

alimentaire ne se dépose pas dans V'organisme, M. Voit et 

M. Pettenkofer?) ont plus tard et par voie indirecte constaté 

la fixation de la graisse alimentaire dans l'organisme, gråce å 

des expériences de respiration pratiquées sur un chien nourri 

exclusivement de graisse. — La preuve directe de la fixation 

de la graisse alimentaire dans Vorganisme a été fournie plus 

tard, soit par M. Lebedeff7), dont toutefois les expériences 

ne sont guére convaincantes, soit par M. J. Munk 5). 

Ce dernier fit des expériences sur un chien qu'il commenca 

par faire jeuner pendant 33 jours, ce qui fit baisser de 34,5 p. c. 

le poids de son corps. Cela eut pour résultat d'écarter la masse 

1) Væørchow's Archiv, tom. 43, 1868. 

2?) Zeitschrift f. Biol., tom. 6, 1870. 

3) zbid., tom. 9, 1873. 

1) Pfliigers Archiv, tom. 31, 1883. 

5) Vørchows Archiv, tom. 95, 1884. 
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principale du tissu adipeux de Vanimal, aprés quoi il nourrit 

Panimal, pendant 17 jours, de 300 grammes de viande et de 

130 grammes d'huile de colza en moyenne par jour: puis on 

le tua. On constata alors que la graisse déposée dans l'orga- 

nisme était beaucoup plus molle que la graisse canine normale, 

en sorte que les ”/5 se liquéfiaient å la température ordinaire. 

Gråce å diverses manipulations, M. Munk réussit å isoler de 

cette graisse un principe grås se comportant, å tous égards, 

comme Pacide érucacique, tant par rapport å la solubilité qwau 

point de fusion, de sorte qw'on avait prouvé par lå la fixation, 

dans I'organisme, d'un principe gras étranger å l'organisme. 

En dehors de lå formation de graisse qui consiste dans la 

fixation du tissu adipeux dans organisme, nous rencontrons 

chez les mammiféres une autre forme importante de formation 

de graisse: celle qui se produit pendant la période de la lacta- 

tion. Cette formation de graisse, qui joue un si grand råle au 

point de vue pratique, a été, cela va sans dire, ''objet de toute 

une série de recherches effectuées par beaucoup d'investigateurs, 

et les résultats concordent bien en tant que la plupart des 

explorateurs antérieurs ont pu constater que la teneur centési- 

male en graisse du lait était trés peu sensible å Vinfluence 

exercée par des variations, méme trés grandes, de la nourriture 

absorbée. 

Boussingault!) a déjå saisi nettement ce phénoméne 

singulier, qui a été confirmé plus tard par beaucoup de savants. 

Ainsi, Wollf?) démontra qu'une augmentation trés considérable 

de la quantité des substances albumineuses dans la nourriture 

ne pouvait changer la teneur centésimale en graisse du lait. 

Fleischer?) nourrit une vache d'un fourrage maigre, et 

détermina en méme temps la teneur centésimale en graisse du 

1) Ann. de chim. et de phys. 1X, 1866. 
2) Wollf: Dze Versuchsstation Hohenheim, Berlin, 1870. 

3) Journal f. Landw. 1871 et 1872. 
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lait.. En donnant ensuite une augmentation de "2 kilo d'huile 

ou de 2 kilos de grain de lin, il trouva le rendement en lait 

considérablement accru, tandis que la teneur centésimale en 

graisse se. maintint la méme. Toutefois il indique quw aux 

premiers jours aprés le supplément d'huile, la teneur cen- 

tésimale en graisse haussa passagérement, par exemple, dans 

une expérience, de 3,51 p.c. å 4,01 p.c. 

G. Kuhn!) arriva au méme résultat que Fleischer. Lui 

aussi, il ajouta å une ration maigre (formée de 20 kilos de foin) 

1 livre d'huile de colza sans constater aucune hausse de teneur 

centésimale en graisse, tandis que, comme de raison, la pro- 

portion de lait-augmentait. 

Il y a bonne concordance entre les recherches qu'on vient 

de citer et les expériences faites durant toute une série d'années 

dans le iaboratoire pour expériences d'économie rurale de 

”Académie Royale supérieure de Vagriculture ”). De ces expé- 

riences il ressort avec évidence qu'un changement méme assez 

considérable de la composition chimique des aliments n'influe 

aucunement sur la teneur centésimale en graisse du lait pro- 

venant de vaches laitiéres. 

Avec ces expériences font contraste celles que Stohmann 

a faites sur des chévres. En effet, il trouva qwune addition 

de graisse au fourrage suscitait une faible hausse de la teneur 

centésimale en graisse du lait, tandis que la suppression de 

toute graisse dans le fourråge provoquait une baisse méme 

considérable dans la teneur en graisse. du lait. On pourrait 

peut-étre chercher la cause de ce résultat, qui s'écarte tant de 

ceux qu'on vient de citer, dans le fait que Stohmann opérait 

sur des chévres, qui semblent donner du lait dont la teneur 

en graisse est assez variable, tandis que tous les autres inves- 

tigaleurs ont fait leurs expériences sur des vaches. 

1) Journal f. Landw., 1874. 

2) 348 Beretning fra den kgl. Veierinær- og Landbohøjskoles Laboratoriwm 

for landøkonomiske Forsøg, 1895. 
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Or laissant de cåté les expériences de Stohmann et se 

conformant å ce qui précéde, on sera fortement porté å con- 

clure que la graisse contenue dans les aliments ne semble pas 

jouer de råle essentiel dans la formation de la graisse dans la 

glande mammaire, comme de méæme la graisse alimentaire ne 

semble pas notablement passer directement dans le lait. Aussi 

cette opinion a-t-elle été celle qu'ont adoptée antérieurement 

la plupart des auteurs; toutefois on rencontre aussi des expé- 

riences interprétées comme constituant la preuve d'un passage 

direct de graisse venant du sang dans le lait. 

Ainsi M. Voit?) étudia Vassimilation et la désassimila- 

tion de Vazote d'une vache, et trouva que pendant 6 jours 

elle assimilait et désassimilait 3602 grammes de matiére albu- 

mineuse, tandis que dans ce méme laps de temps elle donnait 

pår le lait 2024 grammes de graisse. Or, comme suivant 

opinion de M. Voit, la plus grande partie de la graisse est 

formée de matiére albumineuse, et que 3602 grammes de sub- 

stances albumineuses peuvent donner 1851 grammes de graisse 

tout au plus, il faut (selon Voit) qu'une partie de la graisse 

excrétée avec le lait provienne de la graisse contenue dans le 

fourrage ou du tissu adipeux de I'animal lui-méme. 

Cependant cette expérience est sans conséquence aprés 

qu'on a sårement prouvé la propriété qu'ont les hydrates 

carboniques de former de la graisse. Les nombreuses obser- 

vations sur la présence d'éthérols odorants dans le lait aprés 

Palimentation avec des: substances contenant ces matiéres odo- 

rantes, ne peuvent pas servir non plus å prouver le passage 

de la graisse alimentaire dans le lait. 

Au contraire, M. Winternitz?) a pensé pouvoir, au 

moyen d'une série d'expériences d'alimentation sur des chévres 

1) Voit, Zertschrift f. Biol., V, 1869. 

?) Winternitz, Zeitschrift f. physiol. Chemie, tom. 24, 1898. 
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laitiéres, constater de la maniére suivante le passage de la 

graisse alimentaire dans le lait: 

Il produit une préparation qw'il appelle axonge todée («Jod- 

schweinfett»), en agitant å environ 50” de Vaxonge dans une 

solution d'iode alcoolique. 

Cette opération fera absorber de Viode aux acides séba- 

ciques non saturés (lV'acide oléique), de sorte que 1 molécule 

d'acide oléique absorbe 2 atomes d'iode. 

En refroidissant on sépare la graisse de VFalcool, qui est 

finalement éliminé tout å faåit dans le vide. 

Cette axonge iodée ressemble, comme aspect et comme 

gott, tout å fait au saindoux ordinaire; Vaddition d'alcalis, la 

dessiccation et VFincinération font revenir Viode å Vétat 

d'iodure d'alcali. 

M. Winternitz se servit de cette axonge iodée pour dé- 

montrer le passage de la graisse alimentaire dans le lait, en 

ajoutant environ 430 grammes d'axonge iodée å la ration de la 

chéevre en expérience; V'analyse du lait produit ensuite lui fit 

trouver qu'on pouvait constater dans la matiére grasse du lait 

environ 5 p.c. de l'axonge iodée absorbée — par conséquent 

un passage direct de la graisse alimentaire dans le lait avait 

eu lieu. 

Toutefois on peut faire pas mal d'objections å cette expé- 

rience. D'abord V'axonge iodée est une matiére qui ne se trouve 

pas normalement dans Vorganisme, lequel pour cette raison 

cherchera assurément å éliminer au plus vite la grande ad- 

jonction d'iode; puis une addition d'iodure de potasse seule- 

ment suscitera une isolation d'iode par Vintermédiaire du lait, 

quand méme cette isolation, au dire de M. Winternitz, serait 

inférieure å celle qui se produit au régime å V'axonge iodée. 

C'est pourquoi nous -pensons que ces expériences, si instructives 

quon puisse les dire, n'en peuvent pas moins étre regardées 

comme fournissant une preuve sure du passage de la graåisse 

alimentaire dans le lait. 
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Ce sont surtout MM. Soxhlet!) et Rosenfeld?) qui 

dans ces derniéres années ont soutenu une conception toute 

différente de la formation de la matiére grasse du lait. Selon 

M: Soxhlet, lå graisse alimentaire ne passerait point dans le 

lait, mais la matiére grasse du lait proviendrait surtout de la 

graisse de l'organisme. 

Ainsi donc, si Von rationne avec une grande quantité de 

graisse un animal produisant du lait, cette graisse serait fixée 

dans VForganisme, tandis que la graisse qui s'y trouve serait 

transportée dans le lait, ou, comme s'exprime M. Soxhlet, 

«la graisse alimentaire refoulerait la graisse de |V'organisme 

dans le lait». 

Voici la maniére dont M. Soxhlet a pratiqué les expé- 

riences sur lesquelles se base cette théorie de la formation de 

la matiére grasse du lait: il rationna des vaches laitiéres avec 

un fourrage maigre se composant de foin, et en méme temps 

il détermina la teneur en graisse du lait, ainsi que le point de 

fusion et la teneur en acides volatils de la graisse butyrique. 

Ces dosages effectués, on donna aux animaux un supplément 

de graisse émulsionnée dans de I'eau, émulsion que les ani- 

maux buvaient volontiers. On employa comme principes gras 

soit Vhuile de sésame ou de lin, soit la stéarine de suif. La 

teneur en graisse était de ”/2 å 1 kilo par jour. 

Cette alimentation grasse fit constater que la teneur cen- 

tésimale en graisse du lait subit une hausse trés forte, jusqu'å 

concurrence de 5 p.c. En méme temps la teneur en acides 

volalils diminuait notablement dans la graisse butyrique (Vindice 

de Meissl depuis 25—32 jusqu'å 15,7), tandis que le point 

de fusion monta de 36? å 4175. Or, comme la graisse de 

Porganisme ne contient pas d'acides gras volatils et que la 

graisse de lorganisme de la vache a le point de fusion 

1) Soxhlet, Wochenblatt d. landwirt. Verein in Bayern, 1896, n? 40. 

2) Rosenfeld: Deutsche med. Wochenschrift, 1898. 
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AN 

supérieur å celui de la graisse butyrique, M. Soxhlet en tire 

la conclusion qu'une alimentation grasse intensive suscite une 

fixation, dans I'organisme, de la graisse absorbée tandis qu'une 

portion correspondante de la graisse de lI'organisme passe dans 

le lait. Selon M. Soxhlet, une nourriture dégraissée (hydrates 

carboniques et matiére albumineuse) donne exclusivement «de 

la graisse butyrique normale», et Von ne peut en faire hausser 

exclusivement la quantité par ce régime. C'est seulement Vali- 

mentation grasse qui rend possible une pareille hausse, å savoir 

par le passage dans le lait de la graåisse de I'organisme. C'est 

pourquoi M. Soxhlet est d'avis que le régime au fourrage 

ordinaire fait consister la graisse butyrique en un mélange de 

graisse de I'organisme et de «graisse butyrique normale», c'est- 

å-dire de graisse formée par la décomposition d'un «tissu lac- 

togénique». 

Ces expériences de M.Soxhlet ont été répétées dans ces 

derniéres années par beaucoup d'investigateurs différents, dont 

quelques-uns sont arrivés aux mémes résultats, tåndis que 

d'autres n'ont pas réussi å provoquer les modifications indiquées 

par M. Soxhlet. 

Cependant la cause de ces résultats contradictoires git 

exclusivement dans la maniére dont on a donné la graisse aux 

animaux. Si Von w'a pas soin de donner la graisse dans une 

émulsion fine de maniére å la faire passer devant la panse, il 

se produira vite des dérangements de digestion se manifestant 

surtout en ce que les animaux cessent de manger. Aussi tous 

les explorateurs qui ont dirigé leur attention sur ce phénoméne, 

ont-ils pu confirmer pleinement les observations de M. Soxhlet. 

M. Rosenfeld, qui a fait des expériences sur la dégé- 

nérescence graisseuse dans organisme, attribue, comme M. 

Soxhlet, å la graisse de Vorganisme un råle essentiel dans la 

formation de lå matiére grasse du lait. 

Selon M. Rosenfeld, il n'existe pas de dégénérescence 

graisseuse en ce sens que le protoplåsme de la cellule (matiére 

8 
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albumineuse) se transforme en graisse. Dans le cas ou des 

cellules subissent la dégénérescense graisseuse (par exemple, 

la cellule hépatique, par suite d'une intoxication au phosphore 

ou å la phloridzine), le protoplasme se décomposera et sera 

absorbé par des vaisseaux sanguins ou par des vaisseaux lym- 

phatiques, et le protoplasme disparu sera remplacé par de la 

graisse dans la cellule, graisse qui provient surtout d'une graisse 

sous-cutanée, laquelle par conséquent, lå ou il s'agit, par 

exemple, de la dégénérescence graisseuse de cellules hépatiques, 

est transportée de la peau au foie. Selon M. Rosenfeld, la 

graisse de lorganisme ne peut étre formée que de graisse 

alimentaire ou d'hydrates carboniques, mais jamais de subs- 

tances albumineuses. 

Afin de montrer I'importance de la graisse de l'organisme 

pour lå formation de la matiére grasse du lait, il fit I'expérience 

suivante. 

On nourrit une chienne de graisse de mouton et pendant 

un temps assez long, ce qui fait déposer par grandes quantités 

cette graisse dans Vorganisme, aprés quoi on la fait couvrir, 

et, ayant mis bas, animal est nourri exclusivement de viande 

maigre. On constate alors que le lait produit contient une 

graisse qui différe de la matiére grasse normale du lait de la 

chienne; car la composition de cette graisse tient de celle du 

mouton. Toutefois lå courte notice préliminaire de M. Rosen- 

feld ne contient pas de renseignements plus deétaillés sur la 

constitution chimique de la matiére grasse du lait; c'est pour- 

quoi il est assez difficile de se prononcer sur ce qw'il pense 

avoir constaté. 

Comme on le verra, V'opinion, singuliére sous plusieurs 

rapports, de l'importance de la graisse de organisme pour la 

formation de la matiére grasse du lait, opinion soutenue parti- 

culiérement par M. Soxhlet, se base sur des expériences rela- 

tivement peu nombreuses et assez incomplétes. C'est pourquoi 

nous avons pensé qu'iil ne serait pas sans intérét d'approfondir 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 9 23 
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davantage cette question å Vaide de toutes les méthodes chi- 

miques dont on dispose aujourd'hui. Et nous posons done 

la question que voici: «Comment se fait la formation 

de la graisse dans la glande mammaire quand |'ani- 

mal est soumis å un régime d'alimentation grasse? 

Est-ce la graisse de Vorganisme ou bien la graisse alimentaire 

absorbée qui pénétre dans le lait, ou bien y a-t-il d'autres 

agents qui entrent en ligne de compte sous ce rapport?» 

Toutefois, en dehors de ces expériences sur lå formation 

de la matiére grasse du lait, nous avons fait des expériences sur 

le passage de la graisse alimentaire dans celle de 'organisme, 

et comme ces expériences — tout en ne pouvant servir peut- 

étre que de preuve ultérieure å la fixation directe constatée 

déjå par M. Munk, — offrent de VFintérét å plus d'un titre, 

nous allons les communiquer succinctement ici. 

Si Von veut démontrer le passage direct de lå graisse 

alimentaire ou dans la graisse de l'organisme ou dans la ma- 

tiére grasse du lait, il faut employer dans ce but des principes 

gras qui ordinairement ne se trouvent pas å i'état normal 

dans Vorganisme, de maniére å pouvoir facilement en cons- 

tater la présence; mais, de Vautre coté, la graisse employée 

pour Vexpérience ne doit pas étre d'une nature telle quw'on ne 

puisse, dans certaines conditions, s'imaginer ces principes 

gras déposés dans Vorganisme. M. Munk, qui opérait sur 

des chiens, employait de Vhuile de colza dont la teneur en 

acide érucacique laisse facilement constater la présence. 

Nous avons employé pour nos expériences de Vhuile de 

lin, principe gras qw'absorbent fréquemment les animaux her- 

bivores et qui offre le grand avantage qu'en raison de sa grande 

teneur en huiles siccatives on peut aisément en constater la 

présence en suivant des méthodes dont nous paårlerons plus 

amplement plus loin. 

10 
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Comme animaux soumis aux expériences nous avons em- 

ployé des porcelets, parce que la production de la graisse est 

trés considérable dans ces animaux-lå et s'effectue rapidement. 

Ensuite nous avons suivi de la maniére que voici les modifi- 

cations survenues, pendant |'expérience méme de "'alimentation, 

dans la composition chimique de la graisse: aprés Vinjection 

sous-cutanée d'une solution de cocaine dans le dos, nous cou- 

pions un morceau de celui-ci avec le tissu adipeux sous-jacent, 

en tout 5 å 10 grammes environ, aprés quoi Von faisait la 

suture de la plaie. On faisait pénétrer Vincision jusqu'au fascia. 

Ordinairement la plaie se cicatrisait bien vite. On séparait de 

la peau la graisse enlevée, puis on coupait cette derniére en 

morceaux trés petits qu'on mettait dans un gobelet dans un 

bain-marie å 100%.  Afin d'éviter ''oxydation de la graisse, on 

faisait passer dans le gobelet un courant d'acide carbonique 

pendant tout le chauffage. La graisse ayant été chauffée tout 

entiére jusqu'å 100? était comprimée dans une toile, et la graisse 

pressurée était passée entre des doubles de papier-filtre, ce 

qui donnait une graisse toute limpide, qui était ensuite V'objet 

d'une analyse particuliére. 

Voici les analyses qwon faisait subir å cette graisse: 

1? détermination de Vindice d'iode; 2? détermination de la réfrac- 

tion au moyen du butterrefractometer de Zeiss; 3? constatation 

de la présence d'huiles siccatives. 

Quant å Vindice d'iode, on le déterminait suivant la mé- 

thode ordinaire, indiquée par M. v. Hibl. On déterminait 

ordinairement la réfraction å 25”. Pour constater la présence 

d'huiles siccatives, nous avons employé la méthode indiquée 

en premier lieu par Hazura!) et qui consiste en une oxydation 

des acides sébaciques, ce qui permet de constater facilement 

la préæsence des oxiacides des acides linoléiques dans les oxia- 

1) Pour plus de détails sur la bibliographie qui se rattache å ce sujet, voir 

Benedikt: Analyse der Fette u. Wachsarten, p. 126. 
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cides produits. Voici notre procédé: On saponifie environ 25 

grammes de graisse au moyen d'une solution alcoolique d'hy- 

drate de potasse, aprés quoi Von dissout dans de l'eau les 

savons produits; ensuite on précipite par le sous-acétate de 

plomb; les savons de plomb produits sont séchés et traités 

par V'éther, ce qui fait dissoudre V'acide oléique et les sels de 

plomb des acides linoléiques. On enléve V'éther par distillation, 

et Von élimine les acides des sels de plomb en les traitant 

par Vacide chlorhydrique étendu.  Puis les acides éliminés se 

transforment en savons alcalins, qui se dissolvent dans environ 

2 litres d'eau. Ensuite on ajoute 2 litres d'une solution de 

permanganate de potasse å environ 12 p.c. On fait bouillir 

ce mélange, aprés quoi V'on refroidit pendant prés de 10 mi- 

nutes; cela fait, on ajoute de l'eau chargée d'acide sulfureux 

jusqu'å solution compléte de tout le peroxyde de manganése 

précipité. Aprés cela, les oxiacides d'une solubilité difficile, å 

savoir ceux de Vacide oléique (P'acide dioxystéarique) et de 'acide 

linoléique (V'acide tétraoxystéarique) se précipiteront, tandis que 

les produits d'oxydation facilement solubles des acides lino- 

lénique et isolinolénique (acides hexaoxystéariques) restent en 

dissolution. Aprés avoir séparé par filtrage Vacide dioxystéa- 

rique et Vacide tétraoxystéarique, on les traite å plusieurs re- 

prises par V'éther, ce qui fait dissoudre V'acide dioxystéarique, 

tandis que Vacide tétraoxystéarique reste indissous. On purifie 

davantage ce dernier en le faisant bouillir avec une quantité 

notable d'eau qui dissout V'acide tétraoxystéarique, tandis que 

Vacide dioxystéarique qui pourrait s'y trouver reste indissous; 

le refroidissement du liquide filtre fait décristalliser alors Vacide 

tétraoxystéarique. 

[I est évident que la constatation de Vacide tétraoxystéarique 

fournit une preuve "indirecte de la présence d'huile de lin (ou 

plutåt d'acide linoléique) dans la graisse analysée. En oulre, 

le pesage de la quantité d'acide tétraoxystéarique obtenue peut 

12 
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fournir la mesure de la proportion d'huile linoléique contenue 

dans la graisse originelle. 

Nous avons employé pour nos expériences deux porcelets 

ågés de prés de 3 møis. Afin de pouvoir comparer la formation 

de la graisse dans Vorganisme soumis au régime å Vhuile de 

lin avec la production de graisse dans des cas ou Von ajoutait 

a lå nourriture un principe gras particuliérement solide, on 

rationnait un des porcelets avec un mélange d'huile de lin 

et d'orge égrugée, tandis qu'on administrait å V'autre de V'huile 

de coco avec de V'orge égrugée. V'huile était mélangée avec 

Forge (pour la part de V'huile de coco seulement aprés quelle 

s'était fondue), et ce mélange était bien brassé. Si ensuite 

on. ajoute de V'eau, on obtient la graisse sous la forme d'une 

émulsion stable que les animaux aiment beaucoup. Voici le 

rationnement quotidien pour les deux animaux: 

| Porceletytl Porcelerdl 

du [10 au 75/10 1258" d'huile de coco +, 7258" d'orge 1258r d'huile de lin —+ 10008" d'orge 
» 18/49 "» 15/,, | 2008r » + 12258 » | 2008r ” + 150087 » 
» 16/13 mr, 2/39" '2508T , +- 17258  ». | 250gr ”» + 20008r  » 

» 10/39 » 2?/, | 3008r d'huile de lin —- 20008r » | 300gr d'huile de coco + 22258r  » 

» 3/2 » 17/, | 400gr p + 22258" » | 4008gr p + 25008" » 

Pendant toute la période d'expérimentation, qui dura du 

1/10, 97 au 77/3, 98, on enleva aux deux porcelets de la graisse 

dorsåle 4 fois en tout, et enfin, les animaux tués, on enleva 

une quantité assez considérable de graisse pour Vanalyse. Les 

tableaux ci-dessous donnent les résultats de ces analyses. 

Bjorcelet,l | Porgeletsll 

Indice d'iode Réfraction | Indice d'iode Réfraction 

1/10 70,3 60,5 70,9 60,8 
1912154 57,5 56,9 | 109,2 66,7 

30/95, | 71,8 60,6 88,3 64,2 

tg ab | 92,8 64,2 | 83,8 62,2 

17/3 100,3 65,4 | 69,7 59,8 
13 
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Ces tableaux font voir qu'au début de I'expérience les deux 

animaux avaient un tissu adipeux å peu prés identique au point 

de vue chimique. Au bout de 2 mois å peu prés, lå graisse 

du porcelet I, rationné avec de Vhuile de coco, s'était modifiée 

de maniére å prendre beaucoup plus de consistance, l'indice 

d'iode étant descendu å 57,8, tandis que la graisse du porcelet 

II, rationné avec de Vhuile de lin, s'était ramollie extraordi- 

nairement; elle rappelait, comme consistance, la graisse d'oie, 

et en méme temps elle sentait fortement Vhuile de lin. L'in- 

dice d'iode de cette graisse s'était élevé å une cote énorme, 

savoir 109,2. Lorsque ensuite on changea le régime des deux 

porcelets de facon que, aprés le "712, le porcelet I fut rationné 

avec de Vhuile de lin, et que le porcelet Il fut nourri å Vhuile 

de coco, nous voyons cet échange se réfléchir distinctement 

dans les indices d'iiode. Ces derniers vont s'élevant quant au 

porcelet I jusqwå ce qu'ils atteignent 100,3 lors de Vabatage, 

tandis que les indices d'iode de la graisse du porcelet II vont 

baissant de maniére å descendre jusqu'å 69,7 lors de V'abatage. 

Rien que ces chiffres fournissent la preuve de la présence 

de Vhuile de lin dans la graisse de nouvelle formation. C'est 

que, on le sait, le tissu adipeux se compose principalement 

des glycérides des trois acides sébaciques que voici: V'acide 

stéarique, Vacide palmitique et Pacide oléique. Parmi ces glycé- 

rides, il ny a que Voléine qui soit capable d'absorber Viode, 

et cela de maniére que 100 grammes d'oléine absorbent 86,2 

grammes d'iode. Par conséquent, VFindice d'iode de TFoléine est 

de 86,2. Cependant nous trouvons que cette cote a atteint jusqu'å 

109,2. Il faut donc que lå graisse contienne des principes gras 

capables d'absorber Viode bien plus que VFoléine. Or, dans le 

cas présent, ces principes ne peuvent étre que des glycérides 

dans Vhuile de lin, åyant des indices d'iode bien supérieurs å 

100. (L”indice d'iode de Vacide linoléique est de 181,43; celui 

de Vacide hexaoxystéarique de 274,10, tandis que celui de VF'huile 

de lin que nous avons employée était de 177,2. L'indice d'iode 
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de Vhuile de coco employée était de 8,10. Quoique le seul 

indice d'iode puisse nous faire regarder comme prouvée la 

fixation d'huile de lin dans le tissu adipeux de l'organisme, 

nous avons, å titre de preuve ultérieure de ce fait, préparé, 

suivant la méthode Hazura mentionnée ci-dessus, des quantités 

abondantes de Voxiacide de Vacide linoléique: Vacide tétra- 

oxystéarique du tissu adipeux fourni par les animaux lors. de 

P'abatage. 

Les expériences que nous avons faites pour contråler T'in- 

fluence qu'a l'alimentation grasse sur lå constitution chimique 

du lait et surtout de la matiére grasse du lait, ont été prati- 

quées sur 2 vaches qui venaient de véæler et qui, par suite, 

étaient au point. culminant de leur production de lait. 

Durant tout le temps pris par les expériences, on fit les 

déterminations suivantes ayant trait: 1? au rendement en lait; 

2% å la teneur en graisse du lait; 3? å la constitution chimique 

de la. graisse butyrique. On nourrit la vache I avec une ration 

consistant en 12 kilos de foin et en 0,75 de farine de lin 

dégraissée"), tandis que la ration de la vache II consistait en 

8 kilos de foin, 157,25 d'orge égrugée et 05175 de farine 

de lin dégraissée. Les animaux ayant été nourris pendant un 

temps assez long avec la ration qu'on vient de dire, on leur 

administra un supplément d'huile de lin sous forme d'émulsion ; 

si Von délaie cette huile dans la farine de lin dégraissée, la 

farine absorbera complétement V'huile, de sorte que le mélange 

délayé dans de V'eau fournira une émulsion trés conservable 

bue par les animaux åvec une grande avidité. La quantité 

d'huile employée était ordinairement de 0:25,  Toutefois 

on en administravå la vachell;udu 7/1 au 22/4, 0475, du 14 

1) Farine dégraissée au moyen de la benzine, en sorte que la teneur en 

graisse ne fut que de 0,3 p.c. 
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aus28%/g, ofpkilod et, 1.-dus?”/1tisau 22/holglencoren 0375 sl me 

porte beaucoup d'administrer aux animaåaux Vhuile sous une 

forme telle qwils puissent la boire, ce qui ''empéchera d'entrer 

dans la panse, et la fera passer directement dans les estomacs 

proprement dits; en effet, on constate que V'huile étant entrée 

dans la panse provoque rapidement une perte d'appétit, et 

cause trés facilement la météorisation. 

Mentionnons maintenant les résultats de nos expériences 

et commencons par 

I. 

Le rendement en lait. 

Pendant  toute la durée de l'expérience c'est le méme 

homme qui a trait les vaches deux fois par jour, savoir å 6 

heures et demie du matin et å 5 heures du soir. On trouve 

inscrits aux tableaux I et II les rendements en lait pour chaque 

fois que les bétes ont été traites (voir aussi les courbes V 

et VI). 

Les chiffres nous montreront quw'en dépit des grandes 

régularités de cette opération, le rendement en lait oscille 

assez notablement de jour en jour; c'est pourquoi il faut ex- 

périmenter pendant des périodes qui ne sont pas trop courtes, 

si Ton veut constater la présence de moindres changements du 

rendement en lait. 

Quant å Tinfluence de Vhuile de lin, les chiffres nous la 

font aisément voir; car en ajoutant de Vhuile å la ration, on 

constatera ordinairement une hausse assez considérable dans 

le rendement en lait. Ce dernier augmente d'ordinaire pendant 

les 6—7 premiers jours de la période de Vhuile pour baisser 

uniformément. ensuite, comme c'est normalement le cas chez 

les animaux allaitants å mesure qw'ils approchent de la fin de 

la période de lactation. 

Comme on Va dit plus haut, la proportion d'huile était 

ordinairement de "/2 kilo; cependant on verra dans les tableaux 
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qu'aprés en avoir eu Y2 kilo, du ”/1 au 71, la vache II passa, 

dans les 10 jours suivants, å en avoir 057,75, hausse qui ne 

put pås accroitre le rendement en lait. Lorsqu'on fit monter 

la proportion d'huile jusqwå 1 kilo, le rendement en lait baissa 

fortement. L'animal perdit V'appétit et fut bientåt aprés atteint 

de météorisation. Dans une autre expérience sur la vache Il, 

on la rationna pendant 20 jours avec 054,5 d'huile de lin 

pour passer å 1 kilo d'huile de coco. Lå aussi, le résultat 

fut la perte en appétit et une forte baåisse du rendement en 

lait, ce qui au bout de cinq jours nous fit passer å la ration 

ordinaire. 

Teneur en graisse du lait. 

Les analyses de la teneur en graisse du lait ont été effec- 

tuées suivant la méthode de Gottlieb"). Immédiatement aprés 

chaque traite, on prenait pour l'analyse environ 75% du lait 

bien mélangé et VF'on mélait V'échantillon du soir avec celui 

du matin, dans des proportions correspondant au rendement 

en lait. 

Les chiffres des tableaux font voir que, comme le rende- 

ment en lait, la teneur centésimale en graisse varie assez no- 

tablement de jour en jour. Quant å Iimportance de Vhuile de 

lin pour la teneur centésimale en graisse, on voit ordinairement 

hausser cette derniére pendant les 4—6 premiers jours. Cette 

hausse peut étre assez considérable; dans certaines expériences 

elle peut méme s'élever jusque vers 1 p.c. de graisse. Toute- 

fois, cette augmentation de graisse ne se maintient que trés 

peu de jours; puis elle va diminuant insensiblement pour 

regagner le plus souvent en 10 å 15 jours le point normal 

malgré la continuation invariable du régime å Vhuile de lin. 

On trouve aussi inscrits aux tableaux des chiffres donnant 

1) Landwirthsch. Versuchstationen, 1891. 
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la proportion absolue de graisse par jour; on y constate une 

hausse trés forte pendant les 5—7 premiers jours aprés le 

commencement du régime å Vhuile, temps ou, on le sait, il y 

a augmentation et du rendement en lait et de la teneur centé- 

simale en graisse; le jour ou la hausse est å son point cul- 

minant, la production de graisse s'est élevée d'environ 07,125. 

Tandis que, chez la vache Il, le passage de 075 å Of 75 

d'huile de lin (!"/4) ne fit pas hausser le rendement en lait, on 

constata une hausse passagére de la teneur centésimale en 

graisse. En considérant les chiffres de lå teneur centésimale 

en graisse du lait dans les jours suivant lå cessation du régime 

a Vhuile, on constate, pendant les 4—6 premiers jours, une 

baisse au-dessous de l'état normal, aprés quoi la proportion de 

graisse revient vite å sa valeur primitive. 

Analyse de la composition chimique de lå matiére 

grasse du lait. 

Aprés chaque traite, on laissait pour V'écrémage environ 

1 litre de lait dans un verre élevé; le lendemain, on en tirait 

avec une pipette environ 100% de créme.. On mélangeait la 

créme recueillie pendant cinq jours, aprés quoi on Vacidifiait 

et la barattait. Dans la graisse butyrique obtenue par ce pro- 

cédé, voici ce qu'on déterminait: &a. les acides volatils; 6. Vin- 

dice d'iode et la réfraction au moyen du butterrefractometer de 

Zeiss; c. le point de fusion de la graisse butyrique; finalement 

on analysait en vue de trouver |'huile de lin, et d'aprés la mé- 

thode Hazura, la graisse butyrique datant du régime å Vhuile 

de lin. 

CA eLdes va tauls 

Les dosages des acides volatils ont été faits å 5 grammes 

de graisse butyrique. Les chiffres indiquent la dose d'alcali 

déci-normal qu'il faut pour neutraliser les acides volatils obtenus 
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par la méthode de Reichert!). Quant aux chiffres relatifs 

å la vache I, on voit des indices de Reichert de 23,6 et de 

24,2 avant le régime å Vhuile de lin; aprés le commencement 

de ce dernier régime, ces indices baissent fortement, jusqu'å 

16,4. Toutefois on verra que cette baisse de la proportion des 

acides volatils ne s'opére pas rapidement, comme c'était le cas 

pour la hausse et du rendement en lait et de la teneur centé- 

simale en graisse; ici, au contraire , nous trouvons que le 

chiffre le plus bas pour les acides volatils se trouve méme aprés 

la cessation du régime å Vhuile, savoir dans la 2 période qui 

207). Il en. estitout-å! fait suit le régime å Vhuile de lin (77/7 

de méme pour la vache II, ou Von trouve le chiffre le plus 

bas pour les acides volatils (12,5) du :%1 au /2, c'est-å-dire 

dans la période qui suit le rationnement å 1 kilo d'huile. En 

outre, dans la période du ”S/2 au >"/2, on voit hausser de 21,6 

å 23,4 la proportion des acides volatils en dépit de ce qu'on 

donne å Vanimal !/2 kilo d'huile de lin dans ce laps de temps. 

La raison en est qwau ”S%/2 la proportion des acides volatils 

n'avait pås encore atteint la cote normale aprés le régime 

préæcédent å Vhuile de lin, quoique, pendant 20 jours on eut 

donné å la vache la ration normale sans huile; c'est seulement 

dans la seconde période å Vhuile de lin (?7572—1/3) que nous 

voyons nettement prononcée la baisse de la proportion des 

acides volatils. 

Nous voyons donc dans toutes les expériences que Vin- 

fluence du régime å Vhuile sur la proportion des acides vola- 

tils de la matiére grasse du lait se fait sentir beaucoup plus 

tard que Vaction exercée sur le rendement en lait et sur la 

teneur centésimale en graisse, et, de méme, que la cessation 

du régime å I'huile ne provoque que trés lentement une hausse 

allant å ce qui est normal dans la proportion des acides vo- 

latils. 

1) Voir Benedict, loc. cit. 
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Si ensuite pour la part de la vache II, nous considérons 

la teneur en acides volatils pendant les périodes de la ration 

normale, nous constatons des chiffres de plus en plus bas au 

fur et å mesure que s'avance 1'expérience, observation qui 

s'accorde avec les recherches faites par MM. Schrodt et 

Henzold!) sur la proportion des acides volatils qui apparais- 

sent å diverses époques pendant la lactation. En effet, ces 

messieurs ont trouvé la. plus grande quantité de ces acides 

pendant les deux premiers mois écoulés aprés le vélement; 

ensuite elle diminuait successivement vers la fin de la période 

de la lactation. 

bø lndreestdsiode et indiees derrefraetrane 

Comme on le sait, Findice d'iode de v. Hibl désigne 

quelle portion centésimale d'iode un principe gras peut absorber; 

en conséquence, cet indice fournit la mesure directe de la 

quantité des acides sébaciques non saturés — ou de leurs 

glycérides — par suite, des acides ayant une teneur plus faible 

en hydrogéne que ceux de la série C,H2,02. Dans la graisse 

butyrique normale, Vindice d'iode sera une mesure de la pro- 

portion d'oléine, cette proportion se trouvant tout simplement 

si Von multiplie Tindice d'iode par 1,16. 

Å considérer les indices d'iode trouvés dans nos expériences, 

nous voyons comme effet constant du régime å VFhuile de lin 

une hausse de Vindice d'iode, hausse trés considérable et qui 

se 'déclare vite. En moyenne, la hausse est d'environ 33 å 

prés de 58, et atteint méme, dans un cas spécial (vache II, 

24/,—?29/7), jusqu'å 70,4. Comme nous venons de le dire, cette 

hausse se produit trés. vite, si bien qu'on trouve déjå dans la 

graisse butyrique datant des cinq premiers jours du régime å 

Phuile de lin un accroissement de VFindice d'iode, s'élevant 

d'environ 10. Aussi vite que se produit la haåausse, .aura 

1) Landwirthsch. Versuchst., 1891. 
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lieu la baisse de Vindice d'iiode å la cessation du régime å 

Phuile; et cette baisse s'accentue particuliérement chez la 

vache II (”/12— 2/12), ou pendant cinq jours lindice d'iode 

tombe de 56,3 å 38,7; il ne fut peut-étre pas sans influence 

qu'en méme temps que cessait le régime å Vhuile de lin, 

animal en obtint la compensation dans de Fhuile de coco, 

huile qui a un indice d'iode trés bas, savoir 8,1. 

En calculant d'aprés les indices d'iode la proportion d'oléine 

contenue dans la graisse butyrique soit dans la ration normale, 

søoit au régime å V'huile, quand Vaction de ce dernier est å son 

point culminant, nous trouvons comme teneurs respectives en 

oléine 38,3 p. c. et 67,3 p. c. Cependant il faut bien se rap- 

peler ici que Vhuile de lin, ayant un indice d'iode de 177,2, a 

pu éventuellement passer dans le lait et susciter par lå la 

hausse de Vindice d'iode. Si toute la hausse de Vindice d'iode 

était due å Thuile de lin, la graisse butyrique contiendrait un 

peu plus .de 17 p. c. d'huile de lin. Que tel ne soit pas le 

cas, C'est ce que nous montrerons plus tard, car cette huile ne 

se trouve dans le lait qu'en trés faible quantité; aussi est-il 

hors de doute que la cause essentielle de la hausse de Vindice 

d'iode, au régime de f'huile de lin, c'est une augmentation de la 

proportion d'oléine contenue dans la matiére grasse du lait. 

La réfraction de la graisse butyrique a été étu- 

diée å Vaide du butterrefractometer de Zeiss. Les chiffres 

inscrits aux tableaux sont ceux que Véchelle fournit directement, 

sans que nous les ayons transformés en constantes de réfrac- 

tion. Aux relevés, la température a été de 25” pour toutes 

les mensurations. Comme on le sait, les indices de réfraction 

ne donnent pas la mesure directe de substances déterminées 

contenues dans la graisse; mais on voit aisément que dans 

toutes les expériences les indices de réfraction et les indices 

d'iode se suivent de prés. Ainsi le régime å Vhuile de lin 
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suscite dans la réfraction une haåusse qui atteint de prés de 

50 å environ 58. La portée de ces déterminations de la ré- 

fraction n'est pas trés grande, les déterminations des indices 

diode mous donnant une mesure exacte de la proportion 

d'oléine, ce que ne font pas les indices de réfraction. Toute- 

fois ces derniers ont ceci d'important qw'ils permettent de 

suivre facilement les modifications que la graisse butyrique 

subit de jour en jour, car il ne faut que quelques gouttes de 

graisse pour faire les déterminations.  Ainsi, dans certaines 

périodes, nous avons fait de ces déterminations quotidiennes 

de la réfraction de la graisse butyrique, et nous avons employé 

dans ce but la faible quantité de graisse qw'on obtient en 

pratiquant le dosage Gottlieb de la matiére grasse du lait. Bien 

que les chiffres qui en résultent soient moins exacts que ceux 

qui s'obtiennent par des dosages de la graisse butyrique elle- 

méme (les premiers chiffres étant un peu plus élevés que les 

derniers), ils ne nous en renseignent pas moins sur la rapidité 

avec laquelle se présente la modification due au régime de 

Vhuile de lin. Or, en regardant les indices de réfraction cor- 

respondant aux premiers jours de la période de Vhuile de lin, 

nous voyons que ces indices montent rapidement et que le 

maximum est atteint dés le cinquiéme jour. Comme, dans 

toutes les expériences, la courbe de réfraction et Vindice d'iode 

se correspondent, on est fondé å admettre, pour les indices 

diode aprés le régime å Vhuile de lin, une haåusse rapide ana- 

logue å celle qui a lieu pour les indices de réfraction. 

ce Dette mi natronssdu porn der bus ton 

Afin de déterminer le point de fusion de la graisse butyrique, 

nous nous sommes servis d'un appareil dont voici la figure. 

Dans un gobelet a, rempli d'eau distillée, se trouve plåcée 

une épaisse éprouvette 6, entourant comme enveloppe une 

éprouvette plus mince qui renferme lå graisse butyrique dont 

il faut déterminer le point de fusion. 
29 
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Ce gobelet contient en outre un mélangeur en métal ainsi 

qu'un thermométre divisé en cinquiémes de degré. Il y a un 

autre thermométre dans l'eau du 

gobelet. On décante dans le verre 

e la graisse butyrique parfaitement 

clarifiée par le filtrage; puis on 

la refroidit å la glace. Ce re- 

froidissement achevé, on met le 

verre å sa place en dedans de 6 

aprés un chauffage préalable jus- 

qu'å 45” de I'eau contenue dans 

le gobelet. Durant la fusion, on 

vemue toujours la graisse buty- 

rique å Vaide du mélangeur en 

métal, et Von reléve le point de 

fusion, aussitåt que la graisse est 

Voici parfaitement limpide. les 

résultats obtenus par les déter- 

minations du point de fusion, dé- 

—=— — … terminations qu'on n'a effectuées que pour la vache 

Résultats: 

Période | Ration | Point de fusion 

19739—?3/19 normale 3584 

24 1 39—?8/19 id. 35 Cd 

ly — 8/1 id. —+ 01,5 d"huile de lin 3620 

Sl —"3/7 ide 3990 

lå, —18/; id. — 01 725 d”huile de lin 3876 

24; —29/, id. + 181 ('huile de lin 3570 

30/, — 3/9 normale 3622 

412 ,— 8/9 id. 3676 

9/9 —13/9 id. 3622 

14/8 —18/, id. Vinen Ga 
197, —24/, | id. + Ol 5 d'huile de lin | 36% 
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Période Ration Point de fusion 

Jen eee KOS She dell 56] 3873 

Tlg —lljg | id. id. 3890 
22/3 —?8/3 | id-teide | 3778 

29/3 2] normale | 3770 

3/4 — 7/4 id. 3678 

8/4 —12/4 id. 3698 

Il ressort avec évidence de ces chiffres quw'on fait hausser 

le point de fusion de la graisse butyrique en ajoutant de I'huile 

de lin å la ration, et Von voit en outre que cette hausse se 

produit vite, comme c'était le cas pour la hausse de Vindice 

d'iode. Toutefois la période du ””/1—?%/, présente une excep- 

tion å ce qw'on vient d'avancer; car lå le point de fusion est 

a 357, c'est-å-dire ce qu'on a trouvé de plus bas dans toute 

la série d'expériences. Cependant on ne saurait attacher aucune 

importance å ce fait en se rappelant que, pendant le temps 

correspondant, T'animal était malade et hors d'état de digérer 

la grande quantité — 1 kilo — d'huile de lin contenue dans 

la ration. 

dk beutonieonstaterkapre sene der unterde 

nt dtans lader aissesbutyrgg me? 

Pour décider cette question, nous avons suivi le procédé 

indiqué par Hazura et décrit ci-dessus, procédé qui tient å 

la préparation des oxiacides des acides sébaciques liquides. 

Nous avons employé dans ces expériences environ 50 grammes 

de graisse butyrique, et voici les chiffres que nous avons 

trouvés (vache II): 

Dans de la graisse butyrique de la période du 

19/9—?4/5, de faibles traces d'acide tétraoxystéarique 

25/9— 1/8, (gr 012 == zE 

2/3— 6/3, OST 013 rråk, ul; 

AROS 037 — — 
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Afin de nous former une idée de ce que signifient ces 

chiffres, nous avons déterminé la quantité d'acide tétraoxystéa- 

rique que la méthode précédemment indiquée permet de tirer 

de 50 grammes d'un méælange de beurre additionné de 15 p. c. 

d'huile de lin. 

Alors nous avons trouvé 08,842 d'acide tétraoxystéarique 

dans ces 50 grammes, ce qui nous montre que lå quantité 

d'huile de lin que le régime å Vhuile de lin fait passer dans 

le lait, est tout å fait négligeable. Les chiffres trouvés pour 

la proportion d'acide tétraoxystéarique nous permettent notam- 

ment de dire avec certitude que la haåusse de Vindice d'iode 

résultant du régime å Vhuile, n'est pås due å un passage direct 

de VFhuile de lin dans le lait. 

Voici comment nous pourrons exposer briévement les 

modifications que nous voyons se produire dans le fonctionne- 

ment des glandes mammaires dans le régime å VFhuile de lin 

comme addition å une ration normale: 

1? hausse du rendement en lait; 2% hausse passagére 

de la teneur centésimale en graisse; 3? forte baisse de la pro- 

portion des acides volatils contenus dans lå graisse butyrique ; 

49% hausse rapide et considérable de Vindice d'iode et de la 

réefraction de la graisse butyrique; 5? hausse de fusion de la 

graisse butyrique; 6? passage insignifiant d'hnile de lin dans 

le lait. 

Si maintenaåant nous retournons å lå question de savoir 

comment se forme la graisse du lait å Valimentation grasse 

intensive, nous pouvons conclure tout d'abord, en nous basant 

sur les phénoménes constatés, que le passage direct de la 

graisse alimentaire dans le lait est d'une importance tout å fait 

secondaire; car une addition de 07,75 d'huile de lin å la ration 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 25 24 
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ne se montrait que par quelques traces d'huile de lin dans 

le beurre. 

Ensuite, quant å la théorie formulée par M. Soxblet re- 

lativement å la formation de la graisse butyrique, théorie selon 

laquelle la graisse alimentaire serait absorbée par Porganisme, 

tandis que la graisse de V'organisme passerait dans le lait, il 

est possible que les résultats ci-dessus constatés pour le point 

de fusion et la proportion des acides volatils parlent en faveur 

de Fopinion de M. Soxhlet. 

Åu contraire, quant aux indices d'iode, ils montrent assez 

nettement que cette théorie doit étre fausse. 

En effet, si la graisse de V'organisme passait dans le lait, 

on ne devrait pas pouvoir trouver, comme indice d'iode de la 

graisse butyrique, un chiffre qui soit plus élevé que VFindice 

d'iode du suif de bæuf. Or, cet indice est de 40 en moyenne"), 

tandis que dans nos expériences nous avons un indice d'iode 

d'environ 58 pour la graisse butyrique pendant le régime "va 

Fhuile de lin. Aussi cela nous montre-t-il avec certitude que 

ce qui a lieu pendant le régime å Vhuile de lin ne saurait étre 

un simple passage de la graisse de Porganisme dans le lait: 

il faut bien qwil se produise des phénoménes tout autres que 

ceux qwa supposés M. Soxhlet. 

Afin d'examiner ultérieurement cette question, nous avons 

étudié la maniére dont se modifie la composition de la graåisse 

butyrique quand on peut dire avec grande certitude que la 

eraisse de [organisme «passe dans le lait», å savoir pendant 

Finanition. 

Si Von fait jeuner un animal produisant du lait ou que 

fon réduise sa ration au minimum, il faudra que les éléments 

du. lait se forment des matiéres contenues dans l'organisme, 

par conséquent soit des. substances albumineuses, soit de la 

graisse; et que pendant Vinanition la matiére grasse du lait 

1) Benedict, loc. cit. 
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provienne de la graisse de organisme, c'est lå sans doute une 

chose que peu de personnes révoquent en doute aujourd'hui. 

On a inscrit au tableau Ill (courbe Ill) les résultats que 

nous fit obtenir l'expérience faite dans ce sens. Du ”/1, 98 

au 78/1, 98, on donna å la vache une ration normale composée 

de 8 kiles de foin + 0,75 de farine de lin dégraissée + 

0 75 d'orge. 

Du ””/4 au %/2, on lui donna un supplément de Qi 125 

d'huile de vaseline, et cela pour examiner si Von pourrait peut- 

étre en constater de nouveau la présence dans le lait, ce qui 

se trouva n'étre pas le cas. " Cependant Vaddition de Phuile de 

vaseline å la ration fit ”rapidement: perdre Vappétit'å Panimal, 

ce qui nous fournit Poccasion d'examiner V'état de Vindice d'iode 

pendant VFinanition; en effety cet indice haussa fortement, de 

32,7 å& 46,7, pendant la période qui suivit la cessation du ré- 

gime å Ihuile de vaseline. 

Depuis le 7/2 jusqw'au 17%, animal fut 'au régime normal. 

Puis,' pendant 10 jours, on le rationna' avec 8 kilos de foin 

(4/2—”?4/9), ensuite durant 15 jours avec seulement 4 kilos de 

foin, aprés quoi on lui donna 12 kilos de foin pendant 15 

jours. Les chiffres du tableau Ill font' voir que Pinanition ne 

fait subir aucune modification sensible å la proportion des aci- 

des volatils, tandis qu'elle suscite une hausse assez considé- 

rable de Findice d'iode, en méme temps que-le point de fusion 

de la graisse butyrique baisse fortement: 

Ainsi nous trouvons ici' un état de choses tout différent 

de celui du régime å Vhuile de lin: dans Vun et Pautre cas, les 

indices d'iode sont de méme sens, tandis que les' points de 

fusion sont en sens contraire. Pendant le régime å Vhuile, la 

proportion des acides volatils baisse, tandis que Iinanition n'en 

influence point la proportion: Or, comment'nous'rendre compte 

"de ces modifications qui se produisent pendant Vinanition? Si 

nous avons effectivement å faire ici avec un passage de la 

graisse de I'organisme dans le lait, ce dont on ne peut guére 

27 24" 
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douter, ou bien il faut admettre que ce sont surtout les parties 

liquides du tissu adipeux de V'organisme (c'est-å-dire Poléine) 

qui quittent ce dernier pour passer comme graisse dans le lait, 

ou bien il faut que les principes gras solides (la palmitine et 

la stéarine) subissent une transformation pour s'excréter avec 

le lait. On ne saurait décider avec certitude laquelle de ces 

interprétations est la vraie; cependant il est certaines circons- 

tances dénotant que c'est la premiére qui est la plus vraåisem- 

blable. En effet, les recherches de M. Knoåpfelmacher!) 

ont conståté que la proportion d'oléine contenue dans le tissu 

adipeux d'enfants morts dans un état de grand amaigrissement, 

est beaucoup plus petite que celle qui se trouve normalement 

dans le tissu adipeux des enfants bien nourris. 

Par couséquent, c'est surtout la proportion d'oléine qui a 

diminué pendant TVinanition. 

Ces observations peuvent dénoter que, aussi chez des 

animaux produisant du lait, 'oléine de la graisse de [organisme 

disparait plus vite que la palmitine et la stéarine; donc, si 

cette oléine passe dans le lait, cela causera, précisément pour 

la part de la graisse butyrique, une hausse de VFindice d'iode 

et: une baisse du point de fusion. Aussi ne peut-on douter 

que Vinfluence du régime å Vhuile sur lå composition de la 

graisse butyrique ne soit due å un simple passage de la graisse 

de Vorganisme dans le lait. 

Voici une explication beaucoup plus plausible que celle 

qu'a donnée M. Soxhlet, explication qui concorde infiniment 

mieux avec ce que nous font connaitre d'autres glandes de V'or- 

ganisme animal: 

Si 'organisme recoit avec la nourriture une grande quan- 

tité de graisse, cette derniére, ayant passé dans le sang, s'ex- 

crétera comme matiére grasse du lait; mais il ne faut pas 

1) Jahrbuch f. Kinderheilkunde, XLV. 

28 
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voir dans cette excrétion un simple passage de la graisse du 

sang dans les alvéoles de la glande mammaire. en TT 

Lors de son passage å travers les cellules alvéolaires de 

la glande mammaire, la graisse apportée subit une modification 

telle qu'il se forme une grande quantité d'oléine et une moindre 

quantité de principe gras trés difficilement fusible (stéarine ?). 

Si la graisse absorbée cøontient une assez grande quantité 

d'huiles siccatives, elles se transformeront en huiles non sicca- 

tives avant de passer dans le lait. 

Voici comment on peut résumer le résultat de nos expé- 

riences: 

1% Dans Valimentation grasse intensive d'animaux produisant 

du lait, un passage direct de la graisse alimentaire dans le 

lait n'a pour ainsi dire pas lieu. 

29 Dans la formation de la matiére grasse du lait due å VFali- 

mentation grasse intensive, la graisse de organisme ne joue 

aucun råle, comme I'a supposé M. Soxhlet. 

3% Dans Valimentation grasse intensive, la graisse alimentaire 

absorbée par le sang sera transformée par les cellules de 

la glande mammaire, avant de s'excréter comme matiére 

grasse du lait. 

49 Dans Valimentation grasse intensive, <a. le rendement en 

lait augmentera; 6. la teneur centésimale en graisse subira 

une hausse passagére pour revenir ensuite å såa cote origi- 

nelle; — en outre, la graisse butyrique se modifiera de 

maniére que, c. Vindice d'iode et, d. le point de fusion 

haussent, tandis que €. la proportion d'acides volatils baisse. 

53? Pendant Vinanition, la graisse butyrique se modifiera de 

facon que a. I'indice diode hausse; 6. le point de fusion 

baisse, tandis que c. la proportion des acides volatils reste 

invariable. 
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Vache I. 

Rendement en lait Caisse Analyse de la 
en kilos graisse butyrique 

Date ig JIDLEEE Ration 

salt |" Soi" | pr el |, total finale! retro seidég 
6-6-97| 4.58 | 4,15 | 8,63 | 4,35 | 0,380 i 
7.) 4051 4,19 | 8,24 | 411 | 0,339 sk 
8-- | 412 | 3,85 | 7,97 || 4,04 | 0,322 male 
gel og 137 "779 3 75 ago 

10;- - | 4,43 | 3,71 | 8,14" 3,70 | 0,283 i R 
er 0 8 1878 19 Sgg 
124-154 ;45317| 3,98; "8,24, 43,58, |"0,2954 |; 33,7 114957 rese era 
13 - - | 4,58.|. 3,64 | 8,22 el bet an ds | 
14 2) 4380 5.930 48,31 53:35 .0280 | 

18 4730. (6.490) 58.508 3.47" 0993 1] a: 
16 - - | 4,28 | 3,86 | 8,14 | 3,55 | 0,289 
17 - - 1 4,22 | 4,04 | 8,26 | 3,44 | 0,284 | 29,8 / 491 | 242 | id. 
18 - - | 4,33 | 3,54 | 7,87 |" 3,53 | 0,274 
19 - 14,71 | 4,22 | 8,93 || 3468 | 0,324 
20 - - | 3,83 | 3,86 | 7,69 É ; 
21 -| 4,44,| .3,98 | 8,42 | 3,78 | 0,318 nd 
2 440141 | (851 | 4,297] (0365. (145,5) | 152%6% | so hore 
oa EYES | OR 8560 03.97 |0:341 | Had 
SUSER BARS 8a RAE E8 69 HATTE KO 349 

95 FEE 503 98 195] .4 50 | 0.498 | p 
DEER as 46 1950 | 410 "9.377 | 
27-11 4,927 460 "9,59 "3,97 0,380 | 564” 56,0 | 24,3 "vid + 
98 || 4,72'| 4,10 | 8,82 | 3,78" 0,333 | i 
29 4,70] 4,31 | 9,01 |;'3,81: | 0,344 

30 - = | 14,531] 4,24 | 8,77 |: .3,77- | 0,331 
11,7-97|. 4,28. |.4,35 | 8,63 | 3,35 | 0,289 | 

2 —…- | 4,40,| 3,97. | 8,87, |. 4,03. |.0,387 | 59,7 | 57,2 |: 21,2 | 
3 - - | 4,70 | 3,89 | 8,59 | 3,75 | 0,322 | 
ARE TEN UAE S | 4,51 | 8,69 | 3,50 | 0,304 | 

Bie AAR 380 830 576 | 0314 
61437 MOT 828 | 73,67 | 0,304 
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Rendement en lait Analyse de la - Graisse É É 
kilos graisse butyrique 

Date FT TEN REED AOR 

mafin "Soi fat | pe. FR, |indied FØRE | aeldes 
Ration 

77-97 442 | 404 18,46 | 3,58 | 0,303 | 59,1 | 57,0 | 184 | nor- 
8 - - | 4,20 | 3,86 | 8,06 mu Rå RE 
9:=1- | 4,26 | 3,90 | 8,16 || 3,52. | 0,287 | | dhuile 

10'… - | 433 | 3,72 | 8,05: | 3,41.) 0,274 | aa de lin 

11 - - | 4,23 | 3,681 7,91 | 3,56-| 0,282 | 
12 - - | 4,38 | 3,69 | 8,07 | 3,63-! 0,293 i) Batan 

13 - - | 4,24 | 3,60 | 7,84 | 3,34 ,| 0;262 |. 48,4 | 153,9 |:,16,9 | nor- 
14 - - 1.412 | 3,60 | 7,72 | 3,061 0,237 | | male 
15.- - |. 3,90 | 3,53 | 7,43. | 3,16.) 0,235 | 
ge Ser Eat oo Eg | 998 

17 - - | 3,66 | 3,48 | 7,14 | 3,719.) -0;228 
18 - - | 3,52 | 3,01 | 6,53 | 3,24 | 0,212 | 32,3 | 49,6 | 16,4 
19 - - | 3,84 | 3,29 | 7,18 | 3,59 | 0,256 
20 - - | 3,39 | 3,19 | 6,58 | 3,55 | 0,233 | 

BEES 89 STE NE. 97 So g  OBBA NT era E 
22 - - | 3,41 | 3,04 | 6,45 |) 3,74, 0,236 |.30,4 | -49,3 | 21,1 
23 - - | 3,61 | 3,01 | 6,62 | 3,54 | 0,235 | | 

| 

| 29,3 | 49,0 | 23,8 

27,3 | 4892 | 21,8 
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Vache II. 

Rendement (kl) RS, gen Le Analyse de la 
en kilos graisse butyrique 

Date T r NES" 3 Ration 
| passet A (hnnnes , | total |indice| réfrac-| acides 
|] FBE (| Sen | "plalepel: 'enkilos!diode| tion | volatils 

25-10-97| 5,80 | 6,14 | 11,44 | 4,19 | 0,501 | | 

26. -' - || 5,63 | 7,22 | 12,85 || 4,26| 0,547 Ration 

ag 5,70] 6,75 |'19,45 | 3/60)) 0,439) | 33/6) 508 |525,6' Wa 
28 - - | 5,88 | 6,74 | 12,67 | 3,87.) 0,490 | 
29 : - | 5,72 | 6,58 | 12,30 | 3,777.) 0,464 | 

30 - - | 5,49 6,81 | 12,80 | 3,47" 0,415 
31 5] 1605 | 6779 |112,84 33901 050 | 

|| i | | 

1-11-97) 5,76 | 6,25 | 12,01 | 3/85'" 0,462" | 33,0 | 49,7 17951 1 id 
DENE 55166 KG 7 12.323) 13363 0.499 

SES 530) | 6,82 | 12,12 | 3,73) 0,447 

4- -) 544 | 6,08 | 11,52 | 3,70" 0,426 
| | || ! 

BE 6708 | 6,74 | 12,82 | 3,54| 0,454 

6 - - | 5,63 | 6,55 | 12,38 | 3,62) 0,448 | 33,7 | 50,5 | 26,6 | id. 

7 - - | 5,79 | 6,67 | 12,46 1 3,90'! 0,485 

REE GE ES STÆR IDET HED DETS 
| | || | — er JS s LEE 

9 - - | 5,78 | 6,86 | 12,64 | 3,64 | 0,460 | 
10 - 11554) 6,82 | 12,36 1 3,52] 0,435 
il - - | 5,38 | 6,65 | 12,03 || 3,59| 0,432 | 35,6 | 505 | 26,1 | id. 

En 2 base Kaye Boe | ED 

3 -1- | 5,10! 5,92 | 11,02 | 3,55) 0,891 | 

14 -— - | 5,44 | 6,47 | 11,91 || 3,32 0,395 | 

15 - "- | 5,46 | 6,86 | 12,32 | 3,56 | 0,438 id. + 
16 - - | 5,41 |6,80 | 11,71 | 3,54/ 0,415 | 45,8 | 528 | 23,9 1 E 
17 - - || 6,16 | 7,02 | 13,18 | 3,47| 0,458 de lin 
18 - | 5,63 | 7,36 | 13,04 | 4,04) 0,526 

| | || | | SEE SE 

19 - - | 5,88 | 6,70 | 12,08 | 3,60! 0,435 | 
2%0 - - | 6,05 | 7,61 | 13,66 | 3,778 | 0,516 
21 - 5- 14073 (860? | 32,75/) 3,73 0,476 11. 52,1 | 55,5 || 19,4 SR 
DDRS 580) | 7,52 | 13,32 | 3,49 | 0,465 | 

23 - - | 5,46 | 7,40 | 12,86 | 3,68| 0,473 
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Rendement en lait Analyse de la 

33 

me. graisse butyrique 
Date fell utan SØ Ration 

k total réfrac- | acides 
Prd enikilos| tion | volatils | 

24-11-97 3,62 | 0,474 Batipn 
VINE E | 3,49! 0,470 male 

DØ 3,72 | 0,499 Ha) bed meet Er, 
27 -” == " " d'huile 

me 1 3,51 | 0,477 | JeJin 

88 71 3,60 | 0,463 | | 
By el E: | 3,65 | 0,466 08 

| 1 
1-12-97 mt lø 57,5 |.16,5 -| ig 
VERNE 3,37 | 0,446 | 
SERGE 3,60 | 0,452 

| mg Ration 
AI 3,85 | 0,412 ag 
See E 3,41 | 0,401 | eur 

BLE 3,87 | 0,429 53,5 | 17,0. qxa 

ENE 3,74! 0,369 | rogn 
| É e 

des '32g 0,338 coco 

en E 3,50 0,330 | 
é | i 10-14. 3,20" 0,328 de 

føl 4 3,76 0,436 ” ” | nor- 

121%, - | 3,03 0,336 | male 

sg ab. | 2,88 | 0,339 

—: | 2,91 | 0,861 
15 - | 3,04 | 0,412 | 
16 - - 3,18 0,366 51,6 | 20,3 | id, 
AES 3,36 | 0,382 | 
HR. | 3,60 | 0,383 | 

| 
Bee 3,86 0,423 | 
29). = Æ fr | ”", | 

dl Årene ” | '" 50,5 | 23,4 id. 

22 4 - 3,33 | 0,340 | 
23 - - 3.39 | 0,365 | 
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| Rendement en lait|  Graigge Analyse de la 
| en kilos graisse butyrique 

ES] hora Løn i total re: |venneN acides Søg 

[HEDE SOITS HALO SM UD EG: en kilos diode on volatils 

94-12-97/| 3,89 | 6,42 | 10,31 | 3,21 | 0,331 gad 
ogn- - || 4,93 | 6,21 | 10,44 | 3,26'| 0,340 | 32;0 | "50,2 10249 | op 
26.…—, - 4,27 |'6;21 | 10,48 | 3;86/) 0,352 male 

27: - | 4,06 | 5,94 | 10,00 | 3,03| 0,303 

98 - - | 4,42 | 5,88 | 10,30 | 3,46| 0,356 | 51,8 
ag - - | 4,22 | 5,94 | 10,15 | 3,25 0,343 50,6 
30 - - | 4,24 | 5,97 | 10,21 | 3;30;| 0,337 50,8 
31- - 14,21 | 6,24 | 10,45 | 3,43 | 0,358 HERODOT 
1-1-98 | 3,84 | 6,04 | 9,88 | 3;51| 0,342 50,4 
92 - - | 4,08 | 5,57 | 9,65 | 3,47| 0,350 50,2 
3-- | 4,00 | 5,88 | 9,83 | 3,48 0,342 50,0 

401 - | 4,81 | 6,22 | 10,53 | 3,70,| 0,390 50,8 
50 — 14,56 |;5,75 | 11,31 | 3,75] 0,424 | 52,9 id. + 
6='- | 4,58 | 6,57 | 11,15 | 3,67 | 0,409 | 42,8 | 55,053,2) 24,7 kune: 
71)- - | 4,79 | 6,71 | 11,50 | 3,90| 0,448 55,6 de lin 
8 - - | 4,88 | 6,52 FEEB5 | 4,41 | 0,502 56,0 

9 = - | 4,35 | 6,18 | 10,53 | 4,14| 0,436 | 56,7 
10'- - | 4,46 | 6,87 | 10,78 | 4,16 0,453 ie; 
1lu= - | 4,58 | 6,36 | 10,69 | 3,74 0,408 | 46,0 57,0! 17,9 ed 
12 - - | 4,71 | 6,47 | 11,18 | 3,71) 0,410 | 57,6 i EE 
13 - - | 4,19 | 6,39 | 10,58 | 3,75 0,397 | 57,8 

14 - - | 4,28 | 6,07 | 10,30 | 3,87 | 0,399 | 58.0 
15 - - | 4,18 | 6,835 | 10,53 | 3,92 | 0,416 | 58,9 id. + 
16 - - | 406 | 6,07 | 10,13 | 4,07| 0,413 | 58,8 59,058,0| 17,2 | 725 
17 - - | 4,11 | 6,07 10,18 | 4,01 | 0,408 59,0 de lin 
isme | 4,02 | 6,01 | 10,03 | 405 0,406 59,0 

19 - - | 4,06 | 5,42 | 9,48 | 4,09 " 0,388 59,3 

20 - - | 4,01 | 5,67 | . 9,68 | 3,83 0,875 | 59,2 id. + 
Silk 2 ! 4,21 5/84 | 10,05 | 4,06 | 0,408 | 58,7 |59,059,0' 7) m» | 
292 - - | 4,44 | 5,99 | 10,43 | 3,97! 0,414 59,1 de lin 

DB | 4,88 | 5,82 | 10,70 | 3,98 | 0,426 59,5 

1) Ce jour-lå, la vache était en rut. 34 
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Rendement en lait | Analyse de la > Graisse | 
en kilos | graisse butyrique 

Date r Ej" DEREN | Ration 

li |”6it; falkt" | pg] total | dis lretrae] meldes: 
RENE Men Ren 15 FARER SR Syberg AalE GS ons I fornnsd FSR 

| | Ration 
24-1-98| 4,16 | 5,66 | 9,82 | 3,91 | 0,384 | 59,9 nor- 
25". | 4,26 | 5,72 | 9,98 || 3,93| 0,392 60,0 hale hul 
26 -…- |) 3,66 |4,85 | 8,51 | 4,04 0,343 | 70,4 | 605 | 13,5 | amuut 

27 == | 2,65 | 4,03 | 6,68 | 4,15 0,277 Sig 
28 - - | 2,21 | 3,62 | 5,83 | 3,21! 0,187 | oki 725 

29 - - | 2,73 | 3,22 | 5,91 | 3,34! 0,199 HerEE 

Susg- | 241 | 1,871 428 1382 0168 1 
HERR 118 LT DE Ny 
1-2-98| 0,98 | 0,93 1,91 | be Aas I DRED, | BGO, |" 785, | BERO 
DEER 8 Br DSA SES (lan palle 
32 715] 237 1352 | MO! VOR 
BEDE 561-558 | Irma || MONET, i 
Bis l- | 2,90 | 4,34 | 7,24 id i, 

SER 396 | 455 | ST 11779 r 1) 43,0 | 53,9 | 166 | ia. 
7T- -) 3,71|4,501 8,21 | 3,57" 0,298 
8 - - | 3,80 | 4,04 | 8,34 | 3,62 | 0,302 

9 -'- | 3,86 4,04. 8,40 | 3,70 | 0,311 
10,= ;- | 3,77 | 4,65 | 8,42 | 3,87 | 0,325 
11 -"- | 3,48 | 4,82 | 8,30 | 3,58! 0,297 | 36,9 | 51,9| 19,6 |  ia. 
12 - - || 2,96 | 5,00 | 7,96 | 3,71! 0,295 
13 - - | 3,20 | 4,85 | 8,05 | 3,48 | 0,280 

14 -'- | 3,69 | 4,80'|' 8,49 | 3,51) 0,298 | 
15. - - | 3,66 | 4,74 | 8,40 | 3,50 | 0,294 
16 =>- | 3,63 | 4,987 8,56 | 3,56 0,310 | 315) 508) 21,6 | id. 
17 - - | 3,85 | 5,05 | 8,40 | 3,34 0,281 | i 
18 - - | 3,42 | 5,05 | 8,47 | 3,51 | 0,297 

19 - - | 3,63 | 5,12 | 8,70 | 4,05" 0,351 | 
20 —"- | 3,04 | 5,32 | 8,36 | 4,05 | 0,334 | BLE 
21=.- | 3,56 | 5,46 | 9,02 | 4,48 0,404 | 43,7 | 53,8 | 23,4 | 0%i1,5 
29 | 4,116 | 5,30 | 9,46 | 4,87" 0,415 me 
23 - - | 4,06 | 5,05 | 9,11 | 4,05" 0,369 
24 - - | 3,86 | 5,69 | 9,55 | 3,80 0,363 

35 
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Salbane Rendement endarttensse Analyse de la 
en kilos graisse butyrique 

Date , || FE. | — Ration 
al sergent E total || indice réfrac- ' acides 

Matt P.C. |enkilos!d'iode| tion | volatils | 

| | | Rati 25-2-98 || 4,19 | 4,97 | 9,16 | 4,03) 0,369 | Er HO 

DEERE ASE HEBO HOBE MBO HO B8O male 

27 - 4,01 | 5,62 | 9,63 | 4,30 0,414 | 54,4 | 56,7..| .18,4 fi g 
98 -.- | 3,76 | 4,92 | 8,68 | 3,83! 0,335 d'huile 
1-3-98 | 3,99 | 5,14 | 9,13 | 3,75 0,842 de lin 

Biui'k ||| 3,86 | 477 | 8,23 | 3,81! 0,329 
3.) 3,89. 4,90 | 8,79 | 3,92 0,345 are 

| kil 

4- - | 3,96 | 4,95 | 8,91 | 3,82 0,340 | 56,9 | 57,8 » Hs 
5 - — || 3,94 | 4,35 | 8,29 | 3,86| 0,320 | de lin 
Girarsu | 8786 | 15,32 9,28" 13/64 | 0,317 | | 

7 - - | 3,73 | 4,90 | 8,63 | 3,90) 0,837 | 
8- - 14,06 | 5,25 | 9,831 | 3,72 | 0,346 id. É 

| kil ? 9 - - | 3,98 | 5,25 | 9,28 | 3,60| 0,342 | 57,2.| 57,2 |.148 | 
ORE AE 507 9 2S TREE KOB DT | de lin 

11 - - | 3,83 | 4,95 | 8,78 | 3,66 0,321 

12 - - | 4,03 | 4,82 | 8,85 | 3,760,333 
13 - - || 3,96 | 4,65 | 8,61 | 3,90/.0,336 at | ae 

| É | Point | Qkil 5 

14 - - | 3,50 | 4,40 | 7,90 | 3,94 0,311 de unik 
15 - - || 3,63 | 4,60." 8,43. || 3,767 0,302. | Hr de lin 
16 == 1 3,55 14,28 | 17,73: 1'3.gdd (0,289 | 

17 18,58 | 1482.) msn | age mee] 508] mee 10 
| | | Erreurs' 

åg" " m | " | " dans les id 

19 - - | 4,01 | 4,62 | 8,63 | 3,81 .0,329 prises D5 : Det HEISE | HD , , d'é- d'huile 
20 -. - | 3,57 | 4,95:| 8,52. || 3,54 | .0,302 chan- de lin 
'21 - - | 3,83 | 4,87 | 8,24 | 3,64 |.0,300 tillons | 

92 - - || 3,90 | 4,05 | 8,45 | 3,64) 0,307: | mer 
23 - - | 3,56 | 4,31 | 7,87 | 3,56. 0,280 | | 

24 - - | 3,72 | 4,37 | 8,06 | 3,51 | 0,283 | id. + 
opf bå SE onde ere | lager 1 57,6.| 56,8 » VISER 
26 == || 3,88 | 4,96 | 8,84 | 3,50. 0,310 de lin 
RE SB TES 00 852 ESRB 0302 | | | 
28 - - || 4,06 | 4,41 | 8,47 | 3,54 0,299 | 
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Rendement en lait "  (4raigse Analyse de la 
en kilos graisse butyrique 

Date SE L ES TIE 'Ration 
total indice | réfrac- | acides 

en kilos diode | tion | volatils 
matin | soir | total | p.c. 

29-3-98| 4,31 4,68 | 8,99 | 3,56 | 0,320 … 
30 - = | 4,01 | 4,45 | 8,96 | 3,45 | 0,309 Hr: 
31:=1- | 3,93 | 4,49 | 8,42 | 3,00 | 0,252 | 41,81 » | 15,8 | nor- 
1-4-98| 3,78 | 4,57 | 8,83 | 3,44 | 0,304 ||-malg 
9——)] 377 | 487 | .8/64 | 3,12 | 0,269 E UI 

3 - - | 3,967" 4,50 | 8,46 | 3,49 | 0,295 | 
4 - | 4,16 | 4,64 | 9,00 | 3,11 | 0,280 | | 

50:15) 8,08 | 4,52 | 7,60) 3,44 | 0,221.) 3650 m….') 19,0 |- id. 
6. -| 3,84 | 5,15 | 8,99 | 3,28 | 0,295 | | 
T- - | 3,34 | 4,74 | 8,08 | 3,48 | 0,281 | 

5 13,40 1437 7,77) 3,50- 0,272 | | | 
9 - - | 3,62 | 4,63 | 8,25 | 3,63 | 0,299 | 
107 | 3,21 | 4,40 | 7,61 || 3,63 | 0,276.) BØD ér BOSE Sr 

11:=:- | 3,53 | 4,15 | 7,68 | 3,69) 0,283 | | 

1368" 1,8367 | 7,80 F” se 

Vache III. 

Rendement [SLÅ Ved dear Analyse de la graisse | 
lait en kilos butyrique 1] 

Date |- i lle = i ; ' Ration 
y sy! indice |réfrac-| acides | pointde 

se kals | fotal UV ører hatioge | ton |volatils fusion 

| | | 

14-1-98 | 3,44 |5,03 | 8,47 | 3,14 | | | | | 
15 - - | 3,61 |5,05 | 8,66 | 3,40 | | et ln 
164=5— | 3,69. | 5,05. 8,74. 8,46: 1131/44) SODE. ht | 04 nor- 
17 - - | 3,74 |4,83 | 8,57 | 3,88 | | male 
ser 155 7914970 80 ES 41 | 

19 - - | 3,44 |5,08 8,52 | 3,20 [I KER | 
20 - - | 3,55 |4,93 | 8,48 || 3,25 | | | 
2 ERE HEN Sk ET VG sd ETS re bød] |HE>- Ar CORR TE 2 2 oa EG Des Re kel Hee id. 

PP 7-1 19409 5,18" R27T | 8,75") | | 

93 - - | 3,98 5,90 9,88| 3,48 | | | 



V. Henriques et C. Hansen. 

re enkenedake Graisse Sj preree ist, pan 

Date KEESE Eg KE HERE | Sd ØRER DERE IE5 TES Ration 

misttn| sole | total | pe | Idle rfrnen| aeldes Point ds 
24-1-98 | 3,61 (5,52 | 9,13 | 3,34: | | | 
25 - - | 3,65 (5,62 9,27) 3,74 | | | rr 
26.=..- || 3,56 15,31 | 8,87.) 3,521 " "” ( " nor- 

oglem- || 3.97 15 064 8,33) 36808) hpanale 
EEN SDN H5 050 KG EB 5REN | | 

99 - - | 3,92 5,30 | 9,22 | 3,54 | 
30 - - | 3,42 |4,68 | 8,10 | 2,86 | han 
31 - | 8,20 4,561 7,76; 3,060, 4836 | 53,2 i ” |dhuile 
1-2-98 | 3,14 4,16 | 7,30 | 3,76 | SÅ 
2 | 305: [4478] 7,223) 3.07 | 
3- - | 2,82 3,56 | 6,88 | 3,62. | | 

4 1) 945: 8,80 575) Bs6leg| | 
5= - ) 246 3,29 | 5,751) 3,53 | | | Ratidil 
6-1 250: 3,962) 6461) 3.92884467 4 536 É n | nor- 
7 -…-p||2:618 3,860) 647 Båg || male 
8 - - | 3,00 |4,24 | 7,24 | 2,96 | | 

9 — 13181416 7,34) sisal | | 
10-————1-9;96|-4;44—|-7,40=|—8;44—] | 
ii - - | svlæso] ro 11877, 02.0 12886 ANGER 
12 30 DERE EON 75.795.) | 
13 - - 13,281 4;627|; 7,901] 13,68 

JA SEER ROSE Ass So SR 45 | tærede 

ge 33533 Haig ol] 577525 5 199 ratiog 
16. - - | 3,12 |3,92 | 7,04) 3,41 | 39,8 ;| 52,1, |. 24,3 | 84,0 | REE 
Be | 307. (4,07. | 7ylædlle "3;5Leg | Jeune, 
181. | 3,25 | 3,98 | 7,18 | 3,46. | | åkiles 

19 - -' | 2,93. |4,07-| 7,00: 3,44 | 
20 - - | 2,68 3,53 | 6,21) 3,69 | | 
2l - -') 3,54 13,75. 7,29) 3,41 | 40%.) 52,7, | 25,0 ,| 332 "| al 
DDS JER 380 GOT. "346 | 
DSE 3,21 (3,70 | 6,91 | 3,33. | 

24 - 1 3,08. 13.78: | 6;86 | 3:18 | | 
REN) | | 
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Rendement en | Graisse| Analyse de la graisse 
lait en kilos | butyrique 

Date FEE | | Ration 
É . | |indice réfrac-| acides |point de 

rr soir | total |yigel 2 d'iode | tion | volatils | fusion 

25-2-98 || 3,51 | 3,35 | 6,86 || 3,33 | 

9% - - | 3,29 |3,64 | 6,93 | 3,52 | | foin 
EDEN Br I Ore EH ETTER ESS EEG VESTRE 2 530) he; 
928 - - || 2,60 |3,21 | 5,81 | 4,36 | 4 kilos 
1-3-98 | 2,44 (3,25 | 5,69 | 3,15 | 

2 - - | 2,68 |3,46 | 6,14 | 3,69 | | 
SEE KDE EEN USS KR oe) 
4 - - || 2,70 12,98 | 5,68 | 3,40 144,1 | 53,0 | 225 | 32,1 | id. 
5 - - | 2,81 (3,09 | 5,90 | 3,51 
6 - - | 2,70 |3,60 | 6,80 |. 3,64 | 

7-- 12511323 |B574 1 3,88 | | | 
8- --1296 13,26 1552 | 342 | | | 
BE 7 12,45 510555 8471 1481) 56 285. 1 8.7 | 

10 - - | 2,53 13,21 | 5,74 | 3,19 
fle bre |or87 Slag 5 74 | I 

12 - - 119276 (3,16 | 5,92 | 3,24 | 
13 - - || 2,64 13.86 6,50 | 2,98 | | Ra 
RE 5250) FS REST HES ON ES ES EO 280 BED ene 
15 - - 112,81 |3,80 | 6,61 | 2,96 1Zkilos 
16- - 12791332 1611 | 3,12 | 

reeks os8r hsi38 he 96 378 | 
ker. See 4 mn 
ig 5. 19011336 16971516 |.» AN etr Fe EN 
20 - - | 2,80 |3,59 | 6,39 | 3,38 | 
BEEN 1.273 3:33 186.06 TE | 

92 - - | 3,01 | 3,02 | 6,08 SR | | 
23 - - | 2,80 | 3,48 | 6,28 me | | 
94 - - 12.91 13,41 | 6,32 » 131,1 | 49,8 | 22,0 | 35,4 | id. 
25 - - | 2,49 |3,57 | 6,00 i | | 
26 - - | 2,74 3,36 | 610)! » | | | 
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area athen (sd rant nl åre. aan) 

Explication des courbes: 

la courbe rouge indique lå teneur centésimale en graisse 

n n noire ” le rendement en lait en kilos 

” » verte » Vindice d'iode 

” ”» bleue >» les acides volatils. 

FJ 

TER 
7 



o 
2 

E 
s 

=
 

=
 

rv
 

S 
al
 

E 
g
g
 

i 
10
 

ig
 

i 
g 

N
E
R
E
 

S
E
 

D
E
 

RR
 

A
G
R
E
E
 

E
E
K
 

ae
 

AR
 

B
R
E
S
T
]
 



K. D. VIDENSK. SELSKABS OVERSIGT 1899. 

4.50 — 

4.25— 

10.00— 

Å.00 — 

3.50 — 

7.00- 

3.25 — 

6.00- 

3.00 — 

6 le 10 15 20 25 /7 5 10 15 20 25 

AREAS ER RES RULLER CAUSE SD EN SAR Se LEE Te re EET DSE rer ANSE df SEE TESS DSN 
27 

46010 

=55.0 

=50.0 

SÆBI 0 

— 40.0 

=23:0 

=35:0 

Øl 

==) 

=17:030:0 

TABRIVE 



"60.0 
FARSVES 

=RD:0 

=g HO. 0 

— 45.0 

=26:0 

=18:0 

N — 14.0 

| 

4 RE NREN ER ER OR SPLEEN IN IRER 

ØER, FE fr. S 10 13 12.0 



60.0 

å.50—  K: D- VIDENSK. SELSKABS OVERSIGT, 1899. TaB. VI 

i 
13.00- 

| 

55.0 

4.25— 

| 
12.00 i 

— 50.0 

4.00 - 

11.00- hj 

VA / 45. 

3.75:- / 

i fl 
N | / 

W 
10.00- AN / 

| | V Vs AM N i Ay (| LÆR 

3.50 N V SE 
L y < 

i 
9.00— Fi 

i 
i 

325- | - 

Ed g M 

Sa fg 

8.00- 

3.00: 

ka /U) Vi 

- 260 

25 

40.0 

| X S 

SS 
N 

FED EA ESS ETT ETERN 
5 10 1. ED "fa 5 10 15 % 

AX 

25 
URENT ENTEN ERE TA SORTE ATT ETTEREN RETTESNOR REE TER SA EEA 

1/4 

-— 240 

220 

5 10 

35.020 

— 18.0 

18.0. 

30.0 

z 14.0 

ERE IEEE ENE EEN ENE EEN NE ENE ERE SAERSE ns rr ge r Jt on ge 
16 a% % WA 5 ET 15 EJ 25 1/8 5 10 16 Ej 25 Ya 5 10 18 



— 50.0 

K. D. VIDENSK. S 

10.00 — 

— 45.0 

9.00 — 

— 40.0 

8.00— 

=3510 

"7.00 — 

-30.0 

6.00— 

-94,0 

5.00— Bo — base 23.0 
ses == Øg 

REE TERE ERE EJEDE LN ER 
14/4 10 15 20 25 27 

FØDE MASS UTK AMACERTORY (2 



— 50.0 

K. D. VIDENSK. SELSKABS OVERSIGT 1899. TAB. VIL 

10.00 - 

— 45.0 

9.00— i 

. — 40.0 

8.00— 

=35:0 

7.00 — 

-30.0 

6.00-— 

-2 4,0 

5.00— FRISTES 52370 
700 

Hr ULD UGE TET SOS DE EET Re bs 15, TE ft TE rr ere ra ae Rare ber ENDE DE REE Fa ENERET STE] STE EEN 

M/3. 20 25 1/2 5 10 15 20 25 1/8 5 10 15 20 25 
MR NS MAS KAADNE) (8 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1899. Nr. 4. 

Remarques sur lå pårenté de la langue étrusque. 

Par 

Vilh. Thomsen. 

(Présenté å la séance du 5 mai 1899.) 

En dépit du nombre trés considérable que nous possédons de 

monuments étrusques — dont l'énorme maåjorité ne consiste, 

il est vrai, qu'en de courtes inscriptions funéraires ou votives 

se composant exclusivement, ou peu s'en faut, d'un ou de 

plusieurs noms propres, — et en dépit de tout le travail em- 

ployé å les interpréter depuis plus d'un siécle, mais parti- 

culiérement toutefois de nos jours, il n'y åa eu, on le sait, que 

de bien faibles progrés, et aujourd'hui méme Tétrusque se pré- 

sente comme un type des problémes les plus difficiles de lå 

linguistique. 

II n'y a en réalité qu'un nombre fort restreint de mots et 

de formes dont le sens reste absolument incontestable et tout 

å fait hors de doute (mots tels que clan 'fils', sexy ”fille”, puia 

”épouse”, avil ”an', amce "fut', lupuce ”mourut”, etc.); hors de lå, 

tout ce quwon a avancé jusquw'ici ne constitue que des hypo- 

théses plus ou moins vraisemblables, et ces hypothéses non 

moins que les méthodes employées å cet effet ont été souvent 

trés différentes, et ont dépendu en partie des idées que se 

faisaient les divers savants de la position généalogique de cette 

langue en général. 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 1 25 



Vilh. Thomsen. wo hm — 

Sur ce point, on le sait, les opinions divergent fortement. 

Certains savants regardent Vétrusque comme un idiome indo- 

européen tenant tout simplement aux anciennes langues italiques 

selon les uns (Corssen, Deecke, etc.), selon les autres (Bugge) 

å Varménien. D'autres ont tenté successivement de trouver 

des points de ressemblance tantåt avec les langues sémitiques, 

tantåt avec le basque, tantot avec les langues berbéres, tantdt 

avec le finno-ougrien ou le turc, langues dont Fétrusque différe 

énormément, etc., mais tout cela sans résultat. Les savants 

qui ne peuvent pas accepter Vhypothése indo-européenne — et, 

åd ce qu'il parait, leur.: nombre augmente toujours — semblent 

maintenant s'accorder de plus en plus å considérer I'étrusque 

comme un idiome isolé et qui n'est apparenté å aucune autre 

langue connue. 

Pour mon propre compte je dois rejeter absolument toute 

idée de la possibilité d'une parenté avec les langues indo-euro- 

péennes (abstraction faite peut-étre d'un petit nombre de mots 

empruntés surtout å des langues italiques, notamment, je pense, 

å Pombrien), et quant å Vinterprétation, je dois maintenir comme 

seul vrai le méme principe que j'ai eu Voccasion de soutenir 

pour d'autres problémes analogues, savoir qu'on peut et doit 

exclusivement expliquer cet idiome par les monuments mémes, 

sans égard å des ressemblances spécieuses avec d autres langues 

(å part les mots empruntés), quand méme il y aurait, de nom- 

breux détails — la plupart peut-étre — qui resteront obscurs 

åa jamais. C'est seulement lorsque les mots et les formes de 

cet idiome auront été constatés par cette voie et dans la mesure 

possible, que le temps sera venu de faire des rapprochements 

éventuels par rapport aux autres langues. 

Mais tout en maintenant ces principes, jjose dés mainte- 

nant augmenter d'une encore les hypothéses avancées relative- 

ment å la position de Vidiome en question dans le cadre des 

langues, et suggérer que tout de méme Iétrusque v'est peut- 

étre pas une langue aussi isolée qu'on semble le penser géné- 
92 2 



Remarques sur la parenté de la langue étrusque. 3173 

ralement. A la vérité, j'aurais mieux aimé retenir les idées 

que je m'en fais depuis longtemps, jusqu'å ce que — si toute- 

fois cela venait å se réaliser jamais, — j'eusse pu le prouver 

mieux que je ne le puis pour le moment, surtout en me basant, 

å propos de VFétrusque, sur des matériaux plus abondants et 

plus surs que ceux dont la science peut disposer aujourd hui. 

Si cependant, cédant å la demande d'amis et de collégues å 

qui j'avais communiqué en particulier ces miennes idées, je 

me suis décidé å les publier, je dois faire ressørtir expressé- 

ment que je prie de ne vouloir bien regarder cette communi- 

cation que comme une question, un appel fait å la méditation 

des collégues. 

Pour déterminer Vaffinité des langues, le grand role appar- 

tient surtout, on le sait, aux formes grammaticales plus qu'au 

vocabulaire, qui peut étre soumis å beaucoup d'éventualiteés. 

Malheureusement il n'y a pas un trop grand nombre de formes 

grammaticales qu'on puisse dire constatées avec certitude pour 

Pétrusque; pourtant on en a assez, si Von se borne å la dé- 

clinaison des substantifs, pour donner une certaine idée géné- 

rale de la structure de cet idiome. 

Åinsi nous voyons que le nominatif, sans åucune caracté- 

ristique particuliére, est identique au théme, et qu'une méme 

forme fonctionne comme cas de régime direct, en sorte que 

Vaccusatif ne posséde pas non plus de forme particuliére. 

Le génitif, cas qui aprés le nominatif se rencontre le plus 

souvent, est formé de certains thémes au moyen de / (-al), de 

tels autres å Vaide de $ (s), p. ex., arndal (aussi arndral, ordi- 

nairement génitif du nom de femme arndz) ”Aruntis', de arndå 

”Aruns'; lardal (lardial) ”Lartis', de lard ”Lars'; ruvfial ”Rufiae', 

de ruvfi ”Rufia', fém.; pumpual, de pumpui, nom de femme; 

Fuflunsl, gén. de fufluns ”Bacchus'; aules ”Auli', gén. de aule 

”Aulus'; tites ”Titi', de tite ”Titus'; danas, de Jana, nom de femme; 

veldurus, de veldur, nom d'homme; danyvilus, de danyvil ”Ta- 

naquil', fém.; elens, de clan 'fils' (avec une modification de la 
3 25% 
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voyelle, qui probablement n'a rien å faire avec 'umlaut). Il w'est 

pas rare de voir une combinaison des deux désinences, au 

moins dans la forme /$, comme lardals — lardal, ce qui peut 

dénoter que $ a été en voie de I'emporter sur /. Du reste, ces 

deux mémes désinences / et $ (s) peuvent aussi figurer comme 

affixes dérivatifs, p. ex., truzal ”Troianus', tarynal, la ville de 

Tarquinii (taryn ”Tarquinius'); 8 (s) peut-étre, p. ex., dans certains 

noms de familles. 

Cote å cote avec ces formes geénitives, on voit s'employer 

aussi et dans le méme sens des formes allongées en -sa, affixe 

qui S'ajoute au génitif en / dans la forme -zsa, tandis que la 

caractéristique génitive $ s'assimile avec le s de Vaffixe: arn- 

dalisa, lardalisa (vesialissa? Corp. inser. etr., n? 214 —= Fabretti, 

n? 452), aulesa, veldurusa. AA son tour, cette forme peut 

donner naissance å un nouveau geénitif (genitivus genitivi) en 

-sala ou ordinairement -s/a (et vraisemblablement d'autres cas 

encore), tel que arndalisala ou ordinairement arndalisla, p. ex. 

arnd lardal arndalisla ”Aruns (filius) Lartis (filii) Aruntis'. 

Une autre forme casuelle qui se rencontre assez souvent, 

a la désinence -8, -s7: aulest, du nom aule; clensi, de elan. 

Cette formation, qui semble en tout cas étre trés apparentée å 

la caractéristique génitive $, a été appelée autrefois datif, et, 

en effet, dans certains cas, si toutefois Vinterprétation est vraie, 

cette formation semblerait fonctionner comme tel, ce que peut du 

reste aussi le génitif ordinaire. Mais cela n'épuise évidemment 

pas så fonction que, m'écartant de M. Pauli"), je ne puis 

toutefois non plus regarder comme geénéralement identique å 

celle du génitif, bien qw'iil y ait des cas on -87 pourrait sembler 

tout å fait synonyme de -$; ce point pourtant présente encore 

beaucoup d'obscurité. Quand le genitif est formé å Vaide de 

Il, ce cas parait avoir la désinence -le (?, p. ex., lardriale : 

hulyniesi, Fabretti, Suppl. I, n? 3987). 

1) Etr. Forschungen und Studien, Ill, 1882, p. 47 et suiv. 

Å 
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On forme, ou Von peut former, le pluriel au moyen d'un 

affixe en -r (-ar, -er; aussi, sans doute, -ur), dont nous avons 

un exemple absolument incontestable dans ec/enar, plur. de clan 

fils? (avec le méme changement vocalique que "dans c/ens, clenst) ; 

de lå, avec la méme désinence casuelle quw'au singulier, -$7, 

elenarasi. Cet -ar(a-) est-il ou non un mot primitivement indé- 

pendant? Dans VFétat actuel de VFinterprétation, c'est difficile å 

décider et, en tout cas ici, indifférent. On ne saurait non 

plus décider encore si -r constitue la seule maniére de former 

le pluriel, ou si å coté de cela il peut y en avoir d'autres. 

Outre les formes casuelles dont on vient de parler, il en 

existe évidemment une série d'autres, p. ex., un locatif ayant, 

parait-il, la désinence -%, -4, -ti, -t; mais quant å la plupart 

de ces formes, et leur portée et leur fonction restent encore 

tout obscures. En général, la langue semble avoir exprimé par 

des affixes la plupart des rapports locaux, etc., et avoir peu 

employé les prépositions. 

Quiconque n'est pas assez facile å satisfaire pour se con- 

tenter de rapprocher la désinence -a/, par exemple, de la désinence 

adjective latine -alzs ou quelque chose d'analogue, doit, s'il 

regarde sans préoccupation la totalité des formations ci-dessus 

indiquées, convenir qw'il est impossible qu'une langue ainsi 

construite soit indo-européenne, et la méme chose ne sauterait 

pas moins vivement aux veux, si Von voulait considérer les 

formes constatées avec certitude comme verbes, mais ou la 

plupart des détails restent encore peu clairs. 

II n'existe å mon avis qwune seule famille de langues pré- 

sentant des pendants des formes citées, et cela, en tenant du- 

ment compte de la grande. difference de temps et d'espace, des 

pendants qui frappent å tel point soit pour les principes géné- 

raux, soit pour les détails, qu'å mon sens il faut y voir les 

parentes les plus proches de Fétrusque: ce sont les langues 

du Caucase. 

Comme on le sait, il existe au Caucase une quantité éton- 
- 
(3) 
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nante d'idiomes et de dialectes indigénes qui, malgré des di- 

vergences souvent énormes relatives åux détails, n'en concor- 

dent pås moins dans leur structure trés caractéristique et trés 

compliquée et dans un systéeme phonétique non moins carac- 

téristique et bigarré. Dans son ouvrage méritoire ze Sprachen 

des kaukasischen Stammes (Vienne, 1895), pp.16et17, M. R. von 

Erckert les a groupés de la maniére suivante (ici, une énu- 

mération de tous les idiomes et dialectes pris séparément 

est indifférente): Æ. groupe de Vest: I. langues lezghiennes: 

a. groupe de Vouest (avare, andi, dido); 6. groupe central (lak 

ou kasikoumouk); e. groupe du nord-est ou dargoua (varkoune, 

koubatchi, akoucha, khurkiline ou «hurkane», etc.); d. groupe du 

sud-est ou kurine (oude, kurine, artchi, etc., etc.); I tchetchéne; 

B. groupe de Vouest: III. tcherkesse (circassien); IV. abkhaze ; 

C. groupe du sud: V. géorgien (géorgien propre, mingrélien, laze, 

svane). — Dans ce méme ouvrage, p. 385, Pauteur, par suite 

d'études renouvelées, les classe un peu autrement, å savoir: 

I. langues du Caucase du Sud ou ibériennes (a. svane; 6. géor- 

gien; ec. mingrélien, laze); II. langues du Caucase du Nord ou 

montagnardes: AÅ. langues montagnardes de Vouest: 1? abkhaze ; 

2 tcherkesse; PB. langues montagnardes de T'est: I. groupe prin- 

cipal du nord-ouest: 1? tchetchene; 2 groupe central (dido, 

andi, avare); 3? groupe oriental (dargoua; lak); Il. groupe prin- 

cipal du sud-est ou kurine, avec quatre groupes différenis !). 

]) Des travaux détaillés sur une série des langues principales du Caucase 

du Nord ont été publiés par A. Schiefner (qui se base surtout sur 

des matériaux recueillis pår le baron Uslar) en différents volumes des 

Mémoires et du Bulletin de V'Académie de Saint-Pétersbourg. On trouve 

des descriptions plus courtes dans Friedr. Muller, Grundriss der Sprach- 

wissenschaft, III, 2 (Vienne, 1887). Un tableau synoptique accompagné 

tant de spécimens de langues que de remarques grammaticales toutes 

courtes sur les différents idiomes et dialectes a été donné par M. R. von 

Erckert dans son travail ci-dessus cité. Cf. Vouvrage de ce méme 

auteur, Der Kaukasus und seine Volker (Vienne, 1888). — Comme, 

pour les mots qu'il m'arrivera occasionnellement de citer, une désigna- 

tion phonétique est moins essentielle, je me contente d'une reproduction 

approximative, surtout d'aprés v. Erckert, p. ex. tkl et thl pour divers 
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Je låisserai indécis lequel de ces classements est le plus 

exact; on n'a pas méme réussi å résoudre avec une certitude 

scientifique la question de savoir si en définitive les langues 

du Caucase du Sud et celles du Caucase du Nord, entre les- 

quelles la différence est tres marquée, constituent une grande 

unité; et peut-étre qu'on ne pourra jamais fournir cette preuve, 

å commencer par le fait qu'å l'exceplion du géorgien nous ne 

connaissons aucune des langues caucasiennes sous une forme 

antérieure å Vactuelle, Mais il faut bien convenir quw'on a rendu 

trés probable un pareil enchainement, et c'est surtout la langue 

svane qui semble présenter, dans beaucoup de cas, des formes 

de transition ou des liens entre les langues du Sud et celles 

du Nord. Au reste, je trouve le plus vraisemblable de voir 

dans la bigarrure des populations caucasiennes un conglomérat 

d'aborigénes avec des restes de tribus primitivement plus ou 

moins apparentées, qui durant le cours des åges ont pu étre 

acculées d'autres régions dans ces contrées difficilement acces- 

sibles. 

Déjå dans ses Altitalische Forschungen, I, 2 (=< Eine vor- 

griechische Inschrift von Lemnos, 2, 1894), p. 146 et suiv. — ce 

que du reste je n'ai remarqué qu'aprés m'étre formé la théorie 

susmentionnée, — M. Pauli, comparant I'étrusque avec divers 

autres idiomes (entre autres le lycien, ou pourtant des études 

postérieures devront amener beaucoup de modifications), a signalé 

une -certaine- série de ressemblances avec les langues sud-cau- 

casiennes "). Quelques-unes de ces prétendues ressemblances 

ont peu de valeur; mais il yv en a d'autres qui concordent tout 

å fait avec ce que je me suis figuré, et l'on pourrait aussi avec 

sons compliqués de /, redoublement de consonnes (kk, æk, ss, etc.) pour 

des sons emphatiques particuliers, etc.; æ å peu prés comme Talle- 

mand ch. 

1) Il existe un ouvrage antérieur d'Ellis, mentionné par M. Pauli, 100. cit., 

ouvrage ou T'étrusque est aussi rapproché des langues caucasiennes entre 

autres; mais je ne le connais pas. 
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facilité y en ajouter plusieurs, puisées méme dans le vocabu- 

laire (p. ex., étrusque tiv lune”, ivr ”mois' = svane thåv,: min- 

grélien, laze thutha, tuta "lune, mois”, géorgien thve, ththve ”mois”, 

mthvare "lune', inghiloi thår ”mois' thoraw ”lune)). 

Mais les concordances avec Vétrusque deviennent encore 

plus apparentes, si, au lieu de s'en tenir aux langues sud-cau- 

casiennes, on se tourne vers le groupe oriental des langues du 

Caucase du Nord ou montagnardes (langues lezghiennes). C'est 

lå surtout que nous trouvons de remarquables pendants des 

phénoménes grammaticaux que j'ai indiqués ci-dessus. 

Ainsi nous trouvons que le pluriel des substantifs, ordi- 

nairement toutefois å cåté d'autres désinences, se forme au 

moyen de r, p.ex., kasikoumouk -ru, -rz, comme maz ”langue', 

pl. mazru, ækatta ”maison', pl. ækatri (en dehors du nominatif, 

théme -ra-, p. ex., génit. pl. ækatral); en hurkane et d'autres 

dialectes dargoua, -r2: gar ”herbe', pl. gqurri, ou avec double 

affixe (-r — væ) undza ”porte', pl. undzurvi; kurine, etc., -ar, -ér; 

tels gin "la mort, pl. gønar, kal ”vache', pl. kalér, kkæas ”homme', 

kkæisar; artchi nos ”cheval', pl. nosor (å cdté de -rul = -ru + l, 

-mur = -Mu +- ar); oude bus ”chameau', pl. busur, etc. On 

rencontre partiellement cette méme désinence -ar dans les 

langues tchetchénes (-ar thouche, -ar-%, tchetchéne propre) et, 

parmi les langues du sud, en svane, comme ca 'cheval', pl. 

tazar (åd coté de -al et avec double affixe -ral, -lar; les autres 

langues de ce groupe emploient la désinence -bi, -p/az, -phe, 

en partie avec double affixe -alephz, etc.). 

Nous le voyons donc, ce méme affixe que nous retrouvons 

en étrusque, -ar est (avec les formes latérales -er, -ur, -ru, -ri, 

-ra, etc.), dans les langues du Caucase, mais surtout dans les 

limites de leur groupe lezghien, une formation plurielle åussi 

répandue que caractéristique. Quant å Vorigine de cet affixe, 

il est naturel qu'au point de vue caucasien on n'en puisse dire 

quoi que ce soit (une forme comme kurine ruævdgar, pluriel de 

æva 'fils' avec ru préfixé — identique sans doute avec Vaffixe 
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-ar [cf. svane /azvba, pluriel de zvda ”'frére'] — pourrait-elle 

dénoter qw'il ait été primitivement un mot indépendant ”). 

Le genitif, tant singulier que pluriel, a dans toutes les 

langues dargoua la désinence -/a, en kasikoumouk -/ (-u/l, -1/, 

-al, p. ex., must ”or', gén. musil, ppal-ul ”de la laine”, ssu-i/l 

'de la sæur”, $8%n-al ”de V'eau', max ”fer', gén. muæal, ækat-lu-l 

'de la maison”, gen. pl. ækatral, etc.), en avare, -il, -ol, -ul. Au 

contraire, les dialectes dido appartenant au méme groupe que 

Pavare ont la désinence -s. J'ignore si ce s est le méme qui 

— par une combinaison de deux affixes? — entre dans la dé- 

sinence génitive de VPavare pour les étres humains måles, -sul, 

comme ros ”homme', gén. rosasul (paralléle å -thlul pour le 

féminin, cf. p. 383; andi zmasu —= mu "du pére', tandis que la 

désinence ordinaire est -tklz, -thle). En tout cas s se retrouve 

dans la désinence génitive des langues sud-caucasiennes, géorg. 

(-7)-sa, quand le geénitif suit le mot régissant, (-2)-s quand il 

préæcéde, (-7)-sz dans les noms propres; mingrél., laze -3%, -8, 

svane -3, ce dont M. Pauli a déjå rapproché la caractéristique 

génitive -$ de Vétrusque. Mais comme il ressort de ce que 

nous venons de dire, nous retrouvons dans les langues lezghien- 

nes, å coté de vestiges de la désinence -s, la seconde désinence 

étrusque -/ (-al, å cåté de -/la dans des formations telles que 

arndalisla), désinence si extrémement caractéristique en elle- 

méme. On pourrait presque croire qu'å Vinstar de Vétrusque, 

les langues nommées auraient pu avoir dés le début les deux 

désinences cote å cote, mais les auraient successivement scin- 

dées, de sorte que quelques-unes des langues auraient maintenu 

Pune de ces désinences, d'autres la seconde. 

Jai dit plus haut que les mémes deux désinences qui 

expriment en étrusque le geénitif, fonctionnent aussi comme 

affixes dérivatifs (primitivement de nature adjective). Voilå en- 

core un phénoméne que nous retrouvons dans les langues du 

Caucase. En hurkane, par exemple, non seulement la majorité 

de tous les adjectifs prend la désinence -/, apparentée sans 
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aucun doute å la caractéristique génitive (-/a); mais le génitif 

méme des substantifs (p. ex., de kiva ”mouton', krvala ou, plus 

souvent, plur. krvnéla) s'emploie immédiatement comme adjectif 

et peut, employé substantivement, se décliner de nouveau å 

tous les cas, bien qu'å ceux du singulier seulement. (Y a-t-il 

quelque solidarité entre les formes en -/ lezghiennes et V'affixe 

géorgien -elt, p. ex., dans gorielt "habitant de Gori', formation 

dont M. Pauli, loc. cit., p. 148, rapproche Vétrusque truzal? Je 

n'en ose rien dire.) 

En kasikoumouk, la désinence la plus fréquente des adjec=-. 

tifs est -ssa (-sa). Cet affixe s'ajoute å n'importe quel mot pour 

en former un adjectif, p. ex. tsukun "comment", tsukunssa 'quel', 

ækatlubu ”dans la maison', ækatlubussa 'se trouvant dans la maison'; 

ainsi, au moins dans les pronoms, cet affixe peut aussi s'ajouter 

au génitif en -/, p. ex., ttulssa "mon" ($udc) = ttul (&uod). Il ne 

me parait pas injustifiable d'y voir un pendant complet des 

formes étrusques mentionnées plus haut arndalsa, aulesa, qu'on 

doit plutåt considérer, non comme formes casuelles, mais 

comme formations adjectives (peut-étre y a-t-il aussi d'autres 

cas om des mots en -sa pourraient présenter précisément l'aspect 

dadjectifs). 

Si V'étrusque -$7 (-87) est une désinence dative spéciale — 

ce que pourtant, comme je Vai laissé entrevoir dans ce qui 

précéde, on doit considérer comme fort douteux, — elle aurait 

son pendant dans la désinence dative -s, p.ex., dans toutes les 

langues des groupes kurine et dargoua (dans ces derniers le 

plus souvent avec double affixe -/zs = -%& [voir plus loin] —- -s), 

ainsi que dans les langues sud-caucasiennes.  Toutefois et 

vraisemblablement ce -8i (-/e?) tient de prés å la désinence 

génitive. Au risque de me hasarder sur un sol pår trop mou- 

vant. je ne puis m'empécher de demander si Von ne pourrait 

regarder cette formation comme employée, au moins partielle- 

ment, dans une fonction å part. 

Un des traits les plus saillants des langues du Caucase, 
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est le caractére passif des verbes transitifs!). Voici comment 

apparait ce phénoméne: ce qui est pour nous le régime direct, 

s'exprime comme sujet grammatical, tandis que le nom de 

Faåcteur se met généralement — toutefois suivant des reégles 

variables et souvent assez compliquées — å un cas spécial, le 

cas «actif» ou instrumental. Quant å la forme, ce cas actif, 

dans la plupart des langues lezghiennes, approche du génitif; 

en kasikoumouk, ces deux cas sont identiques et se terminent 

en -/; dans les langues dargoua, Vactif (”instrumental) a la dé- 

sinence -/7 (génitif -/a); en avare, -tsa, -sa, -s masc., -tkl, -thl 

fém. et neutr.; il en est de méme en svane, -Su, etc. 

Constater quelque chose d'analogue pour l'étrusque, ce 

serait fournir la preuve décisive de sa parenté avec les langues 

du Caucase, tandis que d'autre part, on ne peut nullement 

regarder comme preuve du contraire le manque d'une pareille 

constatation. Mais, malheureusement, il est encore impossible de 

fournir cette preuve: notre compréhension des textes étrusques 

est encore trop défectueuse et trop rudimentaire pour cela. 

Si nous considérons les textes étudiés par M. Pauli (Forsch. 

u. Stud., III, p. 46 et suiv.) et ou il trouve la forme casuelle 

mentionnée en -$, -stz — ayant constamment selon lui le 

sens de génitif, soit de datif — il faut bien convenir que le 

contexte nous est partout plus ou moins obscur. Cependant il 

y en a un petit nombre ou il faut involontairement poser ainsi 

la question: Ne pourrait-ce pas étre le sujet agissant qui soit 

exprimé par cette forme casuelle? C'est ce qu'on trouve oc. cit., 

p. 50 (Fabretti, n? 2183; cf. Pauli, Ewr. Studien, Ill, 1880, p. 89): 

eca : sudic : velus : ezrus :| clensi : cerinu. 

Voici la traduction de M. Pauli: «Hoc sepulcrale (sc. mo- 

numentum) ist dem Sohne des Vel Ezru errichtet». Mais n'est- 

il pas au moins étrange qu'on n'ett pas seulement indiqué le 

1) Cf. H. Schuchardt, Uber den passiven Character des Transitws in den 

kaukasischen Sprachen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.- 

bist CIS CXXXII 1895" 
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nom méme de celui å qui Von a érigé ce monument funéraire 

assez grand, figure d'homme, de pied en cap, mais quw'on Veut 

désigné seulement comme «le fils de V.E.»? N'est-il pas plus 

vraisemblable — pourvu que les autres mots soient bien inter- 

prétés, — que le sens général de VFinscription est que ce 

monument funéraire en Vhonneur de Vel Ezru a été érigé par" 

son fils, de sorte que Tidée de sujet est exprimée par la forme 

casuelle clensz? 

Habr;n4922: 

aulesi " metelis " ve + vesial ” clenst | cen + fleres + tece " sansl + 

tenine | tudines " zisvlics 

améne également å demander s'il faut forcément comprendre 

cette inscription comme V'ont concue M. Pauli, cbæd., et d'autres: 

«Dem Aule, des Vel Meteli (und) der Vesi Sohne .... diese 

Bildsåule ...…» ou bien si aulesz — clensi pourraient désigner le 

sujet, de sorte que le sens pourrait étre que Aule, fils de Vel 

Meteli et de Vesi, a érigé(?) cette statue ... C'est lå un point 

qu'on peut d'autant moins décider que les cinq derniers mots 

de Vinscription sont tout å fait obscurs; pourtant tece doit in- 

dubitablement étre le verbe. 

Cette méme maniére de concevoir conviendrait bien, par 

exemple, å atranest, qui (concurremment avec atrane) se ren- 

contre plusieurs fois sur diverses poteries, selon toute proba- 

bilité comme marque de fabricant (Pauli, (oc. cit., p. 48 et suiv.): 

«ifabriqué) par Åtrane». 

Mais d'autre part je conviendrai que ce qui peut faire 

naitre de grands doutes, c'est quil semble y avoir beaucoup 

d'autres cas on le sujet d'un verbe transitif est au nominatif, 

par exemple, toujours avec tur(u)ce, qui peut difficilement signi- 

fier autre chose que "donna'. Toutefois ceci ne fournit non 

plus aåucune preuve réelle du contraire relativement å la sus- 

dite possibilité, puisque — méme sans compter avec I'hypothése 

que dans Vécriture on aura pu omettre lå désinence casuelle, 

comme on le fait parfois pour la désinence génitive, — nous 
12 
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ignorons les délimitations auxquelles aurait pu étre soumis 

Pemploi de ce cas «actif» éventuel (par exemple, dans des pro- 

positions qui renferment aussi un régime indirect?). On pour- 

rait aussi supposer que lI'emploi du nominatif a pu percer suc- 

cessivement en remplacement de ce cas spécial, par exemple, 

sous Vinfluence des langues voisines. 

Mais, je le répéte, tout cela est si peu str que je prie de 

ne pas méme y voir une hypothése, mais de le concevoir sim- 

plement comme un de ces sujets de méditation que Vavenir doit 

se réserver de faire aboutir å une solution positive ou négative. 

Un autre phénoméne caractéristique des langues du Cau- 

case du Nord, est la singuliére distinction des genres (en trois 

ou quatre catégories) employant abondamment l'espéce d'élé- 

ments formatifs que M. O. Jespersen!) a appelés reminders, 

«rappeleurs», comme préfixes, comme infixes ou comme affixes. 

Å ce qu'iil parait, ''étrusque ne connait pas cette particularité 

qui, parmi les langues caucasiennes elles-mémes, fait aussi 

defaut å celles du groupe kurine. En étrusque, une différence 

de forme entre le masculin et le féminin ne se rencontre que 

dans quelques caåas råres, surtout pour les noms de familles 

tels que Afuna masc., Afuneri fém., Petru masc., Petrut fém., 

et parfois pour les prénoms comme Lard, Arndå masc., Lar&, 

Arndt fem. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que dans 

certaines des langues du Caucase nous trouvons la méme 

marque du féminin quw'en étrusque, 2, p. ex., en avare (avec vw 

comme marque du masculin) dou ”il', dor ”elle'”, "andtseu ”un 

Andien', "and?set "une Andienne'; kasikoumouk tå ”il, elle', gén. 

tanal masc., tanil fém. et neutre. 

Quant au vocabulaire étrusque, ce que nous en connaissons 

est si peu et appartient en grande partie å des domaines de 

civilisation tellement spéciaux qu'å tout prendre nous n'oserions 

1) Progress in Language (Londres, 1894), p. 41 et suiv. Cf. Studier over 

engelske kasus. Med en indledning: Fremskridt i sproget (Cope- 
nhague, 1891), p. 20. 

13 



386 Vilh. Thomsen. 

espérer de lui emprunter que peu d'appui pour les opinions dont 

il s'agit ici. Nous ne nous doutons pas de la maniére dont on 

a exprimé les mots qui sont ordinairement les plus caractéristi- 

ques et les plus constants dans les langues, tels que pére, 

mére, frére (Iura?), sæur!), etc., ou, par exemple, les pronoms 

personnels?) ou les pronoms interrogatifs, ou bien la négation, 

etc. D'autre part, tant les grandes divergences du vocabulaire 

dans les langues caucasiennes que notre ignorance des corres- 

pondances phonétiques et, encore davantage, du coté historique 

du développement de leurs sons, doivent nous dissuader au 

plus haut degré d'employer aucune comparaison fournie par 

ces langues comme auxiliaire pour trouver le sens d'aucun des 

mots inintelligibles de V'étrusque. Je prendrai simplement la 

liberté de m'arréter sur une seule classe de mots qui occupe 

une position tout å fait particuliére et qui a été fort discutée. 

Ce sont les noms de nombre. 

1) On ne peut pas méme étre sår que clan fils” soit un mot primitif. 

Dans Fabr., n? 2340, inscription funéraire d'une dame Ramtha Matulnei, 

mariæe avec Sethre Ceisinie, on lit, entre autres choses, de la défunte 

— clalum ' ce[tsinie?]s" ct" clenar —; est-ce que cela pourrait signifier: 

wet (-m) elle mit au monde (clalu) mn fils å Ceisinie(?)»? et est-ce que clan 

pourrait se relier å la racine de ce clalu de sorte quil ne signifierait 

que 'natus'? (Les langues du Caucase ont pour 'fils' [voir v. Erckert, 

p. 129] beaucoup de mots qui différent fortement entre eux et dont 

aucun ne ressemble particuliérement å Vétrusque clan.) — Quant au 

mot pour "lune", voir p. 380. 

2) A coup sur, le mz qui revient si fréquemment ne signifie pas 'je (suis), 

encore moins '(je) suis”, mais 'ce', sur quoi la plupart des savants sem- 

blent étre aujourd'hui d'accord. Ålors on pourrait le comparer, par 

exemple, avec le kasikoumouk må (gén. munal masc., mumil fém., 

neutre, etc., plur. mi), pronom démonstratif qui s'emploie en parlant de 

ce qui regarde de plus prés celui å qui Ton parle, mz adv. 'istic'. Si 

Von pouvait supposer que l'étr. mi renferme cette nuance, il signifierait 

donc å peu prés 'celui que tu vois, celui que tu tiens'. (OQutre le sus- 

dit pronom démonstratif, le kasikoumouk en a plusieurs autres å diverses 

nuances de sens, p. éx., kkå (gén. kkanal, -il) qui s'emploie de ce qui 

se trouve au-dessus de la personne qui parle, yå (gén. yanal, -il) de 

ce qui se trouve au-dessous de la personne qui parle. Je n'ose rien 

dire d'aucun rapport existant entre ces pronoms-lå et aucun des pronoms 

démonstratifs évidemment assez nombreux et variés de l'étrusque.) 
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Parmi les noms de nombre étrusques, nous connaissons 

d'abord les six premiers, que nous fournissent les deux célébres 

dés de Toscanella, si souvent étudiés et sur les six cdtés des- 

quels les nombres se trouvent exceptionnellement écrits en 

toutes lettres au lieu d'étre désignés au moyen de points. Si 

nous mettons par écrit ces nombres tels qu'iils sont disposés 

sur chacune des paires de cåtés opposées — les diverses paires 

provisoirement dans un ordre arbitraire, -— voici aspect qu'ils 

préæsentent: 
sa — €1 

zal — may 

Ju — hud. 

Que ce soient lå les six premiers noms de nombre, c'est 

ce qui est en réalité hors de tout doute"). Car nous trouvons 

dans les inscriptions (et de plus sur les bandelettes manuscrites 

d'Agram) toute une série d'exemples des mots exactement les 

mémes (au lieu de za/, aussi zl ou esl) trés nettement comme 

nombres, pår exemple, dans des indications d'åge (reliés aux 

mots avwl(s) ”an[s]' ou rl ”ågé de”) ou d'ailleurs on écrit ordi- 

nairement des chiffres. [ci mous faisons encore connaissance 

avec au moins deux unités såres, lesquelles par conséquent 

doivent excéder 6, å savoir semp et cezp, puis une série de 

dizaines formées au moyen d'un affixe -alg (concernant les dé- 

sinences ultérieures avec lesquelles se présentent ces nombres 

et qui sont négligeables ici, je dois renvoyer aux travaux spé- 

ciaux qui traitent de ce sujet): cealy ou cialy ou cely, mealy ou 

muvaly, semgpaly, cezpaly, et une dizaine d'une forme propre: 

zadrum ou zadrm. 

Or, le malheur veut que nous ignorions absolument le 

sens de chacun de ces nombres et que les sources elles-mémes 

ne nous offrent aucun moyen positif d'en définir avec certitude 

1) Voir, par exemple, Deecke, Corssen und die Sprache der Etrusker. 

Stuttgart, 1875. 
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méæme un seul. La seule chose qui semble såre, c'est — outre 

ce qui résulte de la susdite limite constituée par 6, — que ni 

ci ni zal ni Ju (et ni, probablement, ud non plus) ne peuvent 

signifier 1, puisque cz et zal se rencontrent avec le pluriel 

clenar 'fils' et peut-étre encore quelques autres formes plu- 

rielles!), et que tous les trois nombres nommés, sous les formes 

de cizi, eslz et Junz, figurent dans des indications renseignant 

sur la quantité de fois (naturellement plus d'une) que le défunt 

a été revétu de quelque fonction. Enfin il faut partir de ce 

principe que les nombres des dés sont disposés dans un certain 

ordre déterminé.  L'arrangement le plus fréquent que nous 

rencontrions sur les dés trouvés en Étrurie, est identique å 

celui des Grecs et des Romains et tel que nous l'employons 

aujourd'hui, å savoir que la somme des nombres opposés est 7, 

par conséquent 1 — 6, 2 + 5, 3 + 4. Cependant, chose 

particuliére å VÉtrurie, on rencontre bon nombre d”'exemples 

dun aåutre arrangement: 1 — 2, 3 — 4, 5 —+ 6. Nous devons 

donc nous attendre å ce que les nombres des deux dés soient 

disposés suivant un de ces deux systémes. 

Voilå en réalité tous les points principaux quelque peu 

sårs dont nous disposons. Peut-étre que dans quelques rares 

cas, om Ion trouve un portrait du défunt å coté d'une indica- 

tion d'åge écrite en toutes lettres, on pourrait espérer des ren- 

seignements å l'aide du rapprochement de ces deux faåcteurs, au 

moins en ce qui concerne les dizaines; mais cette voie parait 

trés hasardeuse (cf. plus loin), et, dans tous les cas, jusqu'ici 

elle n'a abouti å aucun résultat qui mérite d'étre noté. 

Au contraire, toutes les autres preuves positives ou néga- 

tives qu'on a fait valoir, sont selon moi tout å fait sans im- 

portance. Cela s'applique, pår exemple, å cette considération 

que c'est seulement si Von place les deux dés de maniére que 

1) Il me semble que, dans des combinaisons ou entrent des noms de 

nombre > 1, on met des dénominations d'æétres vivants ou d'étres 

humains au pluriel, mais d'autres mots au singulier. 
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la face supérieure fasse voir may dans la méme diagonale, que 

tous les cétés homologues montrent les mémes nombres; mais 

vouloir conclure de cette circonstance, qui selon toute proba- 

bilite n'est que 1'effet du hasard, que may serait le nombre 

écrit le premier sur les dés et qui signifierait par conséquent 

1, voilå qui pourtant est tout å fait inadmissible. II n'y a pas 

moins d'arbitraire si du fait que le grand cippe de Pérouse 

porte en premier lieu naper XII, et nomme plus bas et succes- 

sivement naper " Sranc zl, hut" naper et naper ' ci enl, on a voulu 

conclure que 20 (= zal) — hut + ci —=— 121). Ne comprenant 

dailleurs rien de cette inscription assez grande, nous n'avons 

pas le moindre droit de supposer que 12 soit précisément la 

somme des trois autres nombres, et cela d'autant moins que 

nous ne nous doutons pås des modifications que comportent 

peut-étre les mots srane et enl. 

Comme il y a si peu de points d'appui sårs, il n'est pas 

étrange que les divers savants qui se sont occupés de cette 

question, en soient arrivés å des résultats fort divergents selon 

Vimportance différente qwils ont attachée å ces éléments-lå ou 

å d'autres?). Voici les propositions les plus importantes que 

je connaisse et qui aient été avancées jusquiici: 

I ss SA Ære (150 6 

»Bugge) may du zal hud ci Sa; 2 

Campanari (Fabretti, Deecke” 

anon STA) re rr rede rene NOE Ca al ses sr ds 

Bee ke MSTT) res dre ER er ENA za ra ds 

LE ses RER Fee Ale ERE ADLER ILO 87. ed 

(ou sa  zal du hud may ci); 

BENS EDEN 5 ron (an KrA Te Mee n age dl ud sa ea: 

1) Deecke, Beitråge de Bezzenberger, I, p.271. Cf. Pauli, Forsch. u. 

Stud., III, p. 138, qui convient pourtant du faible dont est entachée 

cette argumentation. Il en est de méme de Skutsch, p. 264 et suiv. 

Qutre des notices cå et lå dans d'autres ouvrages, je cite particuliérement 

Deecke dans les Beitråge de Bezzenberger, I (1877), p. 257 et suiv.; 

Fabretti, Swpplemento III (1878), p. 5 et suiv.; Pauli dans Etrusk. 

Forschungen und Studien, III (1882) et Altital. Forschungen, Il, 2 

(1894), p. 68 et suiv. et ailleurs; Skutsch dans Indogermanische For- 

schungen, V (1895), p. 256 et suiv. 

(SI 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. lyd 26 
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Les deux premiers de ces aåarrangements — dont å son 

tour le premier cherche son appui dans de prétendues simili- 

tudes avec les nombres indo-européens, le second avec quelques 

formes primitives forgées de nombres finno-ougriens — sont 

V'un et Vautre inadmissibles, parce qu'ils supposent un désordre 

radical aux nombres des dés; les trois autres reposent d'un 

coté sur de bien faibles arguments, et, d'autre part, inspirent 

tous divers doutes. Si maintenant j'ose augmenter d'encore 

une le nombre des tentatives d'interprétation qu'on a établies, 

je ne le fais — comme tout ce que j'avance dans cet article, — 

qu'å titre d'appel fait å la méditation, mais cet appel me parait 

toutefois mériter aussi une méditation. 

S'il y a un fond de vérité dans les similitudes que je me 

suis imaginé trouver entre I'étrusque et les langues nord-cau- 

casiennes, il vaudrait peut-étre bien la peine de jeter åussi un 

coup d'æil sur les noms de nombre de ces langues, et voici 

les formes que nous y trouvons pour les six premiers nombres 

('omets les suffixes pronominaux ou les exposants génériques 

constants qui, dans quelques-unes de ces langues, s'ajoutent 

aux thémes): 

I kasikoumouk, hurkane itsa, avare iso, tsa, kurine, oude sa; 

2 kasik. kk,  avare klø, hurk. khwr (khe), kurine gve: 

3 — san; — thlab, —  zhåv (zhab), artchi thlev, thleba; 

& — mug, miq— ung, artchi evg, ebequa; 

Dr or hur 2 kur: ra (ru hl) KODER rRDO 

(géorgien zutht, zuth) ; 

(6 — rar, hurk. wrig, avare anthl, oude uxk). 

… 

Quant au reste des nombres, j'ajoute seulement que dans 

quelques-unes de nos langues (telles que avare, kurine, oude, 

comme dans les idiomes du Caucase du Sud), les dizaines se 

forment suivant le systéme vicésimal, dans d'autres (telles que 

andi, kasikoumouk, hurkane, artchi) suivant le systéme décimal, 

p. ex., kasikoum. mugttsal 46, z'uttsal 50. 
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Si maintenant nous comparons les nombres cités avec les 

nombres étrusques, je crois qu'on doit convenir de [existence 

d'une série de remarquables ressemblances (bien qu'å un moin- 

dre degré pour 6, dont les dénominations divergent aussi assez 

considérablement dans la limite des langues caucasiennes) )). 

Or si, conformément å ces ressemblances, nous voulions or- 

donner les noms de nombre étrusques, nous obtiendrions la 

série suivante: 

1 '$a, 201, 3" 2al) 4 may orde 

ou, peut-étre, 5 hud, 6 du, 

et cet arrangement concorderait précisément, pour la part des 

dés, avec le systéme 1 — 2, 3—4, 5— 6, concordance qui 

doit parler fortement en faveur de l'exactitude de cet arrange- 

ment ou en tout cas le recommander å une attention sérieuse. 

Parmi les autres nombres, je supposerais alors que cezp 

— 8 (au point de vue étymologique, apparenté peut-étre å eéz, 

10—2), et semø (comme Font aussi pensé la plupart des autres) 

plutåt 7 que 9 (Pauli); alors sempaly deviendrait 70, cezpaly 80. 

Sur un autre mot nurd, ou M. Pauli a pensé voir un nom de 

nombre et aåauquel — en employant des arguments assez forcés, 

ce me semble, — il a donné pour valeur 10, je n'ose avancer 

atucune opinion (je serais moi-méme forcé de condamner un 

rapprochement éventuel du kasikoumouk urdé, etc. 9). 

Je me bornerai encore å quelques remarques sur certains 

détails. Si la plupart ont posé may — 1, il faut pourtant — 

ce qu'a déjå observe (BB., I, p. 270) Deecke, qui, å la vérité, 

”a abandonné plus tard afin de faire cadrer les noms de nombre 

avec sa nouvelle théorie indo-européenne, — il faåut, disons-, 

1) Si M. Pauli, Forsch. u. St., HI, p. 148, cite les langues caucasiennes 

conjointement avec une série d'autres, avec les noms de nombre des- 

quelles il a tenté sans succés de comparer les nombres étrusques, cela 

doit provenir de ce qw'ici aussi il s'en est exclusivement tenu aux lan- 

gues sud-caucasiennes, dont les noms de nombre, il est vrai, différent 

essentiellement et des mombres lezghiens et des nombres étrusques 

(excepté géorg. æuthi 5 vis-å-vis de l'étr. hu?) 
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nous, faire ressortir qu'on ne saurait bien séparer de cette 

unité la dizaine mealy ou muvaly; mais en ce cas il est impos- 

sible que may — 1, puisque 1 ne peut former aucune dizaine. 

D'aprés ce qui précéde, si may = 4, mealy ou muvaly (pourvu 

que ces deux formes soient identiques, ce qui est plus que 

probable) signifierait 40, et cela peut convenir å merveille lå 

ou il se rencontre. (M. Pauli a posé arbitrairement mealy, muvaly 

Orna fart" construine une une mer ene 

qui ne se rencontre pas.) 

Inversement, quant å sa, le caås vaut la peine de faire res- 

sortir que précisément on ne rencontre aucune dizaine formée 

de cette unité. Naturellement, ce peut étre lå l'effet du hasard, 

nos textes ne renfermant pas d'exemples de toutes les dizaines; 

mais tant qu'on n'aura pas constaté avec quelque probabiliteé 

une pareille formation, on sera autorisé å yv voir une bonne 

concordance avec le choix de la valeur 1 pour sa"). Du reste, 

presque tous ont été d'accord que sa ne saurait étre — 1, ni 

désigner en définitive un nombre inférieur å 4, et cela parce 

quil existe une inscription funéraire dédiée å une petite fille 

morte å Våge de $a an(s) (avw/s" Sas, Fabr., n? 2104); mais con- 

formément å une observation faite par Fabretti, les ÉEtrusques 

n'auraient jamais été dans Vusage d'indiquer V'åge des enfants 

morts å Tåge de moins de quatre ans. Cependant un examen 

plus approfondi (voir Fabretti, Suppl. 1, p. 243, note) fera cons- 

tater que ce postulat s'appuie exclusivement sur le fait que, 

paårmi 104 inscriptions funéraires indiquant låge du défunt au 

moyen de chiffres, on en a fortuitement une relative å un enfant 

de 4 ans, deux dédiées å des enfants de 6 ans, etc. On pourrait 

7) Je sais trés bien que M. Pauli (Altit. Forsch. II, 2, pp. 49, 82 et 105) a 

pensé précisément trouver une forme paralléle å une pareille formation 

étrusque dans stalyviz, sialyverz de Vinscription de Lemnos; mais tant 

selon la forme que suivant le contexte (avzz :sialyviz : marasm : aviz :), 
toute cette interprétation me parait tout å fait indémontrable et invrai- 

semblable. 
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alors conclure avec non moins de raison que sa ne peut pas 

signifier 5, parce qu'on w'aurait jamais été dans Vusage d'indi- 

quer Tåge des enfants morts å 5 ans. AÅ mon avis, tout cet 

argument n'a pas la moindre valeur. Convenons que les parents 

étrusques ont då avoir le méme droit que ceux de nos jours 

d'indiquer sur un monument funéraire V'åge de leurs enfants 

défunts, quel qw'il ait été, ou de s'en abstenir, tout å leur guise. 

Le nombre qui constitue pour M. Pauli le point de départ 

proprement dit pour déterminer les]autres, c'est zadrum. Comme 

c'est la seule dizaine formée différemment des autres, il tient 

pour sur qu'elle ne saurait étre que 20, et pour également sur 

que par conséquent zal/, duquel zadrum (ou selon lui å propre- 

ment parler zadr) parait formé, équivaut å 2. Il trouve un appui 

a cette assertion dans le fait qu'un homme, Larth Khurkhles, 

mort suivant Vinscription (Fabretti, n? 2071) «avils : ciemzadrimns», 

a fait évaluer par Deecke, se basant sur Timage placée sur le 

couvercle du sarcophage, V'åge de cet homme å «30 ans au 

plus» )), tandis que Fabretti Vavait déclaré «uomo vecchio». 

1) Voir Deecke dans Bezzenb. Beitr., 1, p. 272. Dans Altital. Forschungen, 

II, 2, p. 155, M. Pauli, sous Tinfluence de formes géorgiennes telles que 

or-m-otst = 2 X 20 = 40, a eu Tidée malencontreuse de regarder le 

-m- qui en étrusque relie quelquefois. unités et dizaines, comme signe 

de multiplication, ce qui å coup sur est aussi inexact que lorsque, 

dans le temps, Deecke y voyait 1'expression d'une soustraction (ciemza- 

ørms = 40 — 2? =— 38). Cela donnerait å ce méme homme Tåge de 

«6 Xx 20» = 120 ans au lieu de «26». «Dass ausnahmsweise, ajoute- 

t-il, einmal auch ein Etrusker 120 Jahre alt geworden sei, scheint mir 

kein Gegengrund gegen meine Darlegung.»  Peut-étre! Mais au moins 

cela ne favorise ni V'explication de -m- ou de zadrum, ni 1'emploi du 

portrait pour évaluer Tåge. Bien qu'å la vérité -m 'et' se place ordi- 

nairement de la méme maniére que le latin -que, apréæs le dernier de 

deux mots combinés, je »'ai pas ombre de doute que, soit qu'il y ait 

ou non -m, on doive toujours faire Taddition des unités et des dizaines. 

(Si, par opposition au -m- géorgien invoqué par M. Pauli, on voulait 

trouver un pendant caucasien d'un m avec le sens d'addition, on pour- 

rait renvoyer, par exemple, å des combinaisons telles que dars-li-m tsa 

101" (dars '100') dans les langues dargoua.  Toutefois j'y verrais 

moi-méme une concordance fortuite avec le susdit phénoméne dans 

P'étrusque.) 
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Toutefois — comme aussi M. Skutsch, (oc. ezt., p. 258 et suiv., 

'a déjå prononcé, — il y a un fait qui montre péremptoire- 

ment que zadrum ne saurait jamais étre 20. C'est une inscrip- 

tion (Fabr. Suppl. I, n? 388) dédiée å un homme mort «avr/ls + 

mays zadrums» aprés avoir revétu deux charges, chacune par- 

dessus le marché «X/» fois ou pendant «X/» ans, et, selon la 

déterminalion faite par M. Pauli, il m'åurait donc atteint qu'un 

åge de 21 ans ou subsidiairement de 25 ans! Voilå qui est 

absolument inimaginable. La plus petite valeur qu'on puisse 

attribuer å zadrum — et encore cela est-il assez douteux, — 

c'est 30 (= 3 [zal] x 10); en conséquence de ce qui précéde, 

mays zadrums — 34. A le bien prendre, il m'y aåurait rien 

d'étonnant qu'on ett eu pour 30 un mot d'une forme s'écartant 

de celle des autres dizaines; on pourrait rapprocher, par 

exemple, en avare (langue qui emploie méme ordinairement le 

systeme vicésimal dans les dizaines), la singuliére expression 

pour 30 thleber (de thlab 3) ou, en kåsikoumouk, zubz, terme 

encore plus étrange et unique. 

Néanmoins je trouve vraisemblable qu'en réalité zudrum 

désigne un nombre plus élevé, et, comme Va aussi voulu M. 

Skutsch, on pourra difficilement penser å autre chose que 60. 

Cela concorderait avec lestimation de Fabretti relativement au 

susdit Larth Khurkhles, comme «uomo vecchio». Précisément 

parce que 60 était pour les Étrusques un nombre principal, on 

pourrait d'autant mieux penser qu'il avait eu une forme å part. 

Mais aussi, en Ce cas, on est d'autant moins autorisé å tirer 

avec Skutsch, de zadrum =— 60, la conclusion que zal — 6. 

Bien plutot, zadrum sera précisément le résultat d'une opération 

autre que lå multiplication par 10 qui fait la base des autres 

dizaines, et, en ce caås, sans doute bien mieux formé suivant 

le systeme vicésimal — 3 (zal) x 20. Le dernier élément. pour- 

rait étre quelque mot spécial pour une vingtaine (tel que le 

danois Snes, anglais score, etc.) ou bien Vancien et primitif mot 

pour 20 qui, on pourrait le penser, se serait maintenu dans 
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cette combinaison et, d'ailleurs tombé en désuétude, serait rem- 

plåacé par cealy, formé par analogie aux autres dizaines. Dans 

Vapparition de cealy il n'y arien qui s'oppose å lui attribuer 

la valeur de 20. S'il se rencontre deux exemples d'hommes 

morts dans les (premiéres) années de cealy (un awils + cealyls, 

Pautre avils : cis : cealyls), dont, suivant Pindication, ni Vun ni 

Paåutre n»'ont revétu aucun emploi ou quelque chose d'analogue, 

on ne peut, cela va sans dire, s'en servir comme preuve de la 

valeur que je suppose å ce nombre, mais en tout cas cela 

s'harmonise bien avec cette idée!"). 

Quant au deux nombres qui restent, 4”) et hud, je ne vois 

aucune objection possible å ce qu'on leur attribue les valeurs 

5 et 6; seulement on ne dispose pas encore du criterium pé- 

remptoire pour décider laquelle de ces deux valeurs revient å 

chacun d'eux. Ni Fun ni Vautre ne présentent aucune dizaine 

formée de la maniére ordinaire (d'aprés ce qui précéde, zadrum 

semble étre lå dizaine qui répond å Vun deux); leur place sur 

les dés ne renseigne non plus sur rien, et peut convenir å 

Tune et å Vautre des valeurs?). Ajoutons qu'avec nos connais- 

1) Si, dans Fabretti, n? 2055 = Suppl. III, n? 327: — clenar ' ci" acnanasa 

| elssi" zilaynu " Jelusa (ou celusa) ril" XXVIITI | papalser " acnanasa 

”" VI" manim " arce " ril'" LXVII, on pouvait voir dans elssi (avec la 

combinaison étrange S$) une faute d'écriture pour esåsæ, et supposer que 

cela constituait le nombre ordinal de eså (= zal), on y aurait peut-étre 

un témoignage de ce que eslå, zal est le nombre qui suit immédiatement 

Ct, ce qui å son tour ne sera possible que si ces deux nombres sont 

2 et 3. Alors je laisserais au lecteur de juger s'il ne serait pas possible 

de concevoir le sens général de ce texte comme voici: «Il engendra 

(?laissait? arce) deux fils survivants (?acnanasa), un troisiéme ayant 

été magistrat, mais ayant décédé(?), ågé de 29 ans, et 6 petits-fils (?pa- 

palser) survivants -—; (il était) ågé de 67 ans». 

Avec les formes latérales — allongées ou plus primitives? — un- 

dans Junz, voir p. 388, et June- dans Junem " cialzus, Bandelettes 

d'Agram, et Sunesi (ou Junem?) : muvalyls, Fabr., n? 2335 a. 

Parmi les dés å points et ayant I'arrangement 1 —- 2, etc., figurés dans 

Zannoni, Gli scavi della Certosa di Bologna, les Tav. 13, 9,10, 34, 7-9, 
50,7, 51,15, par exemple, concorderaient avec kvd 5, 94 6, les Tav. 51, 14, 

63, 13, 106, 3,4, avec 4% 5, hud 6. 
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sances actuelles défectueuses des correspondances phonétiques 

que présentent les langues caucasiennes, nous m'avons non 

plus rien å attendre de la comparaison avec les formes de ces 

langues, ou certaines similitudes semblent suggérer un sens 

(zu, "æko, Su, fu 5 === du?; oudenurk 6 —-étr. -hud?),…d'autres 

un autre (surtout le géorgien zut/r 5, qui peut se rattacher 

au kasikoumouk Tu, = étr. Judd ?). 

Ainsi le résultat que pour mon propre compte je trouve on 

ne peut plus probable et que cet article exprime mon désir de 

proposer å la méditation de mes co-investigateurs, c'est que 

Pétrusque se rattache å la singuliére famille de langues qui 

n'est représentée aujourd'hui que par les langues indigénes du 

Caucase et, dans cette famille, surtout å la branche qui est 

représentée par le groupe oriental des langues du Caucase du 

Nord on montagnardes. Si tel est le cas, il faut dønc admettre 

qwå une époque trés reculée F'étrusque, ou la langue mére de 

Pétrusque, s'est séparé de ses prétendues langues sæurs, et 

cela dans un temps ou, et pour la structure grammaticale et 

pour le vocabulaire, il y avait moins de différence qu'aujour- 

d'hui entre les idiomes continués soit dans les langues sud- 

caucasiennes actuelles, soit dans celles du Caucase du Nord 

isupposé toujours que ces langues appartiennent å une seule 

famille). 

Or si, venant å s'étonner de cette hypothése, quelqu'un 

hésitait å Padmettre å cause de la grande distance qui sépare 

les Etrusques des peuples du Caucase, on peut répondre å cela 

que non seulement il n'y a pas lieu de s'étonner, mais que 

C'est précisément lå maniére de voir qui semble s'harmoniser 

le mieux possible avec les données historiques. En effet, on 

ne saurait révoquer en doute que les Etrusques ne constituent 

pas une population aborigéne en Italie, qu'ils y aient immigré 

soit par terre, venant du nord, soit par mer, et voilå qu'Héro- 

dote (I, 94) nous fournit le récit bien connu et souvent cité, 

ou les Lydiens disent que les Tyrsénes, les Etrusques, sont 
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Lydiens dorigine, émigrés de Lydie pendant une famine de 

longue durée et arrivés en Italie, on ils s”établirent dans le pays 

habité antérieurement par des Ombriens, et lå ils prirent le nom 

de Tyrsénes. — Hérodote parle aussi des Pélasges tyrséniens en 

Thrace; Thucydide en mentionne aussi å Lemnos, ce qui vient 

d'étre brillamment confirmé par VFinscription qu'on a trouvée il 

y a quelques années å Lemnos et qui est rédigée dans une 

langue incontestablement voisine de l'étrusque. 

Quant aux détails de la tradition. communiquée par Hérodote 

sur Vorigine lydienne des Etrusques, il faut en rester lå; mais 

il n'est guére permis de révoquer en doute la relation méme 

établie par la tradition entre ce peuple et l'Asie Mineure. Or 

il y a, ce me semble, des indices que jadis, dans Vantiquité, cer- 

taines parties de V'Asie Mineure ont été oceupées de peuples 

apparentés å ceux qu'on trouve actuellement au Caucase; c'est 

done précisément ainsi que s'établit une bonne harmonie dans 

notre hypothése de la parenté qui relie Pétrusque aux langues 

caucasiennes. 

Quant å la langue des Lydiens eux-mémes, nous ne savons, 

åa proprement parler, rien de sår, car jusqw'ici on w'a trouvé 

dans la Lydie elle-méme aucune inscription rédigée dans lå 

langue ancienne du pays. En Égypte, au contraire, påys qui a 

conservé tant d'autres inscriptions provenant de mercenaires, 

surtout cariens, de V'Asie Mineure, on a trouvé une inscription 

dont Valphabet différe de T'alphabet carien et ressemble plutåt 

åa Valphabet phrygien, mais dont, å son tour, la langue différe 

tant du phrygien que du carien. D'aprés M. Sayce!"), qui a 

avancé une hypothése å laquelle on ne peut contester une 

certaine probabilité, nous voilå en présence d'un spécimen de 

Valphabet et de la langue perdus de Lydie. Voici comment il 

lit cette inscription: «A-(-u-s M-r-sh-t-l z-u-l», et il la traduit: 

«Alys the son of Mrsht ...… Il passe zu/ sans le traduire et 

1) Proceed. Soc. of Biblical Archæology, XVII, 1895, p. 41 et suiv. 
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voit dans mrstl un nom patronymique, concluant du fait que le 

roi de Lydie Candaule, fils de Myrsos, est aussi appelé Myrsilos 

(Hérodote, I, 7), que les noms patronymiques se formaient en 

lydien au moyen du suffixe -(7)/.. Mais, admettant que d'ailleurs 

la lecture et Vinterprétation du sens général de Vinscription 

soient exactes, ne pourrait-on pas s'imaginer que mråtl soit un 

génitif et que 2ul signifie ”fils'?  Alors ce dernier rappellerait 

remarquablement le mot qu'ont les langues sud-caucasiennes 

pour 'fils': géorgien svilz, inghiloi 3%l, et dans mrstl nous 

aurions alors la méme désinence geénitive / qu'en étrusque et 

dans les langues du Caucase du Nord — formation qu'on aura 

aåussi trés bien pu employer seule dans le sens de 'fils de”, — 

et en méme temps nous y trouverions un pont sur |'Åsie 

Mineure entre V'étrusque et les langues du Caucase. 

En terminant par cette question je me permets de recom- 

mander å un examen plus approfondi les idées que je viens 

d'avancer. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr.5. 

Om Hønsefosterets Kulsyreproduktion. 

Af 

Chr. Bohr og K. Hasselbalch. 

(Meddelt i Mødet den 7. April 1899.) 

Fosterets Stofskifte er kun højst. ufuldstændig kendt. Hvad 

Pattedyrfosteret angaar, have tekniske Vanskeligheder lagt væsent- 

lige Hindringer i Vejen for Undersøgelsen; men heller ikke om 

det for Forsøg langt lettere tilgængelige Fugleægs Stofskifte ere 

vore Kundskaber videre betydende. Med Undtagelse af enkelte 

Undersøgelser, der vedrøre nogle Forskelligheder i den kemiske 

Sammensætning af Ægget ved Begyndelsen og Slutningen af 

Udrugningen, og som vi ikke her have Anledning til nærmere at 

komme ind paa, gaa de foreliggende Forsøg ud paa at bestemme 

Æggets respiratoriske Stofskifte. Herved er det oplyst, at 

Ægget under Udviklingen bruger Ilt og udskiller Kulsyre; men 

i hvilke Mængdeforhold dette sker, er ikke paalidelig fastsat. 

Over Iltoptagelsens Størrelse findes kun faa direkte Bestem- 

melser, og de ere gennemgaaende anstillede efter upaalidelige 

Methoder. Kulsyreproduktionen er undersøgt i større Udstræk- 

ning; men af forskellige Grunde ere Bestemmelserne ogsaa her 

for en Del fejlagtige. — Saaledes anbringe Baudrimont & 

Martin-Saint-Ange") Ægget i fuldstændig tørret Luft, 

7) Ann. de chimie et de physique, Série 3, XXI, 1847. 
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uden Hensyn til, at det under saadanne Forhold ikke kan ud- 

vikle sig normalt, noget de nævnte Forff. for øvrigt selv anden- 

steds i Afhandlingen bemærke ; Forsøgene strække sig under ét 

over indtil 3 Dage, og der undersøges ved Slutningen af For- 

søgene ikke, om Fostrene endnu ere levende; under de givne 

Forhold vil dette sikkert ofte ikke være Tilfældet, og det kan 

derfor ikke undre, at de fundne Kulsyremængder blive meget 

for smaa. 

I Baumgårtner's!) Forsøgsrække er Methoden til Be- 

stemmelse af den udskilte Kulsyre ikke nøjagtig; thi Luften 

tørres vel omhyggelig med koncentreret Svovlsyre, førend den 

træder ind i Kaliluden, hvis Vægtforøgelse skal angive Kulsyrens 

Mængde; men, efter at være traadt ud af Kaliluden, tørres den 

ufuldstændig, idet den kun passerer et enkelt Rør med Ætskali, 

der endda ikke fornyes ved hvert af de 24 Timer varende For- 

søg (l. c. p. 33). Paa denne Maade maa der findes for lidt Kul- 

syre; og Æggets Produktion af Kulsyre i den hele Rugningstid 

angives derfor af Baumgårtner kun til Halvdelen af dens 

virkelige Størrelse. 

Ogsaa R. Pott & Preyer?) anvende Absorption i Kalilud 

og Vejning til at bestemme Kulsyrens Mængde. Luften, der 

fra Rummet omkring Ægget er mættet med Vanddamp ved 

c. 38? C., træder ind i Kaliluden gennem et enkelt Chlorcalcium- 

Rør, hvad der maa betinge en ufuldstændig Tørring. Da der 

til Tørring af den udtrædende Luft anvendes 2 Ætskalirør og 

Forsøgene kun vare 6 Timer, ville Resultaterne snarest blive 

for høje, hvad der naturligvis især faar Betydning i de Tilfælde, 

hvor den fundne Kulsyres Mængde absolut taget er ringe, alt- 

saa i de første Rugningsdage eller ved ubefrugtede Æg. Men 

den væsentligste Hindring for nøjagtig Bestemmelse af den 

Kulsyre, der produceres af selve Fosteret, ligger ved de her 

1) J. Baumgårtner, Der Athmungsprocess im Ei. Freiburg 1861. 

2) Pflugers Archiv, Bind 27, 1882 og Bind 31, 1883. 
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omtalte Forsøg vistnok deri, at der ikke er taget Hensyn til, at 

Æggeskallen påa Grund af sit Indhold af Bicarbonater afgiver 

Kulsyre, naar Ægget anbringes i kulsyrefri Luft, saaledes som 

det sker under Forsøgene. Idet der til Undersøgelse af Pro- 

duktionen paa de forskellige Rugedage hver Dag tages et nyt 

Æg, der hidtil har ligget i atmosfærisk Luft eller den endnu 

kulsyreholdigere Thermostatluft, kommer man til stadig paany 

at addere den Kulsyre, der skriver sig fra Bicarbonat-Dissocia- 

tionen, til den af Fosteret producerede. Dette bliver af fuld- 

stændig afgørende Betydning for de Resultater, man faar ved 

ubefrugtede Æg og ved befrugtede Æg i de første Rugedage; 

Betydningen bliver mindre for de senere Perioder af Udviklingen, 

naar Kulsyreproduktionen har naåaet en betydelig Størrelse. 

Paa Grund af den store Interesse, som -Spørgsmaalet om 

Intensiteten af Fosteretis Stofskifte har, have vi i nærværende 

Arbejde forsøgt at bestemme Størrelsen af Fosterets Kulsyre- 

produktion med Undgaaelse af de nysnævnte Fejlkilder. Et 

Fremskridt er det i saa Henseende, at det er lykkedes at gen- 

nemføre Bestemmelserne fra Dag til Dag med samme Æg under 

hele Rugningstiden. 

Forsøgsmethoden bestaar i Principet i, at Ægget befinder sig 

i en lufttæt sluttende Glasklokke, gennem hvilken der ved Hjælp 

af en Drypaspiratør suges en stadig Strøm af kulsyrefri Luft: 

den fra Ægget udviklede Kulsyre absorberes i Kalilud og be- 

stemmes ved Vejning. Detaillen af Forsøgsanordningen vil let 

ses af omstaaende Fig. 1. Luften træder ind gennem Gasuret a, 

hvorved det kan ses, om Luftstrømmen har en passende Hur- 

tighed; i Vadskeflaskerne b og 6, findes Kalilud til Absorption 

af Luftens Kulsyre; Flasken ce indeholder for Kontrollens Skyld 

Barytvand. Beholderen %, hvori Ægget ligger paa en Asbest- 

plade, er anbragt i en Thermostat (d); førend Luften træder ind 

i h, opvarmes den til Thermostatens Varmegrad ved at passere 
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sker dette ved, at der i Flasken g anbringes en Clornatrium- 

opløsning, der holdes paa ca. 20%0 NaCl. 

Ved 38” er Vanddamptensionen i den Luft, der føres hen 

over Ægget da ca. 427 altsaa omtrent 7?” under mættet 

Spænding for Vand ved samme Temperatur. Selv et Tempera- 

turfald paa flere Grader i Beholderen & vil saaledes ingen Dug- 

dannelse bevirke. 

Efter at Luften har passeret over Ægget, træder den ind 

i Clorcalcium-Beholderen /, hvor det meste af Fortætnings- 

vandet tilbageholdes, og tørres derefter fuldstændig i Fosfor- 

syreanhydrid-Rørene (m, m,). 

Kulsyren absorberes derpaa i Kugleapparatet nx, der inde- 

holder ca. 40 9/0 Kalilud. Den udtraadte Luft tørres først nogen- 

lunde i Clorcalciumrøret p, dernæst fuldstændigt i Kugleapparatet 

n;, der indeholder koncentreret Svovlsyre (g) og Fosforsyre- 

anhydrid (r). Den samlede Vægtforøgelse af nm og mx, under 

Forsøget giver Kulsyrens Mængde. Flasken s, der indeholder 

CaCl,, tjener til at afspærre Vanddampe fra Aspiratoren. For 

at Forsøget kan holdes uafbrudt i Gang, er der til Aspiratoren 

anbragt en Biledning (7), hvorigennem Luftstrømmen over 

Ægget kan vedligeholdes med uforandret Hastighed, medens 

Vejningerne af Kugleapparatet foretages; under selve Forsøget 

er Biledningen spærret med Klemmen &. Kugleapparaterne ere 

under Forsøget anbragte i en støvfri, tør Kasse, der ikke er 

angivet paa Figuren. 

Som bekendt fordrer den. anvendte Methode trods sin 

Simpelhed megen Omhu i Udførelsen. for at give tilstrækkelig 

nøjagtige Resultater, naar det, som her, drejer sig om 

Bestemmelse af småa Kulsyremængder. En direkte Prøve af 

Apparatet ved en 24 Timer fortsat: Gennemledning, uden at 

Klokken % indeholdt Æg, blev derfor hyppig foretagen; den 

største Vægtforandring, der paa denne Maade iagttoges for 

Kugleapparaterne nm og mn, tilsammen, var 0,5 Mgr. 

Thermostaten (d) bestod af en dobbeltvægget Vandkasse, 
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der opvarmedes med en Mikroflamme reguleret af en Reicherts 

Regulator. I de første Forsøg svingede Temperaturen c. 1? i 

Døgnets Løb; efter at der var sørget for en Stilling af Flammen, 

der fremkaldte en bedre Cirkulation af Vandet omkring Regu- 

latoren, var Svingningerne sjeldent over !/2”,  Luftstrømmens 

Hastighed indrettedes i en Del af Forsøgene efter Kulsyrepro- 

duktionens Størrelse, saaledes at den voxede fra c. 1 Liter til 

over 4 Liter i Timen; Kulsyreprocenten i Klokken % var da i 

den første Halvdel af Udviklingsperioden 1%/0o og derunder, 

medens den i de sidste Rugedage steg til ca. 5 oo. I enkelte 

Forsøg sugedes omtrent konstant 1,5 Liter igennem i Timen, 

hvad der viste sig at give paa det nærmeste samme Resultat 

med Hensyn til Kulsyreproduktionen. = Luftningens. Størrelse 

angives ved de enkelte Forsøg; forøvrigt komme vi nedenfor 

ved Undersøgelsen af den af Æggeskallen afgivne Kulsyre til at 

omtale den Betydning, som Svingningerne i Kulsyreprocenten i 

Luften omkring Ægget har for Bicarbonaternes Dissociation. 

I Begyndelsen foretoges daglig en Vending af Ægget i 

Klokken; dette viste sig imidlertid unødvendigt, idet man ogsåa 

uden Vending fik fuldstændig normale Kyllinger ud af Æggene, 

og Vendingen udelodes derfor i de senere Forsøg. For hele 

Forsøgsanordningens Brugbarhed taler for øvrigt, at det er 

lykkedes for samme Æg kontinuerlig at bestemme Kulsyrepro- 

duktionen gennem 21 Dage og derefter faa en fuldt normal og 

levedygtig Kylling ud af Ægget. 

Idet vi gaa over til at fremstille de ved Hjælp af denne 

Methode vundne Resultater, vende vi os først til Bestemmelsen 

af den tomme Æggeskals Kulsyreafgivelse. «For at 

undersøge dette Forhold udpustedes paa sædvanlig Maade et Ægs 

Indhold gennem to i Skallen anbragte smaa Huller og Æggets 

Indre udskylledes med Vand, der indeholdt Kanelolie. Efter at 

Ægget dernæst var fyldt med kulsyrefri Luft, tillakkedes Hullerne 

i Skallen, der nu anbragtes ved almindelig Stuetemperatur i 

Apparatet. Det viste sig (se Forsøg I), at der første Dag afgaves 
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10 og de to næste Dage c. 12 Mgr. CO,. Derpaa standsedes 

Oversugning af kulsyrefri Luft og i Stedet for lededes atmo- 

sfærisk Luft gennem Apparatet, idet Kaliflaskerne 6 og Baryt- 

flasken fjernedes; Mængden af den gennemledede Luft og den 

Mængde Kulsyre, den indeholdt efter at have passeret Ægge- 

skallen, bestemtes. Tillige undersøgtes i et andet analogt Appa- 

rat, der kun ingen Æggeskal indeholdt, Kulsyremængden i den 

anvendte atmosfæriske Luft. Denne toges fra Forsøgsværelset 

gennem en Ledning, der delte sig ud til de to Apparater. 

Resultatet var, at Skallen i atmosfærisk Luft, der indeholdt 

0,088 70 CO,, i 20 Timer optog omtrent 13 Mgr. Kulsyre. Da 

der atter i 3die Forsøgsafdeling anvendtes kulsyrefri Luft til 

Gennemsugning, afgav Æggeskallen paany det meste af den 

optagne Kulsyre. 

ForsøslFom Æsgeskal 

ma frelrr Afgivet Middel- | Luftning 
ESS BESLEd | Mgr, CO, | temperatur | pr. h. i Liter 

21,2h 10 150 5 
24,5h 5 13579 1,4 

98,5h d 12794] 1,4 

Derpaa i atmosfærisk Luft med 0,088 %/o CO,-Indhold 

eN D: Optaget | Middel- Luftning 
Forsøgstid Mgr. CO, | temperatur | pr. h. i Liter | 

29n | 12,9 | 129 | 1,6 

Atter i CO, -fri Luft 

| on | Afgivet | Middel- | Luftntng 
Forsøgstid | Mgr. CO, 2 

| temperatur. pr. h. i Liter 

20,3% 8 | 149 | 1,5 

Det er vel udenfor al Tvivl, at Optagelsen og Afgivelsen af 

Kulsyre ved Svingninger i Spændingen paa under 1 "oo skyldes 
- 
i 
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Tilstedeværelse af Bicarbonater i Skallen!). Mere detaillerede 

Forsøg over Sammenhængen mellem Kulsyreoptagelse og Spæn- 

ding i den omgivende Luft ere ikke foretagne, da Bestemmel- 

serne væsentlig havde Betydning for os som orienterende for 

Bedømmelsen af Forsøgsresultaterne med hele Æg. For dette 

Formaal ere de fundne Oplysninger tilstrækkelige; de vise, at 

man maa faa vildledende Resultater ved at tage Æg, der have 

ligget i atmosfærisk Luft eller den endnu mere kulsyreholdige 

Thermostatluft, og anvende dem til Forsøg over Fosterets Kul- 

syreproduktion; de udskille da ved Anbringelsen i den kulsyre- 

fri Luft i Bestemmelsesapparatet Kulsyre, der skriver sig fra 

Skallen og intet har at gøre med de egentlige Aandedræts- 

processer. Hvor hurtig Kulsyreafgiften fra Skallen finder Sted, 

afhænger af flere forskellige Omstændigheder; men den vil være 

størst i Begyndelsen, hvad der ved Omregning af kortvarige 

Forsøg til at gælde for 24 Timer vil forstørre Fejlen. 

Undersøges Æggene paa et senere Tidspunkt af Udviklingen, 

spiller den omtalte Fejl en ringe Rolle; dels fordi den procen- 

tisk set bliver lille i Forhold til den betydelige Kulsyreproduk- 

tion fra Fosterets Side, dels fordi Luften inde i Ægbeholderen, 

påa Grund af den større Kulsyreudvikling ved sædvanlig Gennem- 

ledningshastighed, holder sig paa en Kulsyrespænding af nogle 

pro mille, hvorved Bicarbonaternes Dissociation bliver højst 

ubetydelig. 

Undersøger man derimod Æggene paa et Tidspunkt, da 

Fosterets Kulsyreproduktion er ringe, måa man nødvendigvis 

tage Skallens Kulsyreafgift med i Betragtning, hvis Slutningerne, 

man drager af Forsøgene, ikke skulle blive helt illusoriske. For 

saa vidt muligt at bestemme selve Fosterets eller Ægindholdets 

Kulsyreproduktion ere vi gaaede frem paa to Maader; i nogle 

Tilfælde er Ægget først anbragt ved Stuetemperatur i kulsyrefri 

7) Om det tvekulsure Natrons Dissociation se Bohr, Scand. Archiv f. Phy- 

siologie, Bind III, 1892, pag. 66. 
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Luft, og dets Afgift af Kulsyre undersøgt; naar denne er bleven 

omtrent Nul, har man begyndt det egentlige Forsøg ved 38? C. 

I andre Tilfælde har man strax begyndt Forsøget og kontinuert 

fortsat det gennem flere Dage; herved faar man vel Kulsyren 

fra Skallens Bicarbonater med; men idet man udstrækker 

Forsøget med samme Æg over længere Tid og bestemmer 

Kulsyreudskilningen med regelmæssige Mellemrum, kan man, 

saaledes som det vil ses af det følgende, nogenlunde se, naar 

Afgivelsen af Kulsyre fra Skallen er bleven uden Betydning. 

Begge Fremgangsmaader have givet os overensstemmende Re- 

sultater. 

Førend vi gaa over til Bestemmelse af selve Fosterets Kul- 

syreproduktion, staar der endnu tilbage at undersøge Kulsyre- 

afgiften fra Ægindholdet, naar der ingen Udvikling foregaar deri. 

Saadanne Forsøg kunne anstilles ved Anbringelse af ubefrugtede 

Æg i Thermostat. 

Forsøg med ubefrugtede Æg. Pott & Preyer angive, at 

det ubefrugtede Æg, naar det anbringes i Thermostat, udvikler 

en betydelig og temmelig konstant Mængde Kulsyre, nemlig 

daglig fra 110 til 150 Mgr. Man maatte heraf slutte, at der i det 

ubefrugtede Ægs Indhold foregaar en betydelig Stofomsætning 

under Rugningen. Imidlertid er Resultatet ikke at tyde paa 

denne Maade, men skyldes hovedsagelig Kulsyreafgivelse fra 

Skallen. Forsøgene ere nemlig anstillede saaledes, at Æggene 

umiddelbart fra Rugeovnen ere anbragte i Respirations-Appa- 

ratets kulsyrefri Luft; her er der da udført et Forsøg af 6 Ti- 

mers Varighed og den derved fundne Kulsyreudskilning omregnet 

til at gælde for 24 Timer. Som ovenfor udviklet giver denne 

Fremgangsmaade ingen Oplysning om Kulsyreafgiften fra Æggets 

Indhold, idet Skallens Bicarbonater faa en ukontrolleret og altid 

overvejende Indflydelse paa Resultatet. At der daglig i de om- 

talte Forsøg udskilles omtrent lige meget, skyldes, at der til 

Forsøgene hver Dag tages et nyt Æg, hvorved Fejlen hver Gang 

paany gentages påa samme Maade. Noget har vistnok ogsaa 
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den ufuldstændige Tørring af Luften (Side 400), førend den fra 

Ægbeholderen træder ind i Kaliluden, bidraget til tilsyneladende 

at forhøje Kulsyreudskilningen. 

I Virkeligheden er den Mængde Kulsyre, der produceres af 

et i Thermostaten ved ca. 38” C. anbragt ubefrugtet Ægs Indhold, 

særdeles ringe. Saaledes som nedenstaaende Forsøg vise, synker 

den efter 2—3 Døgns Forløb til mellem 0 og 5 Mgr. i 24 Timer. 

Dette er i god Overensstemmelse med, at de morfologiske For- 

andringer, der findes i saadanne Æg, vel ere noget variable, 

men kortvarige og aldrig betydelige. Det behøver knapt at be- 

mærkes, at der vil kunne findes rigelig Kulsyreproduktion, saa- 

fremt Ægget gaar i Forraadnelse; i vore Forsøg er dette for- 

øvrigt ikke indtraadt. 

Nedenstaaende fem Forsøg ere anstillede med ubefrugtede 

Æg, der i nogle Tilfælde først have været behandlet med Over- 

ledning af kulsyrefri Luft. 

Eorsos IU efrusgtet ie: 

I 10 Dage behandlet i kulsyrefri Luftstrøm ved Stue- 

temperatur. 

BRITE SUAfSIVEb Middel- | Luftning 
Forsøgstid | Mgr. CO, | temperatur | pr. h. i Liter 

28M;) 1] 18 "soner de 

Kimplet ca. 2mm med mange Vakuoler. Ingen Lust. 

Afgiften af Kulsyre i Løbet af et Døgn er her minimal. 

I de følgende tre Forsøg er det ubefrugtede Æg anbragt i 

Apparatet uden foregaaende Behandling med kulsyrefri Luft. 

De give alle i Hovedtrækkene samme Resultat, nemlig i første 

Døgn en forholdsvis betydelig Kulsyreudskilning, der derefter i 

Løbet af 2den eller 3dje Dag gaar ned til lave Værdier. 

10 



Om Hønsefosterets Kulsyreproduktion. 409 

Forsøg II. Ubefrugtet Æg. 

Forsøestia | Afsivet | Middel- | Luftning 
epe Mgr. CO, | temperatur | pr. h. i Liter 

91h hu UAGgrE| " easgåo FF 1 ek vEs 

Gå | i ea, 388 ca Es 
15,54 3 ca. 389 ca. 1,5 

Forsøg IV: Ubefrugtet Æg: 

rornserla far, | mk. 7] vår. 
201 18,5 ca: 380 1,3 

201 9 do. 1,2 

(5 2,5 do. | calls 

16% | 55 do. | 0,6 

22n 0 døbt! 1,8 

Forsøg V. Ubefrugtet Æg. 

Forsøgstd | gåfsivet | Middel | Luftnine 
20,3h 14 ca. 389 3,3 
29 gh 13,5 do. | 1,7 
7,9h 7 do. 2,5 

141 6 do. 1,7 
gh 9 37,7 1,5 

13,21 145 37,5 1,9 

I nedenstaaende Forsøg have Forandringerne i det ubefrug- 

tede Æg været forholdsvis betydelige, idet Kimpletten var stor, 

og der var en syrlig Lugt af Indholdet. Ikke desto mindre har 

Kulsyreudskilningen i første Døgn efter Anbringelsen i Thermo- 

staten kun været 12 Mgr. i 24 Timer og i de følgende Døgn 

endnu ringere. Ægget blev først i 6 Dage undersøgt ved Stue- 

temperatur i kulsyrefri Luft. 

11 



410 Chr. Bohr og K. Hasselbalch. 

Forsøg VI. Ubefrugtet Æg. 

Forsøgstid Afgivet Middel- Luftning 
Mgr. CO, | temperatur | pr. h. i Liter 

2Qh 15,5 Stuetemp. | 155 

23,5h 0 do. 1 

24,3h 5 do. ig 

26,8h 0,5 do. il 

21,2h 3,5 do. al 

25,52 5 do. | 0,9 

SONNE NERE] DE 38,59 | 0,9 
22,5h | 0 ca. 38? 0.8 

251 6,5 ca: 389 0,7 

2714 5,5 Ca. 389 0,6 

231 i 38,5? 0,8 

Kimplet c. 4mm j Diam. Mange Vakuoler. Syrlig Lugt. 

Forsøg med befrugtede Æg. Hvad angaar Kulsyreproduktionen 

hos befrugtede Æg under Udvikling, saa ere Grundene til, at 

Baudrimont's og Baumgårtner's Forsøg ingen nøjagtige Op- 

lysninger have kunnet give, omtalte i Indledningen. Hos Pott & 

Preyer!) findes først Forsøg fra åte Dag af; Bestemmelserne 

for de enkelte Dage i Rugeperioden ere udførte paa forskellige Æg, 

og hvert enkelt Forsøg har varet 6 Timer; heraf er da Produk- 

tionen for 24 Timer beregnet. Da Kulsyreudskilningen endnu paa 

dte Dag ikke er stor (ca. 10—20 Mgr.), vil den oftere omtalte 

Afgift af Kulsyre fra Skallen influere stærkt paa Resultaterne frå 

denne og de nærmest følgende Udviklingsdage. Først midt hen 

i Udviklingstiden taber denne Fejlkilde sin væsentlige Betydning. 

Ved vore egne Forsøg er der for de Perioder, hvor Kul- 

syreudskilningen er ringe, overalt anvendt samme Fremgangs- 

maade som beskrevet for de ubefrugtede Æg; altsaa have For- 

søgene stedse været førte kontinuert gennem en Række af 

Dage og i nogle Tilfælde har Ægget før Udrugningens Begyn- 

delse været anbragt i længere Tid i en Strøm af kulsyrefri Luft. 

Forsøgene anføres tabellarisk i det følgende; de til hvert 

”) W. Preyer, Physiologie des Embryo. Leipzig 1885. 

12 



Om Hønsefosterets Kulsyreproduktion. 41( 

Forsøgsnummer hørende Bestemmelser ere udførte med samme 

Æg; en særlig Interesse frembyder i saa Henseende Forsøg XXI, 

hvor Kulsyreudskilningen er bestemt fra Iste—21de Dag paa 

samme Æg. Iøvrigt findes de nødvendige Oplysninger i Tabel- 

rubrikkernes Overskrift. 

Med Hensyn til Resultaterne vil det ses, at der gennem- 

gaaende findes et mere eller mindre stærkt udtalt Minimum i 

Kulsyreproduktionen omkring 3dje Dag; først herefter begynder 

en mere regelmæssig Stigning af Kulsyrens Mængde. Grunden 

hertil er formentlig at søge i, at der i de første Dage gør sig 

to Kilder til Kulsyreudskilning gældende ved Siden af hinanden ; 

dels producerer selve Fosteret Kulsyre, dels afgiver Ægget 

Kulsyre, der skriver sig fra andre Processer end Fosterudvik- 

lingen, saaledes som det ovenfor gentagende er omtalt. Denne 

sidstnævnte Del af Kulsyreudskilningen, der strax i Begyndelsen 

påa Grund af Fosterets Lidenhed er den langt overvejende, 

taber sig i Løbet af 2—3 Dage, saaledes som vi såa ved Be- 

stemmelserne med det ubefrugtede Æg, og fra den Tid faa vi 

væsentlig kun at gøre med det sig udviklende Fosters Kulsyre- 

produktion, der stiger, alt som Væxten skrider frem. 

Forsøg med befrugtede Æg. 

Forsøg VII. Ægget har før Forsøget ikke været anbragt 
i kulsyrefri Luft. 

Daz | Fra—Time | Afgivet rime Middel- SE CO, afgivet pr. 24) 

5! til—Time |Mgr. CO, temp. | iter Mgr. Cbe. 

il Kes 0 ES BYER NE 38 la 20,89 10,63 
24,8— 40,1 ls) BEDE 5 76 5-1 DA les ; | 0 7 > 19,77 | 10,06 

BD AN So ale NT GS TT 
a f| 48,8— 645| 4 0,255 371,4 ba hy : 
3 S 2 2 3. | ene |srsn3 6,86 3,49 
ST SENE TT g 

4 f | 72,8—: 88,8 55. |. Og 111383 av ty Ser 4.40 

ls 90,5—196,5" 95 1 og ØRE | ta | AN 
5 (| 97,1—112,1| 12,5 0,833 37,9 15 |V og2g 12,10 

|113,5—120,3 9.5 1,407 38,4 1%: | g 

Vægt 0,113. 

13 



412 Chr. Bohr og K. Hasselbalch. 

Forsøg Vill. Kulsyreafgiften ved Stuetemperatur er undersøgt 
i 8 Dage før Rugningens Begyndelse. 

| Middel-"| Fvftn. | CO, afgivet pr. 241 Fra—Time | Afgivet mn 
lag til—Time |Mgr. CO, Bu TE temp. re Mgr. Ge 

ars £-x - >>> — —— Rn er E = 

mon 11,5 Stueipr | lee 

i 24 4h 115 — ly; 

i 246h 3,5 BE eg 

i 23h 6 EM ARD 
12550 16 — 0,9 

i 23,5h 5,5 — 1,5 

i 24gh 4,5 — kg 

i 7,3h 1,5 RE 1,6 

i 1614 0 — 1,6 

i 6,9h 0 IE 

$ | 0,3— 16,3 i 0,062 | 38 IN 
ANA TTESE OSS eg 6 0,800 38,2 1,118 773 3,65 

23,8— 38,8 6 0,400 B82r dag 9 f > > > b | > || 

AVE RER Ea SE STAA FNS SER ORE T SER ARTS RE PE 1,69 
f | 48,5— 63,5 By 0,250 BOE LEG ) 

3 Ng ETS RE re > 2,57" 10,405 38,2 1,5 7,15 3,64 

f | 71,2— 86,5 5,5 0,359 38,2 1,3. | 

FAE KS 5 OR | FA 6-5: 5 0.620 | 138 14 | gf 11,10 5,65 
3) 97,5—110,5 13,5 1,038 30305%|153 24,58 12,51 bi 2 

Vægt 0,087. 

Forsøg IX. Analogt med foregaaende Forsøg; ogsaa her ses 
Minimum af Kulsyreudskilningen påa 3dje Dag. 

| ; ; i Luftn. | ci h er 
sr. CU; " |i Liter] Mgr. Cbc. 

i 28,80 14 ER ETS | 
i 2450 5,5 13 ls 
i 22,3h 6 kær > 0,4 

i 225—h 166 re 0,4 
i 23,3h 0 12,5 0,5 

i 25,1h 0 12 0,4 
i 22h 3 13,5 0,7 

i 2434 0 13,8 1,1 

il 0 — 23,3 10 0,430 38,1 $£5 10,27 5,23 
2 | 23,3— 47,6 7,5 0,309 38,7 1,2 7,31 3,72 
3...) 47,6— 71 5 0,213 38,8 1,3 5,40 2,75 

4 | 71 — 96 9 0,360 38,7 1,2 8,69 4,42 

5. | 96—118,3 ml 0,494 38,8 1,2 11,86 6,03 

Vægt 0,053. 



Om Hønsefosterets Kulsyreproduktion. 413 

Forsøg X. Paa åde og påa dte Dag mislykkedes Bestemmel- 

serne paa Grund af en Mangel ved Apparatet. 

i i ber Luftn. | c9 ; Søk 
Fra—Time | Afgivet …… + Middel- | 2» afgivet pr. 24 

D : 5, ad va la aa) sn. 238 | til—Time. |Mgr. CO, | PI: f! i) temp. as. Mgr. Che 

i gh 3 16 ist | 
Ed 0—16 7,3 0,454 37,3 1,2 y 7,72 3,93 
9 17,5— 40 0,5 0,021 31,9 0,8 m B0 9 

! 43,3— 65;3 | 16,5 | 0,750 38,9 1550222 SR 
30 leege] 10 0 SE RYE ERE RER 3 

| | || 

$ | 120,5—135,7 14,5 0,954 54 ØRE MU 1555 NNE ERSES i 
CR 38. 143. 16 RR ME ER gt SE NR SS 

FoR143,7—1602 | 175] mon] +88 | er |), 
(88 1615—368—15 40—— aa — 280 — | gg et Pee | Tea 

f | 168,8—1843| 315 | 2,038 38 HEDEN 
Fat Vat EGER HE 10 ra GE SR BER 1) EK SSR NR 
$ |192,5—208,8 | 39 JE TNM MeD len det HD GREN: i 

94 19097—2163| 21 TER BES (OJDE HELE BEIGGER EEG] 
f |216,8—2315| 51,5 3,511 3055 ut IGBr LEV 

10 4.|934,5—240 | 22 TR gs VAR ARTUR DØ el HØRE 
14 $ |240,8—255,8 | 61 4,067 | 37 NS RR Re 

U|257,8—264' | 275 | 4583 | 38 £ ! 00,46 12 

Vægt 3,47. 

Forsøg Xl. Ikke i kulsyrefri Luft før Forsøget. 

| | Luftn ; 94 h .… | Afgivet | Middel- | "VUP. | CO, afgivet pr. 24 
Da Forsøgstid e r. Time An s | 3 Mr. CO, p temp. i liler Mgr. | Cbec. 

i | Pere: 
5 | 23n — | 33,5 | 1,457 | 38 | Ek | 33,97 | 17,29 

Vægt 1) uden Hinder 0,155. 

2) med Hinder 0,366. 

Forsøg XII. 1 kulsyrefri Luft 24? før Forsøget. 

| | | Luftn. | CO i 5 iv | Mi d . » afgivet pr. 24" 
Dag | Forsøgstid al S 5 pr.Time | Middel re h: | re P 

s1. 2 | emp. i Liter | Mgr. | Cbc. 

— —— — ET — — I == — 

15 | 14,31 | 163 | 11459 | 377 | 1,3 | 274,54 | 139,70 

Vægt 7,00. 
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414 Chr. Bohr og K. Hasselbalch. 

Forsøg XIII. Ikke i kulsyrefri Luft før Forsøget. 

he ; Luftn. | dj oh 
Dag | Forsøgstid med, pr. Time FESTE Syre ar 5 

16 | 19,55 | 486 | 24,998 | 37,5 | 1,5 | 598,15 | 304,38 

Vægt 13,76. 

Forsøg XIV. Ikke i kulsyrefri Luft før Forsøget. 

Dag | Forsøgstid Afgivet pr. Time Middel: ! rn: CO; afelyb pr se 
PÅ 5 ErRe0s i temp. (i Liter Mgr. | Che. 

M — 99n ] 4515 | 20,526 | 37,7 | 13 | 492,62 | 250,68 

Vægt 15,88. É 

Forsøg XV. Ikke i kulsyrefri Luft før Forsøget. 

FUER: ; $ | Middel- | Fvftn. | CO, afgivet pr. 24) 
Dag | Forsøgstid Mer. CO,| PE tIME| temp. LS Mir. Che 

8 | 4M | 72 | 30 | re ES] | 72,000 | 36,64 

Vægt 0,99. ETS 

Forsøg XVI. I kulsyrefri Luft flere Dage før Forsøget. 

; daer Er. ||C Orø rel DEER 
Dag | Forsøgstid Eee pr. Time DE, ag » BENE D 

ST. VU, Pp- i Liter | Mgr. | Cbc. 

13 | 93,3n | 230,5 | 9879 | 38,5 | 2 | 237,10 | 120,65 
I | 

Vægt 6,45. 

Forsøg XVII. Ægget var anbragt i kulsyrefri Luft flere Dage 

før Forsøget. 

|” S FENG fan Luftn. | 00, afgivet pr. 24" 
Ft Bras lime Afzivet Sl br: Middel- j 2 als1vet pr. < 

De rime Mgr. CO, BEDE temp. ae Mør. Cbe. 

17 | 383,7—403,7| 2845 | 14,25 | 38,8 |'7,8 | 346,4. | 176,28 
403,7—427,2 | 389 16,553 38,30 HESSEN 181 '403,7—47, , > 8 | 41238 | 209 USE SE To ag VI ERSR AT EEN JE SR 

19 | 433 —451,5| 378,5 | 20,459 | 38,4 | 1,8 490,3 | 249,51 

Vægt 17,62. 



Om Hønsefosterets Kulsyreproduktion. 415 

Forsøg XVIII. Ægget anbragt i kulsyrefri Luft fra 

lste Rugningsdag. 

Afervet | Middel- (stæfin. | CO, afgivet pr. 24h | Fra —Time pr. Time pr. I 
Mgr. CO, temp. (Liter Mgr. | Cbc. Dag å til—Time 

14 |319,5—881,5| 80 | 66, [ 385 25 | 160,00 | 81,42 

Vægt 5,07. 

Forsøg XIX. Ægget i kulsyrefri Luft 7" før Forsøget. 

Fra — Time enn Pr Ti VM iel: | org | CO, afgivet pr. 24b 
i Å i til—Time Ms CO) | te 1p. rr | Mer. | ha 

19 |. 432—448 7 484 | 30,250 | 388 | 17 | 726,00 | 369,43 

Forsøg XX. Kylling. 

Forsøgs- . | Afgivet | | Middel- 
" Alder r. Time Luftn. | Forhold 

tids 1 (år CO, IP . temp. LÆG 

|| 

| | 
(2 | under. Forsøg | 
|| 

Så (| 

|| 
| 

"| i Li if 

lut | HR son Tad hr så | SR Bk rolig 0 
| | É livlig 

| | | | livlig 

Vægt 36,30. 

Forsøg XXI. Ægget har ikke først været anbragt i kulsyrefri 

Luft. For 4de og i8de Dag mislykkedes Bestemmelserne. 

De i de to sidste Rubrikker for disse Dage opførte Værdier 

ere interpolerede. 

Dag | Fra—Time | Afgivet 5 Time | Middel- | Ro. CO, afgivet pr. 24 
S | til—Time Mer. CO, | temp. |. Liter Mgr. | Cbc. 

kk, 016 19,5 | 1,217 DIGE RU ER ) 29,10 11,4 
oS 17,5—40 650. HE Ojesg 730 158% ,| A RE DES 

kp| 43,83—65,8 OX hiorOrge 13819 eg i i 
3 É IX. 2.99 1,52 

UV, 66,5—73,8 4 0,546 | 38 al ERR St reg å 

44 | | DN D6,oa] | [6,07] 
96,8 —111,8 | 555 100.36770] 13758 Il | 

5å g VU 20,01 | 10,64 UW 113—119,8 10,5 |: 1554 | 138,6 (5 DS Serre gg 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 17 28 



416 Chr. Bohr og K. Hasselbalch. 

Forsøg XXI (fortsat). 

Fra—Time | Afgivet Middel- | Fvftn. | CO, afgivet pr. 24) 
Dag! 4i1—Tjme Mgr. CO, pr; Ting temp. DE: de. Mer. Cbc. 

BR Eee EN RE 79 RTE FESTER bi bå 

ve RER RENEE. 
Hr me Te fr SIE SES bl 

le re ER he pl SER ROS gb" 
ED RE ED HER EEN SS 
Tu er Bd SS AE So re …, 

meg Kes bunoer ye" (ve 417 SSO EEN 
288,8—304,1 | 169 11,082 SIDER 2,2 

306—311,7 82,5 | 14,559 37,6 DERNE) 
312,8—328,5 | 226,5 | 14,460 37,4 PEGE 

329,5—336,1 | 117 17,550 | 38,4 SEER: 
336,8—302,8 | 317 19,813 38,3 GV DDE 46 238,16 
TERE PEESE ENNA NE EL SAS NS PELS , 
361,1—376,1 | 329,5 | 21,967 371,9 BÆND 

377,5—384,3 | 188 28,595 38,4 EH) 
3384,9—401,3 | 496,5 | 30,398 30,7 3 Y 

i 1 364,82 
DES ENS ØE EDER sene DER É 

mn (ts 288,72 146,92 

en FS 359,30 182,83 

en - co Do | 

em (sr) 575,30 292,75 

mn 1 

18 | [714,12] | [363,40] 

| 432,5—448 474,5 | 30,613 38,2 AE DES 19. | 282, ; , , Als UV 71595 | Beo 
VU! 450,3 — 456,5 | 169 27,040 38,2 SEX (12,95 ,80 

(|-456,9—472,6'| 448,5 | -28 4 90 39—472,6 3) 28,476 38 V 

U| 4741—4823| 250 | 30,612 | 38 al DSE 
485,3—486,8 61,5 41,000 38 4,3 DI | 2 39 , bi 2 p i; 4 = 6. 1 

RU 487,8—488,5 34,5 | 46,000 37,8 41 739,50 ) 37 31 ) 

FE: f DE re 35 70,000 37,5 4,6 

Ea) i "oh 37,5 | 75,000 119,8 |" By 

Kulsyreproduktion i hele Rugetiden = 5,939 Gram = 3,022 Liter. 

1) Under Forsøgene fra 21de Dag respirerede Kyllingen gennem et Hul i 

Skallen. Tallene ere beregnede af 17", idet Skallen sprængtes i ?1de 

Dags 17de Time. 

2) Kyllingen producerede efter Iste Forsøg 967,4 Kubikctm. CO, pr. K. & h. 

efter Zdet  —  1036,5 — - — 

18 
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418 Chr. Bohr og K. Hasselbalch. 

Omstaaende findes paa Figur 2 en grafisk Fremstilling af 

Resultaterne af Forsøg XXI; Abscisserne ere Dage, medens 

Ordinaterne ere Mgr. Kulsyre udskilte pr. Time. Arealet af de 

optrukne Firkanter giver da den samlede i Forsøgstiden udskilte 

Kulsyre; Mellemrummene, der paa Figuren for Tydeligheds Skyld 

ere gjorte noget for store, svare til de korte Tidsrum, hvor 

paa Grund af Vejning af Kaliapparatet ingen Bestemmelse bley 

udført. 

Efter at saaledes Fosterets Kulsyreproduktion fra Dag til 

Dag er fastsat med tilstrækkelig Nøjagtighed, bliver der Spørgs- 

maal om Stofskiftets Intensitet, saaledes som det viser 

sig i Forholdet mellem Kulsyreproduktionen og Fosterets Vægt. 

P. Falck!) har tidligere bestemt Kyllingefosterets 

Vægt paa de forskellige Dage. De Bestemmelser, vi selv have 

foretaget, stemme godt overens med Falcks Resultater; vi have 

benyttet Æg af samme Race og fra samme Besætning, og de 

individuelle Forskelligheder i Væxtenergien have herved vist sig 

smaa; naturligvis er dette ikke altid Tilfældet, naar man benytter 

Æs af forskellig Race. Vægtbestemmelserne foretoges c. 3 Timer 

før Udgangen af paagældende Dag; i de tidligere Stadier, indtil 

8de Dag, præpareredes Fosteret kun frit af Amnion før Vejningen ; 

senere underbandtes desuden Blommegangen før Afklipningen 

og Fosteret aftørredes i Filtrerpapir. Som man ser, ere Hin- 

derne ikke medtagne i Vægtbestemmelserne; deres Medtagning 

vilde naturligvis influere i ulige Grad paa Vægten i de forskellige 

Stadier, men efter YØde—10de Dag vil Betydningen ikke være 

særdeles stor. I de tidligere Dage repræsenterer Hinderne der- 

imod en betydelig Vægt i Sammenligning med selve Fosterets. 

Der vil nedenfor findes en enkelt i saa Henseende oplysende 

Bestemmelse fra dte Dag; men Spørgsmaalet vil forøvrigt blive 

udførligere behandlet i en senere Afhandling her fra Laboratoriet, 

hvor der tillige vil findes Væxtkurver konstruerede ved Vejning 

7) Citat efter Preyer, Physiologie des Embryo. Leipzig 1885. 
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Om Hønsefosterets Kulsyreproduktion. 419 

af Fostre af Æg fra samme Høne; de saaledes vundne Resul- 

tater ville forøvrigt vise sig paa det nærmeste identiske med 

nærværende. — I nedenstaaende Tabel findes vore Forsøg over 

Fosterets Vægt paa de forskellige Rugningsdage. 

Dag Fosterets Vægt 

3 0,02 

då 0,06 

5 0,11 

6 0,35 

F! 0,63 

8 0,80 

9 1,47 

10 2,30 

jbl 2,67 

12 4,25 

13 6,45 

14 8,84 

16 13,76 

Eg: = | 15,88 

.Resultaterne fra ovenstaaende Tabel findes opførte som den 

punkterede Linie paa omstaaende Figur 3; Abscisserne ere Dage, 

Ordinaterne ere Vægt i Gram (angivne ved Ordinattallene paa 

højre Side af Figuren). 

Hvad Forholdet mellem den udskilte Kulsyre og Fosterets 

Vægt angaar, kan Opmærksomheden først henledes paa Fig. 3. 

Her er som nævnt Væxtkurven angivet ved en punkteret Linie; 

men der findes tillige ansat en fuld optrukken Linie, der re- 

præsenterer den daglige Kulsyreudskilning fra et og samme Æg; 

hertil ere Resultaterne fra Forsøg XXI benyttede, idet Antallet af 

Cbc. i 24 Timer udskilt Kulsyre er opført som Ordinater (Tallene 

til venstre paa Figuren) med Dagene som ÅAbscisser. Maalestokken 

er valgt saaledes, at Ordinaten, der angiver Kulsyreudskilningen 

pr. 24 Timer, og Ordinaten, der angiver Fosterets Vægt, ere af 

samme Størrelse paa Ilte Dag. Naar i den grafiske Fremstilling 

21 
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Kulsyreproduktion og Vægt da falde sammen for en af de andre 

Dage, betyder dette naturligvis, at Kulsyreproduktion og Vægt 

staa i samme Forhold til hinanden som paa Ilte Dag. Tilnær- 

melsesvis ses nu en saadan Sammenfalden at finde Sted for 

hele Kurven fra de—18de Dag, og efter 9Yde Dag er altsaa 

Forholdet mellem den producerede Kulsyre og 

Fosterets Vægt omtrent den samme. 

Det samme fremgaar af direkte Bestemmelser, hvor Kulsyre- 

produktionen er undersøgt for et Æg paa en vis Dag i Udvik- 

lingen, og Fosterets. Vægt i samme Æg umiddelbart efter er 

bestemt. Saadanne Forsøg findes opført i nedenstaaende Tabel. 

Æggene ere her ikke alle fra Høns af samme Race; derfor 

findes paa enkelte Steder Vægtbestemmelser, der afvige fra dem, 

der ere angivne paa ovenstaaende Væxtkurve. Sidste Rubrik i 

Tabellen indeholder det Nummer, hvorunder det paagældende 

Forsøg har været opført i det foregaaende. 

Fosterets Fosterets Kubikctm. CO? Nr 
Alder i Dage | Vægt i Gram PEK ÆT: i 

5 0,087 6076,6 VIII 

5 0,118 6055,1 VII 

y 0,053 4742,7 IX 

1) uden Hinder 
5 0,155 1) 4783,3 XI 

2) med Hinder 
0,366 2) 2025,7 

8 0,99 1541,9 XV 

11 3,47 672,2 Xx 

13 6,45 171,5 XVI 

14 5,07 669,2 XVIII 

15 7,00 831,5 XII 

16 13,76 213 XIII 

17 15,88 657,7 XIV 

19 17,62 | 590,8 XVII 

19 24,48 629,0 XIX 

Kylling 18h 36,30 1079,4 XX 

Kylling 24h | 36,82 1036,5 XXI 

23 



SUD) Chr. Bohr og K. Hasselbalch. 

I ovenstaaende Tabel ere de tidligste Bestemmelser fra dte 

Dag; før denne Tid er Fosterets Vægt saa ringe, at man ikke 

har ment, at det kunde nytte at udføre Beregninger af den her 

omhandlede Art. Paa dte Dag er Stofskiftet pr. Kilo og Time 

meget højt, selv om man, som i den ene af de anførte Bestem- 

melser, medtager Hinderne i Vægtangivelsen, nemlig i såa Fald 

omtrent 2000 pr. Kilo og Time. I Forsøgene efter 8de Dag er 

Stofskiftet, i Overensstemmelse med, hvad vi ovenfor fandt ved 

Væxtkurven og Forsøg XXI, af omtrentlig samme Størrelse pr. 

Kilo og Time nemlig som Middel 718 (Max. = 922, Min. = 591). 

Kyllingerne, der have forladt Ægget, have et noget større Stof- 

skifte; dette ses i Særdeleshed tydeligt af Forsøg XXI (conf. 

Tabellen Side 416), hvor den af Ægget udkrøbne Kylling ved en 

Temp. af 38? C. har et større Stofskifte pr. Time, end den havde 

24 Timer før, da den laa i Ægget, medens Næbbet allerede var 

ude af Skallen. Rimeligvis spiller Kyllingens kraftigere Bevægelser 

og Muskelanstrængelsen ved at staa oprejst her en Hovedrolle. 

En Sammenligning mellem Hønsefosterets og den udvoxne 

Hønes Stofskifte kan foretages ved Hjælp af Regnault's!) 

Bestemmelser. Til dette Brug anføres nedenfor samtlige herhen 

hørende Forsøg af Regnault, hvor Hønsene bleve fodrede 

med Havre og Vand. 

| Vægtforøgelse (rer FRE forøg CO, Kubikctm. CO: 
| under Forsøget | 9, pråkreRke 

Høne, — 0,913 675,5 

Samme — 0,967 | 714,8 

Gammel Høne — | 0,749 556,8 

Samme | — | 0,874 571,5 

Høne, 47,8 Gr. 1 0,998 756,5 

Samme 33 Gr. 1 0,986 135,7 

Samme 226,5 Gr. | 1,024 794,1 
Ung Høne | 60 Gr. | 0,782 787,5 
Samme | 29 Gr. 0,871 | 873,4 

Gennemsnit 718,4 

1) Regnault, Ann. de chimie et de physique. Série III, T. XXVI, 1849. 
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Som det ses, er Stofskiftet pr. Kilo og Time i Middel 718 

(Max. 873, Min. 556).  Middeltallet for Fosteret og den voxne 

Høne er saaledes det samme, hvad der utvivlsomt, naar Hensyn 

tages til den store Forskel paa Maximum og Minimum, er til- 

fældigt; men sikkert er det, at Tallene i det Hele ligge hin- 

anden nær. 

Det fremgaar derfor af vore Forsøg, at Hønsefosterets 

Kulsyreproduktion pr. Kilo og Time efter øde Dag 

er omtrentlig ens og af samme Størrelse som den, 

der findes for den voxne Høne. 

Den betydelige Produktion af Kulsyre tyder paa en rigelig 

Udvikling af Energi under Fosterets Udvikling. Da der nemlig, 

saaledes som Baumgårtners Forsøg vise, samtidig med Kul- 

syreudskilningen foregaar en tilsvarende Optagning af Ilt, maa 

Omsætningerne hos Fosteret opfattes som analoge med dem, vi 

kende fra den voxne Organisme; der maa da antages at finde 

en Energiudvikling Sted af samme Størrelse som den, en lig- 

nende Kulsyreproduktion vilde angive hos voxne Individer, Som 

bekendt staar Energiudviklingen ved det dyriske Stofskifte ikke 

i konstant Forhold til den udskilte Kulsyres Mængde, da denne 

kan skrive sig fra Omsætning af forskelligartede organiske Stoffer. 

Men selv om Omsætningerne hos Føsteret have været af en Art, 

der hos den voxne Organisme vides at give mindst Energi i 

Forhold til den dannede Kulsyres Mængde, vil en Produktion 

af nævnte Stof paa c.700 Cbc. pr. Kilo og Time dog altid svare 

til en betydelig Energiudvikling. 

Medens det saaledes maa betragtes som sikkert, at der 

under Hønseæggets Udvikling sker Frigørelse af potentiel 

Energi, have vi foreløbig intet Middel til med Sikkerhed at 

bedømme dennes Anvendelse. Det er ikke udelukket, at en 

Del overføres til de nydannede levende Væv; herom vide vi 

foreløbig intet. Resten maa forlade Ægget som Varme; thi der 
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udrettes under Udrugningen intet blivende ydre Arbejde af Be- 

tydning i Ægget, selv om der vel foretages en Del Bevægelser. 

At der nu i Virkeligheden foregaar en Varmeafgift fra Ægget, 

er utvivlsomt, da dets Temperatur findes nogle Tiendedelsgrader 

højere end Omgivelsernes "); men Mængden af den Varme, der 

gaar bort, er ikke bestemt. 

Hvis det var muligt nøjagtigt at fastsætte Arten af Stof- 

omsætninger i Ægget, kunde man deraf beregne den udviklede 

Energi, og naar man da tillige kalorimetrisk maalte den afgivne 

Varme, kunde Spørgsmaalet om, hvorvidt noget af Energien 

overføres paa de nydannede Væv, besvares. Bestemmelser af 

Varmetabet frembyder imidlertid, da Æggene stadig maa holdes 

ved 38” C., for Tiden saa store Vanskeligheder, at det maaske 

næppe vil lykkes at foretage dem med tilstrækkelig Nøjagtighed ; 

til Kendskaben om Omsætningernes Art vil Bestemmelse af den 

forbrugte Ilt kunne give et Bidrag, naar den sammenholdes med 

Maalingen af den producerede Kulsyre. 

Skønt man saaledes om Anvendelsen af den udviklede 

Energi kun kan have Formodninger, forekommer det os dog 

sandsynligt, at den har Betydning for Nydannelsen af Vævene; 

dette vilde naturligvis være selvfølgeligt, saafremt Energien 

delvis overførtes paa Nydannelserne; men selv om den i sin 

Helhed forlader Ægget som Varme, er det rimeligt, at dens 

Produktion er betinget af selve Væxtprocessen. De Processer, 

for hvilke den ellers kunde være til Nytte, ere, saavidt bekendt, 

forøvrigt kun Udførelsen af Muskelarbejde og Vedligeholdelse 

af Egenvarmen. Muskelarbejde forekommer som bekendt alle- 

rede tidligt i Ægget som Bevægelse af Hjerte og Amnion samt 

af Fostrets Krop. Saaledes som Pfluger?”) har gjort opmærk- 

som paa, kræve Fosterbevægelserne kun en forholdsvis ringe 

Udfoldelse af Muskelkraft, da de foregaa i en Vædske af omtrent 

])) v. Baerensprung, Mullers Archiv, 1851, pag. 126. 

?) Pfluger, Pflugers Archiv, Bind 1, 1868, pag. 64. 
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Fosterets Vægtfylde, og der vil vel derfor hertil kun medgaåa 

en ringere Del af Energien, der jo hos Fosteret omtrent er af 

samme Størrelse som hos det voxne Dyr. Med Hensyn til 

Vedligeholdelse af Egenvarmen er det at mærke, at Æggets 

Temperatur holder sig noget over Omgivelsernes, selv om denne 

er saa høj, at Fosteret fuldstændigt normalt kunde fortsætte sin 

Udvikling ved en lavere Temperatur. Udviklingen foregaar saa- 

ledes normalt ved en Temperatur af Omgivelserne saavel paa 

37” som paa 397”; Kulsyreproduktionen afficeres ikke kendeligt 

ved en Temperatursvingning indenfor det nævnte Interval, og 

selv om Omgivelsernes Temperatur er 39”, er Æggets Tempe- 

ratur dog noget højere. For at vedligeholde en passende Egen- 

varme under normale Rugningsbetingelser kan det derfor ikke 

antages, at Stofomsætningen finder Sted. Selv om Energien i 

sin Helhed skulde forlade Ægget som Varme, er det derfor 

sandsynligt, at dens Produktion for en Del er en Betingelse 

for Organisationen af ny Væv, ikke alene for Vedligeholdelsen 

af allerede dannede Væv. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 5. 

Om Tetanolysinet. 

Af 

Thorvald Madsen. 

Etterat Ehrlich havde paavist de store Fordele, man kunde 

opnaa ved at forlægge Studiet af Gift og Modgift fra den 

dyriske Organisme til Reagensglasset, har denne Forsøgs- 

anordning faaet større og større Betydning. De hidtige Rea- 

gensglasforsøg have imidlertid kun omfattet de giftige Plante- 

æggehvidestoffer, Aaleblod og Slangegiftene; det var først 

muligt ogsåa at udstrække dem til et Bakterieprodukt, efterat 

Ehrlich havde paavist en hæmolytisk Substans i Kulturer af 

Tetanusbacillen!). Dette Stof — Tetanolysinet — er efter 

Ehrlichs Undersøgelser et andet end det, som frembringer de 

kendte, tetaniske Symptomer hos Dyr, og som man derfor 

kunde benævne Tetanospasminet. At de to Gifte ere 

forskellige, støttes paa følgende lagttagelser: 

1. Der er ingen fast Korrelation mellem deres Forekomst 

i forskellige Tetanuskulturer; man kan finde Gifte, der 

have en stærkt tetaniserende og ringe hæmolytisk Virkning, 

og omvendt. 

1) Gesellschaft der Charité-Aerzte (Sitzung 3. Febr. 1898). Se Berl. klin. 

Wochenschrift 1898 Nr. 12. 
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2. Deres Holdbarhed er forskellig. I en Giftopløsning- 

svækkes den hæmolytiske Funktion langt raskere end den 

tetaniserende, baade spontant, som det senere skal vises,. 

og ved kunstige Indgreb, f. Ex. ved 20 Minutters Opvarm- 

ning til 50?, 

3. De to Gifte have forskellige Bindingsforhold. Bringer- 

man en Opløsning af Tetanusgift sammen med røde Blod- 

legemer, bliver den største Del af Tetanolysinet bundet af 

disse, medens Tetanospasminet bliver i Opløsning. 

4. Begge Gifte have hver sit Antitoxin. Undersøger man 

forskellige Tetanussera, finder man, at deres neutraliserende- 

Virkning overfor Tetanolysin og Tetanospasmin ikke gaa 

parallelt. For åt nævne et extremt Tilfælde havde et 

Serum, som var stærkt antispasmisk, næsten ingen anti- 

lytiske Egenskaber. 

Af Ehrlichs her anførte Iagttagelser kan man med Sikkerhed 

drage den Slutning, at Tetanospasminet og Tetanolysinet 

ere to forskellige Giftstoffer. 

Tetanolysinet syntes særlig egnet til at undersøge for- 

skellige theoretiske Spørgsmaal. Først maatte man imidlertid 

nærmere studere dets Indvirkning påa de røde Blodlegemer 

og søge herigennem at finde et nøjagtigt Maal for det. Den 

næste Opgave var at undersøge, om dets Forhold til dets 

Antitoxin var ligesaa kompliceret som Difterigiftens. Netop 

Bearbejdelsen af dette Spørgsmaal, som for denne sidstes Ved- 

kommende havde fordret mange besværlige og kostbare Dyre- 

forsøg (Ehrlich, Forf.")), syntes at være en relativ simpel og 

let Opgave for Reagensglasforsøgene. 

1) Ehrlich: Die Werthbemessung d. Diphtherieheilserums. Klin. Jahrb. 

1897. — Ueber die Constitution d. Diphtheriegiftes. Deutsche med. 

Wochenschr. 1898. — Th. Madsen: Om Difterigiftens Konstitution. 

Overs. over det Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandl. 1899. 
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I. Tetanolysinets Virkning. 

Til Forsøgene anvendtes en Tetanusgift, som var fremstillet 

ved Udfældning af en Tetanuskultur med AÅmmoniumsulfat paa 

den almindelig kendte Maade. Giften var i sin Virkning paa 

Dyr af middel Styrke, idet ca. 0,000001 Gram var dræbende 

Dosis for en Mus af 15 Grams Vægt. Giften opløser de røde 

Blodlegemer af alle hidtil undersøgte Dyr: Kanin, Marsvin, Ged, 

Faar, Hest. Særlig let paavirkeligt er Kanin- og Hesteblod, 

særlig resistent er Gedeblod. Der benyttedes til mine Forsøg 

udelukkende defibrineret Kaninblod, der med en 0,85 pCt. Kog- 

saltopløsning fortyndedes til 5 pCt. Af denne Blanding blev der 

i Reglen fyldt 15 Cm.” i Reagensglas; at Vædskesøjlen er saa 

høj frembyder den Fordel, at man let kan iagttage de forskellige 

Sænkningsfænomener og benytte dem til Tydning af Forsøgene. 

Til de blodfyldte Reagensglas sættes forskellige Mængder Gift- 

opløsning, Vædskerne blandes godt, og dernæst stilles Rørene 

i det Ostwaldske Vandbad ved 37”. Efter 1 Times Forløb. ud- 

tages de og hensættes ved lav Tp. (under 10?) Natten over, for 

at de ikke opløste røde Blodlegemer kunne faa Tid til at sænke 

sig. Ved den nøjagtige Skildring af et enkelt Forsøg faar man 

simplest og anskueligst en Oversigt over, hvad man efter 

24 Timers Forløb kan iagttage i en saadan Række Reagensglas 

(SebT3D.…1): 

Begynde vi med at betragte de Reagensglas, hvortil der er 

føjet den mindste Mængde Gift (Nr. 33—35), finde vi største 

Delen af de røde Blodlegemer samlede til et kompakt Bundfald, 

den ovenstaaende Vædske er fuldstændig gennemsigtig og lige 

saa farveløs som i Kontrolglasset (Nr. 36). I Glas 29—32 findes 

ogsaa største Mængden af Blodlegemerne paa Glassets Bund, 

men Vædsken har gennem alle sine Lag en svagt rødgul Farve- 

nuance. I Glas Nr. 28 træffe vi en ny Fremtoning. Medens 

Vædskesøjlens øverste Lag er af ganske samme Udseende som 

i de foregaaende Glas, er dens nederste Lag i et Par Centi- 

meters Udstrækning lidt stærkere rødlig farvet. 
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Tab. 1 
SEE EEG EDI 

Den tilsatte 

Glassets | Giftopløsnings | Blodopslemningens Udseende efter 24 Timers 

NT. | Concen- | Mængde | Forløb. 
| tration. | 1 Cm.? 

ptt. 

1 il oe, 
9 1,0 "| Komplet Opløsning af de røde Blodlegemer. Væd- 
3 NE ”… sken er gennemsigtig, af ensartet, dybt mørke- 

> | rød Farve. 
4 0,7 

DM 0,6 I Vædskens underste Lag en svag Uklarhed af 
| uopløste røde Blodlegemer. 

6 (VS) 
.. || 

al 04 | 

8 0,35 | 

9 0,3 

10 0,25 Mængden af uopløste røde Blodlegemer tiltager, 
le 0,2 der kommer efterhaanden et tydeligt Bundfald; 
12 Og den ovenstaaende Vædskesøjle er stadig af ens- 

ed artet, dybt mørkerød Farve. 
13 0,13 af 

14 1[10 1,0 

15 0,8 

GES 0,7 

iløf 0,6 

18 D,5 Det øverste Lag af Vædsken er i omtr. 1 Cm.s 
Udstrækning noget lysere farvet end den øvrige 

| Del af Vædsken. 

19 0,4 

20 0,35 Dette Lag bliver lysere og strækker sig længere ned. 

21 0,3 | 

22 0,25 Farvenuance = ”/60. 
23 0,2 Ogsaa Vædskens underste Lag blive af en lysere 
SAME | 0,17 Farve. 

25 0,13 Farvenuance = ”/120. 
96 1 
2 100 | 1,0 Hele den øverste Vædskesøjle er svagt, ensartet 
27 0,8 rødgult farvet. I en Udstrækning af c. 2 Cm. 
28 0,7 | ses over Bunden en stærkere rødlig Farvning. 

29 0,6 | 

30 0,5 Hele Vædsken har den samme, svagt rødgule 
31 0,4 Farvenuance. 

32 0,35 

Se 0,3 | Vædsken er vandklar.  Blodlegemerne have for 
34 0,25 |& største Delen samlet sig som et kompakt 6 s p 
30 0,2 | Bundfald. 

36 Kontrolglas 
(ud. Gifttilsætn.) 
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For at forstaa dette maa man betænke, at Tetanolysinets 

Virkning har en Latenstid. Medens Giften ret hurtig bindes 

til de røde Blodlegemer, hengaar der en af den anvendte Gift- 

mængde og af Temperaturen afhængig Tid, førend Giften er i 

Stand til at opløse Blodlegemet. Hvis vi for at tage et ganske 

abstrakt Exempel antager, at dette varer 4 Timer, er det klart, 

at Blodlegemerne i denne Tid kunne sænke sig betydeligt. 

Et Blodlegeme, der ved Forsøgets Begyndelse svømmer i Over- 

fladen, vil efter 4 Timers Forløb have naaet et vist Stykke 

ned i Vædsken, før det opløses og giver denne sin Farve; vi 

ville altsaa se to Lag, et øverste farveløst og et underste 

farvet. Det øverste Lags Højde kunde under de givne Om- 

stændigheder afgive et Maal for Sænkningstiden 9: Latenstiden. 

Dette underste stærkere farvede Lag strækker sig efter- 

haanden (Nr. 27—24) højere og højere op i den svagt rødgule 

Vædske, og dets Farvenuance bliver mere intensiv. Fra Nr.23 har 

ogsaa de øverste Lag en anden Nuance end i de tidligere Glas, 

medens der stadig er en tydelig Forskel fra den nederste Del 

af Vædsken. Denne Forskel holder sig til Glas Nr. 18 (incl.), men 

bliver stedse ringere samtidig med, at Farvernes Intensitet tiltager. 

Fra Glas 17—6 er Vædsken diffus mørkerødt farvet; det kom- 

pakte Bundfald bliver lidt efter lidt mindre, og i Glas 5 er der 

kun en svag Uklarhed af uopløste røde Blodlegemer tilbage ; 

endelig opløses ogsaa disse, og Vædsken er da fuldstændig klar 

af ensartet dybt mørkerød Farve (Nr. 4—I1). 

For rigtig at tyde de omtalte Fænømener maa man gøre 

sig det klart, at man ikke kan betragte de røde Blodlegemer 

simpelthen som bestaaende af en Samling fuldkommen ens- 

artede Elementer"). Man maa antage, at der i et og samme 

Blod findes Blodlegemer med meget forskellig Resistens overfor 

forskellige Indvirkninger, og at der existerer en uafbrudt Skala 

fra de mest til de mindst modstandsdygtige. Betragte vi en 

1) Se Ehrlich & Lazarus. Die Anaemie p. 32. 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. (3) 29 
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Forsøgsrække som den ovenanførte, er der særlig to Ting, 

som fængsle vor Opmærksomhed. Det ene er den Giftmængde, 

hvorved der opnaas komplet Opløsning, det andet er den, som 

netop er i Stand til at frembringe Spor af Opløsning. I sidst- 

nævnte Tilfælde maa man antage, at det drejer sig om en 

Opløsning af de mindst modstandsdygtige røde Blodlegemer, 

som sandsynligvis kun findes i meget ringe Antal, og som 

bukke under for Indvirkningen af selv yderst smaa Giftmængder 

i Løbet af meget kort Tid. Ethvert rødt Blodlegeme af denne 

Årt bliver derfor opløst paa sin oprindelige Plads; men dette 

kan naturligvis først iagttages, naar Vædsken er bleven fuld- 

stændig klar ved de øvrige uopløste Blodlegemers Sænkning. 

Den ensartede, diffuse rødgule Farve, som man iagttager i 

Glas 29—32 kan kun stamme fra de her beskrevne mest føl- 

somme Blodlegemer, idet vi ellers maatte se en forskellig 

Farvning i Vædskens øverste og nederste Lag. I Glas 28 finder 

man nedadtil en ringe Rødfarvning; her begynder der altsaa en 

Opløsning af nogle af de mere resistente røde Blodlegemer, 

som først angribes efter en temmelig lang Latenstid svarende 

til Sænkningstiden. Naar man fra Glas 25 lidt efter lidt ser en 

mørkere Farvning ogsaa af det øverste Lag, maa dette forklares 

ved, at efterhaanden som Giftmængderne forøges, blive stedse 

resistentere Blodlegemer opløste med meget kort Latenstid. — 

Man ser altsaa, at for Bestemmelsen af de to omtalte Grænse- 

værdier ere de mest og de mindst resistente røde Blodlegemer 

af Betydning, Elementer, som sikkert kun udgøre et ringe 

Procentantal af den samlede Mængde Blodlegemer. 

Forholdene blive endnu mere komplicerede derved, at Blod 

af forskellige Kaniner ingenlunde er ens. Baade findes der 

store Differenser i Følsomheden som Helhed betragtet, såa at 

de Giftmængder, der ere nødvendige til at frembringe samme 

Virkning, kunne være indtil 4 Gange saa store i et Blod som 

i et andet, ligegyldig hviken Opløsningsgrad man end vælger 

til Sammenligning. Ogsaa det indbyrdes Forhold mellem Blod- 
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legemer af forskellig Følsomhed er Svingninger underkastet. 

Det viste sig nemlig, at den øverste og nederste Grænse ikke 

forskøde sig parallelt; medens den sidstnævnte i Reglen var 

omtrent den samme, fandtes det meget hyppig, at den øverste 

Grænse vexlede stærkt, idet der holdt sig en ringe Mængde 

aabenbart yderst resistente Blodlegemer, der krævede store 

Mængder Gift til deres fuldstændige Opløsning. Disse Uregel- 

mæssigheder vilde selvfølgelig medføre betydelige Fejl, hvis 

man uden videre vilde sammenligne Forsøg med forskelligt 

Blod med hverandre. De kunne med Lethed undgaas derved, at 

man hver Gang bestemmer Følsomheden af vedkommende Blod. 

Det kan her tilføjes, at fordi man har bestemt de røde 

Blodlegemers Resistens overfor Tetanolysin, har man derfor 

ikke den aller ringeste Maalestok for disse Blodlegemers Resi- 

stens overfor andre. Gifte. Man kunde vise, at Blod, som var 

ualmindelig følsomt overfor Tetanolysin, havde normal eller 

forholdsvis ringe Følsomhed overfor andre Gifte — Crotin, 

hæmolytiske Sera. 0. a. : Man kan altsaa ikke tale om Blods 

Resistens i al Almindelighed, men maa i hvert enkelt Tilfælde 

bestemme de enkelte Grupper røde Blodlegemers Resistens 

overfor en bestemt Gift. 

Af det her udviklede fremgaar, at man ved Bedømmelsen 

af Tetanolysinets Virkning påa de røde Blodlegemer kan inddele 

dem i 

1) de mest resistente 

2) de midddel resistente 

3) de mindst resistente. 

Af disse udgør Gruppe 1 og 3 sandsynligvis kun en ringe 

Brøkdel af den samlede Masse, hvis overvejende Flertal maa 

antages at bestaa af Blodlegemer af middel Resistens. 

Da det ved de følgende Undersøgelser gjaldt om at finde 

en Methøde, som muliggjorde en nøjagtig Sammenligning af 

alle Forsøg, viste det sig, at hverken den øverste eller den 

nederste Grænse var praktisk anvendelig hertil. Dels er det 
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meget vanskeligt at angive dem nøjagtig, dels syntes det i og 

for sig irrationelt at benytte en Bestemmelse, som er afhængig 

af en forholdsmæssig lille Del af Blodlegemerne. Det var 

naturligst at anvende en Fremgangsmaade, som tog Sigte paa 

disses store Flertal. Hertil viste en simpel kolorimetrisk Me- 

thode sig særdeles brugbar; ved Opløsning af Kaninblod i 

stigende Mængder Glycerinvand fremstilledes en Række Farve- 

nuancer, hvormed Reagensglassene sammenlignedes. Paa denne 

Maade kunde man med stor Sikkerhed vurdere Opløsnings- 

graden. Til de følgende Forsøg anvendtes hovedsagelig de 

Farvenuancer, som fremkomme ved Opløsning af 1 Del Blod 

til 60, resp. 120 Dele Vædske, og som kort betegnes som "60 

og "/120; det var særlig sidstnævnte Farvenuance, som gav de 

bedste Resultater. 

Tetamolysinets' Virkning er"”overor den tig ae 

hængig af Temperaturen. Sammenligner man den Effekt, 

som opnaas ved 37” (1 Time under de tidligere omtalte Om- 

stændigheder) med den, som fremkommer ved 24 Timers 

Ophold ved 0?—1P, ser man, at der ved sidstnævnte Tp. er 

omtrent 100 Gange saa meget Gift nødvendig for at frem- 

bringe samme Opløsningsgrad som ved 37”. Det er ikke alene 

den absolute Virkeevne, som nedsættes ved den lavere Tp., 

men ogsaa Latenstiden bliver betydelig større. Dette ser man 

meget tydelig paa de oven beskrevne «Opløsningszoner», idet 

der ved lav Tp. selv i Glas med meget stærk Opløsning i de 

underste Lag findes et øverste af betydelig Højde, som er 

fuldstændig eller næsten farveløst. 

II. Tetanolysinets Forhold til dets Antitoxin. 

Som omtalt findes der store Svingninger i Kaninblodets 

Følsomhed overfor "Giften. Det var derfor absolut nødvendigt, 

at der samtidig med Forsøgene med Lysin og Antilysin hver 

Gang blev foretaget en nøjagtig Bestemmelse af, hvorledes 

vedkommende Blod forholdt sig overfor Gift alene; først ved 
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Sammenligning hermed kunde man vurdere Resultaterne af de 

øvrige Forsøg. Fandtes det, at en Blodopslemning viste be- 

tydelige Afvigelser fra det sædvanlige, blev dette Blod som over- 

eller underfølsomt betragtet som uanvendeligt til denne Art 

Undersøgelser, og vedkommende Forsøg udskudt. Det er det 

samme Forhold, som undertiden træffes ved tilsvarende Under- 

søgelser med Difterigift; her kan man møde Rækker af abnormt 

reagerende Forsøgsdyr, som give saadanne Resultater, at disse 

ikke kunne sammenlignes med de øvrige Forsøg. 

Først fastsattes det absolute Neutralisationspunkt. 

Som Grundlag for denne og alle følgende Bestemmelser 

benyttedes en fra første Færd ganske vilkaarlig valgt konstant 

Mængde Tetanusgift, nemlig 2 Cm.” af en 2 pCt. Opløsning af 

den udfældede Gift; denne Opløsning — i 0,85 pCt. Nacl. — 

blev stedse fremstillet paany umiddelbart før Forsøget og ved 

Centrifugering befriet for Sporer og andre uopløselige Dele. 

Disse 2 Cm.” 2 pCt. Opløsning ere omtrent det 4 dobbelte af, 

hvad der er nødvendigt til komplet Opløsning af 15 Cm.” Blod- 

opslemning, og ca. det 400 dobbelte af, hvad der i den samme 

Mængde fremkalder en Farvenuance = 420. 

Som Antitoxin benyttedes et indtørret Præparat, der i sin 

Virkning overfor Tetanospasmin havde en Styrke af 50 Immu- 

nitetsenheder. Heraf fremstilledes en "/> pCt. Standardopløsning 

i Glycerin-Kogsaltvand; umiddelbart før Forsøgene blev denne 

ved fysiologisk Kogsaltopløsning yderligere fortyndet til "/40 pCt. 

Til fuldstændig Neutralisation — saa at der ikke kom Spor 

af Opløsning — af de nævnte 2 Cm. 2 pCt. Gift, krævedes der 

1,3—1,4 Cm.” af denne ”/40 pCt. Antitoxinopløsning under For- 

udsætning af, at Gift og Antitoxin blev staaende sammenblandede 

2 Timer ved ca. 15” (se senere). 0,04 Gram af den faste Gift 

neutråliseredes altsaa: af 0,000325—0,00035 Gram af det faste 

Antitoxin. Med et andet Dyrs Blod havde man sandsynligvis 

fundet et andet Neutralisationspunkt. 

Der anvendtes hovedsagelig den af Ehrlich angivne 
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Fremgangsmaade: partiel Mætning af Giften med Anti- 

toxin. I Stedet for de 1,3—1,4 Cm.” Antitoxinopløsning blev 

der altsaa til 2 Cm.” 2 pCt. Gift tilsat ringere Mængder. For 

nøjagtig at kunne maale den i en saadan ikke mættet Gift- 

Antitoxinblanding tilstedeværende Mængde fri Gift, maatte man 

stedse foretage en Sammenligning med en ren Giftopløsning 

af samme Koncentraåtion. Dette gjordes paa følgende Maade: 

Medens en Del af den 2 pCt. Giftopløsning henstod i 2 Timer 

ved ca. 15” med forskellige Mængder Antitoxin, lodes til Kontrol 

en anden Del af samme Giftopløsning henstaa uden Antitoxin- 

tilsætning under ganske samme Omstændigheder. Dernæst blev 

alle Opløsningerne fortyndede til 1 pCt. Giftindhold, og saavidt 

mulig samtidig bleve forskellige Mængder afmaalte i de med 

15 Cm.” 5 pCt. Blodopslemning fyldte Reagensglas. Disse bleve 

dernæst først stillede nøjagtig 1 Time ved 37? og dernæst 

Natten over ved lavere Tp. Påa denne Maade kunde man 

meget nøje beregne den ved den partielle Mætning fremkomne 

Giftdefekt.. Nedenanførte Exempel viser bedst Forsøgsanord- 

ningen (se Tab. 2). 

Af dette Forsøg fremgaar følgende: Sætter man til Giften 

0,10 Cm.” Antitoxinopløsning, altsaa kun YW13 af den neutrali- 

serende Mængde, mister Giften Halvdelen af sin Virkeevne, 

idet der måa benyttes dobbelt såa meget af Blandingen som af 

den rene Gift for at frembringe samme Farvenuance.  Tilsættes 

0,25 Cm.” Antitoxin, altsaa omtrent "/5 af den totalt neutrali- 

serende Mængde, mister Giften ”/10 af sin opløsende Evne, saa at 

der til samme Farvenuance medgaar 10 Gange saa meget Gift- 

Antitoxinblanding som af den rene Gift. Med 0,40 Cm. Anti- 

toxin stiger den hertil nødvendige Mængde til 30, med 0,60 Cm.? 

til 100 Gange såa meget, og efter Tilsætning af 0,80 Cm.? 

Antitoxinopløsning kan man selv ved Anvendelsen af meget 

store Mængder kun naa en rødgul Farvning, som man ikke er 

i Stand til at bestemme kvantitativt paa «samme Maade som i 

de øvrige Forsøg. 
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Tab-:2- 

Koncen-| 
tration 

beregnet | 
efter Gift- 
indhold. | ængdeiGm.” Den tilsatte | 

M Kontrolforsøg 
med Gift 

ud. Antitoxin. 

2 Cm.? 2 pCt. Gift med følgende Mængder 
Antitoxinopløsn. i Cm.? 

|| ! | (| 

0,10 0,25 0,40 0,80 1,20 

- 

1110 

1/00 

1/60 

[120 

farveløs 

1/320 

farveløs 

1/60 

farveløs 

i 

farveløs 

"1120 

farveløs 

Alle 
Rørene 
have en 
ensartet 

rødgul 
Farve. 

far veløs 

) 

Svagt, 
men 

tydeligt 
rødgult 
Skær. 

Stregerne angive Grænserne for de Doser, med hvilke Forsøgene foretages. 
For Overskuelighedens Skyld er der af Bestemmelserne kun angivet dem, som have 
Betydning for Maalingerne. 
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Det er herefter sandsynligt, at Tetanolysinet er et af en 

Række forskelllige Bestanddele sammensat Stof. I modsat Fald 

vilde Resultaterne af den partielle Mætning være ganske simple, 

idet den opløsende Evne omtrentlig vilde være omvendt pro- 

portional med den tilsatte Antitoxinmængde. Saaledes vilde man 

f. Ex. med 0,10 Cm.” Antitoxin ikke borttage Halvdelen af Gift- 

virkningen, men kun ca. //13, med 0,25 Cm.” ikke ?/10, men kun 

1/5 og med 0,6 Cm.” ikke ?%/100, men kun Halvdelen deraf. 

Dette Neutralisationsbillede kan anskueliggøres ved en 

grafisk Fremstilling af samme Art, som Ehrlich har anvendt ved 

Difterigiften. 

De 2 Cm.” 2 pCt. Giftopløsning, som stedse ere anvendte, 

og som neutraliseres af 1,30 Cm.” Antitoxinopløsning, kunne 

betegnes ved et Diagram, bestaaende af en Axe, henad hvilken 

er afsat 130 lige store Ordinater, hver svarende til den Gift- 

mængde, der bindes af "130 af nævnte Antitoxinmængde. Der 

er altsaa ganske vilkaarlig — af Bekvemmelighedshensyn — 

som Enhed valgt den Giftmængde (en «Bindingsenhed»), som 

neutraliseres af 0,01 Cm.” af vor Antitoxinopløsning. 

De enkelte Bindingsenheder ere fordelte saaledes henad 

Åxen, at man længst til højre har afsat dem, som først blive 

frie, naar man anvender mindre Mængder Antitosxin end den 

fuldt neutraliserende Dosis. 

Da man ikke her som ved Difterigiften kun har et enkelt 

Maal, den dræbende Dosis, men til dette Brug kan vælge de 

forskellige Grader af Opløsning (farveløs, %120, 60, komplet 

0.S. V.), har man Muligheden for at fremstille forskellige Dia- 

grammer. Vælge vi Farvenuancen 420, vil et saadant kunne 

dannes paa følgende Maade: | 

Vi vide, at 0,13 Cm. 1/10 pCt. Rengift kan opløse 15 Cm.” 

Blodopslemning til denne Farvenuance (se Tab. 2). Følgelig 

kan 1 Cm.” 1pCt. Giftopløsning frembringe samme Farvenuance i 

ca. 1150 Cm.? Blodopslemning. Føjes der til 2 Cm.” 2pCt. Gift 

0,10. Cm.” Antitoxinopløsning , kræves der 0,25 Cm.” ”/10 pGt. 

12 
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af denne Blanding. 1 Cm.” 1 pCt. heraf kan altsaa kun opløse 

600 Cm. til ”/120. Ved Tilsætning af 0,10 Cm.” Antitoxin (sv. 

t. 10 Bindingsenheder) har saaledes 1 Cm.” 1 pCt. Gift mistet 

Evnen til at opløse 550 Cm.” Blod til ”/120.. Hver af disse 

10 Bindingsenheder besidder altsaa gennemsnitlig Evnen til at 

opløse 55 Cm.” Blod til den nævnte Farvenuance. Er der i 

Stedet for 0,10 Cm.? anvendt 0,25 Cm.” Antitoxin, mister Giften 

9/10 af sin Virkning, og 1 Cm.” 1 pCt. Opløsning kan nu kun 

opløse 115 Cm.” Blod til Y120. Paa tilsvarende Maade er Tallene 

beregnede for de andre Antitoxindosers Vedkommende. Tilsættes 

0,80 Cm.” Antitoxin eller mere, faa vi overhovedet ikke nogen 

Farvenuance frem, som vi kunne maale ad sædvanlig Vej. Tallene 

ere tabellarisk opførte paa følgende Maade (se Tab. 3) og Diagram 1. 

De første 10 Bindingsenheder, der er opførte længst til 

venstre, have gennemsnitlig en Virkning, som kan udtrykkes 

som 55, og som man kan betegne ved at afsætte en vilkaarlig 

valgt Ordinatenhed 5å Gange. Virkeevnen af de følgende 15 

Bindingsenheder er gennemsnitlig =— 32, og dette kan angives 

som et tilsvarende Antal Ordinatenheder 0. s. v. 

Et meget stort Antal overensstemmende Forsøg viste, at 

man fandt ganske samme Neutralisationsbillede uafhængigt af, 

om man til Sammenligning valgte stærkere Farvenuancer (60) 

eller Nulpunktet (farveløs). Ved at foretage Forsøgene med 

partiel Mætning af Giften med mindre Intervaller end de i 

Exemplet anførte kunde man vise, at Virkningen indenfor Ordi- 

naterne 10—25 var jævnt synkende (se Diagram 3 og 4). 

Giftens Virkning vil altsaa i Diagrammet sandsynlig- 

vis kunne betegnes ved en Kurve, jævnt synkende fra 

venstre til højre. Som omtalt besidder den Del af Giften, som 

svarer til Ordinaterne 60—130, kun Evnen til at frembringe den 

tidligere beskrevne, regelmæssig fordelte, svagt rødgule Farve. 

Man maa derfor antage, at det her drejer sig om en Form af 

Giften, som ikke er i Stand til at opløse alle røde Blodlegemer, 

men kun de mindst resistente. 

13 
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Tetanolysinet er overordentligt labilt. I tynde Opløs- 

ninger (f. Ex. 10 pCt. i fysiol. Kogsaltopløsning) indtræder der 

ved almindelig Stuetemperatur en betydelig Formindskelse af dets 

opløsende "Evne allerede efter 1 Times Forløb. Selv koncen- 

trerede.. Opløsninger (f. Ex. 4 pCt.) mister. ved 20? i Løbet af 

5 Timer Halvdelen, i Løbet: af'24 Timer ca. "15 af deres 

Virkning (se følg. Forsøg). Opbevares de konc. Opløsninger der- 

imod nedsænkede i Isvand i vel tillnukkede Beholdere, bevare de 

deres Styrke uforandret, i hvert Fald i 24 Timer. 1 tør Til- 

stand er den ved Ammoniumsulfat udfældede Gift meget stabil. 

Ved en Række Forsøg viste det sig, at denne Svækkelse 

ikke i lige Grad angreb alle Dele af Giften, som det fremgaar 

af følgende Exempel. Disse Forsøg ere foretagne saaledes: 

For at Bindingen mellem Gift og Modgift kunde indtræde saa 

hurtig og fuldstændig som muligt, er der anvendt en Koncen- 

tration af Opløsningerne, der er dobbelt saa høj som den 

tidligere benyttede (4 pCt Gift, 1/20 pCt. Antitoxin). Efter at 

disse havde indvirket paa hinanden i resp. Y2> Time og 5 Timer 

ved 20”, undersøgtes Blandingernes Virkeevne og samtidig en 

4 pCt. Giftopløsning, som var opbevaret under ganske samme 

Betingelser (se Tab. 4 a. og b., Tab. 5 samt Diagram 2 og 3). 

Man ser, åt Svækkelsen hovedsagelig har fundet Sted 

svarende til de første Bindingsenheder, medens de øvrige Dele 

af Giften ere i langt ringere Grad forandrede. Dette ses tyde- 

ligt ved Sammenligning af Diagram 2 og 3. Svarende til de 

første 10 Bindingsenheder har ”/3 af Giften mistet sine 

hæmolytiske Egenskaber, medens Evnen til at binde 

Antitoxin ikke har lidt nogen Forandring. Det drejer 

sig her aabenbart om ganske samme Proces, som Ehrlich og 

Forf. have beskrevet ved Difterigiftens Svækkelse, og der er be- 

tegnet som «Toxoiddannelse». 

Foretog man derimod Sammenligningen efter 24 Timers 

Forløb i Stedet for efter 5, viste Tetanolysinets Virkning sig 

nedsat til ca. "/13—/14, og som det fremgaar af følgende 
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Tab. 4 a. 

Efter /> Times Forløb. 

Koncentråtion, 

beregnet efter 

Giftindhold. 

Den tilsatte 

Mængde 

ir Gin 

| 2 Cm.? 2 pCt. Gift med følgende 
| Kontrolforsøg | 

med Gift 

| uden Antitoxin. 

Mængde ”/40 pCt. Antitoxin- 
opløsning ”). 

0,10 0,15 

pCt. 

1 

11100 

f 
[120 

farveløs 

I 1/120 

[120 

farveløs 

farveløs 

7) For at lette Oversigten ere Forholdene mellem Gift og Antitoxin i dette 

og de følgende Forsøg angivne i de tidligere benyttede Koncentrationer 

(& pCt. Gift, "40 pCt. Antitoxin). 
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Tabel 4 b. 

Efter 5 Timers Forløb. 

2 Cm.? 2 pCt. Gift med følgende 
Koncentration, | Den tilsatte | Kontrolforsøg Mængde ”/40 pCt. Antitoxin- 

beregnet efter| Mængde med Gift opløsning. 
Giftindhold. i Cm.  |uden Antitoxin. | 

0310075 0,20 0,25 

pCt. 

| 0,5 

0,13 1[120 

1/10 1,0 

0,7 1/320 

0,5 | farveløs 

0,4 1[120 | 

0,3 farveløs 

0,25 1/20 

0,2 farveløs 

0,12 farveløs 

1/00 1,0 

0,6 farveløs 
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Tab. 5. Resumé af Tab. 4 a og b. 

Efter 7/2 Time. 

Opløser | Svarer | Hver Bindingsenhed 
oo mA til ... | kan gennemsnitlig 3 af. . 

ene BOE ÅE Blod DurereDs. |Bindings-| opløse ... Cm.” Blod 
til 7/120. enheder. til 7/120. 

RET RR VET SET ERE | 1250 = RT BE 
500 me PAn tee 600 | É 

| ) 172 5 34 RE ae I ro NE 

Efter 5 Timer. 

GSR RØRE aser: 600 | | | É IS 295 TO veg 99; 
— +0,10 Cm.? Ant... 375 ha 161 ZA dgl DØ 
ET Re ET fr SEN RER i | SE 
kl Ås FOR N AE Es 99 5 20 

i ARTEN REE 25" | 5 Ba 
— FOX  — .. 88 BÆRE. ig 

Forsøg, vare alle Dele af Giften nu svækkede i omtrent lige høj 

Grad (se Tab. 6 a. ogb., Tab. 7 Resumé samt Diagram 4 og 5). 

Denne ejendommelige Svækkelse af Tetanolysinet viser stor 

Analogi med Difterigiften. Ogsaa for dennes Vedkommende 

mister de første Bindingsenheder, Prototoxinet, langt hurtigere 

de toxiske Egenskaber end det meget stabile Deuterotoxin. 

Vilde man overføre de- for Difterigiften valgte Betegnelser paa 

'Tetanolysinet, kunde man kalde den Del af Giften, som svarer 

til Ordinaterne 1—10, Prototoxin, de langt resistentere Dele 

mellem 10 og 25 Deuterotoxin, den betydelig svagere, men 

dog endnu kjendelig virksomme Del svarende til Ordinaterne 

25—60 Tritotoxin, og endelig de yderst svagt og kun 

påa de mest følsomme røde Blodlegemer virkende Ordinater 

60—130 Toxoner. 

Under det Tab.-4 omtalte Forsøg undersøgtes det tillige, 

om der samtidig med Giftens Svækkelse var indtraadt en For- 

andring af Neutralisationspunktet (o: af Giftens Evne til at 

binde Antitoxin). Dette viste sig ikke at være Tilfældet. 
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Tab. 6 a. 

Efter ”/2 Time. 

Koncentration, | Den tilsatte 

Mængde 

cm 

beregnet efter 
Giftindhold. 

| 
| 

! 
| 
| | 

|| 

2 Cm.” 2 pCt. Gift med følgende 
Kontrolforsøg 

med Gift 

uden Antitoxin. | 0 
| ,10 

opløsning i Cm.? 

0,15 0,20 | 

Mængde ”/40 pCt. Antitoxin- 

0,25 

plt. | 

1 

110 

1/100 

' 
| 
| 

1/,20 

farveløs 

farveløs 

farveløs. 

| farveløs 

| 

116, 

11120 

farveløs 
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Tab. 6 b. 

Efter 24 Timer. 

| 2 Cm.? 2 pCt. Gift med følgende 
Koncentration, | Den tilsatte | Kontrolforsøg Mængde ”/40 pCt. Antitoxin- 

beregnet efter| Mængde —— med Gift | opløsning i Cm.? 
Giftindhold. i Cm? | uden Antitoxin. 

0,10 075 0,20 0,25 

pCt. 

1 1,4 

0,7 | | | Mao | 

0,45 1[120 

0,3 | ? 11120 'farveløs 
| 

0,2 | farveløs 

0,15 1/3 20 

0,13 | farveløs 
1/10 1,0 | | 

0,8 | |farveløs 

0,5 |. farveløs 

11100 1,0 | 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. al 30 
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Tab. 7. Resumé af Tab. 6 a og b. 

Efter 7/2 Time. 

hør mol | Svarer |Hver Bindingsenhed 
3 å 2€m3 | tilser kan gennemsnitlig 

ged Else igd Blod | TØRD beg  Birdeaesalegløse JC ER 
| til ”/120. | | enheder. | file el sae 

| 
Chresten 1360 = É BRET: z 

— — 0,10 Cm.” Ant... | 680 og i. 2 så 

— +0s — —..| 50 2 me É ge 
Or EDER ' & 

| 545 3) 9 
— +0,25 — — ..| 3830 ; å 

Efter 24 Timer. 

Era ENE Fr SA) TOR | 100 Se | 
Orm.” Ant 2]. BØ Så 105, 5 

BG. ; Boal 5 ca. 3,4 
OS 38 É 

L 0 | 9 0 5 Ca. 24 
UN 5 HE EGEN 21 See | 

ED Ea SE E 13 | 3 i) | ca. 1,6 

Ved de anførte lagttagelser ledes man til for Tetanolysinets 

ligesom for Difterigiftens Vedkommende at antage, at Giftens 

toxiske og antitoxinbindende Egenskaber maa hen- 

føres til to forskellige Dele af denne — en toxophor 

og en haptophor. Denne Antagelse støttes altsaa for begge 

Giftes Vedkommende hovedsagelig derpaa, at deres Toxicitet 

kan synke meget betydeligt, uden at deres antitoxinbindende 

Evne behøver at forandres det ringeste (Ehrlich, Forf.). 

Det er allerede tidligere omtalt, at Tetanolysinets 

Virkning er i høj Grad afhængig af Temperaturen. 

Dette er ingenlunde en for alle hæmolytiske Gifte fælles Egen- 

skab. Ved at sammenligne Virkningen af Sublimat og Crotin 

ved 0? og 37? viste. det sig, at Opløsningen af de røde Blod- 

legemer vel gik betydelig langsommere for sig i Kulden 

end i Varmen, men at Forskellen næsten var fuldstændig ud- 
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jævnet efter 24 Timers Forløb, såa at den endelige Virkning 

omtrent var den samme ved begge Temperaturer. For Tetano- 

lysinets Vedkommende var — som omtalt — det tilsvarende For- 

hold 1:100. Vi maa altsaa opstille en væsentlig Forskel mellem 

Tetanolysinets og de nævnte Giftes hæmolytiske Egenskaber. 

Efter deres Virkning ved vexlende Temperaturer kan man 

eftervise en Forskel paa Tetanolysinets forskellige Bestand- 

dele. De første, Proto- og Deuterotoxinet, virke ved alle 

Varmegrader mellem 0? og 37%. Det viste sig for disses 

Vedkommende, at man ved de forskelligste Temperaturer stadig 

genfandt det tidligere beskrevne Neutralisationsbillede.  Neu- 

traliserer vi ved 0,25 Cm.” Antitoxinopløsning Proto- og Deu- 

terotoxinet, mister, som tidligere omtalt, Giften omtrent %/10 

af sin hæmolytiske Evne, saa at f. Ex. 0,3 Y1o pCt. Fuldgift 

ved 37” har den samme Virkning som 0,3 I pCt. af den nævnte 

Gift-Antitoxinblanding, der altsaa kun indeholder Tritotoxin og 

Toxon.. Nu finder man, al disse sidste forholde sig 

principielt forskelligt fra Giftens øvrige Dele: ved 

Temperaturer under 10? formaa selv de største Mængder af 

den omtalte Gift-Antitoxinblanding ikke at frembringe nogen- 

somhelst Opløsning — selv ikke f. Ex. 10 Cm.” 1 pCt. Opløs- 

ning ved 8”; medens endnu 0,5 Cm. "/10 pCt. Opløsning af 

Fuldgift ved samme Temperatur frembringer en meget tydelig 

Farvenuance. Først ved ca. 127—15"” begynder der at komme 

Opløsning, tiltagende med stigende Tp. Tritotoxin og Toxon 

mangle altsaa overhovedet hæmolytisk Evne ved 

Temperaturer under 10%. 

Man kunde tænke sig forskellige Aarsager til dette Forhold: 

1. At Varme- og Kuldetoxinets!) toxophore Grupper 

1) «Varmetoxin» er en kort Betegnelse for en Giftopløsning, i hvilken man 

ved Tilsætning af 0,27 Cm.” Antitoxin har neutraliseret Proto- og Deutero- 

toxinet, saa at den kun indeholder de Bestanddele, som kræve Tp. over 

109% for at virke. I Modsætning hertil kaldes Giften uden Antitoxin- 

tilsætning her kort «Kuldetoxin». 
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vare identiske, men at Varmetoxinet ikke kunde virke 

ved lav Tp., fordi det under disse Omstændigheder ikke 

bandtes til de røde Blodlegemer. 

OS At Bindingen til de røde Blodlegemer var den samme 

for begge Giftarters Vedkommende, men at Varmetoxinets 

toxophore Grupper vare svagere, saa at de først 

kunde komme til ”Virkning ved Temperaturer over 10, 

3. At baade Varmetoxinets toxophore og bindende («hap- 

tophore») Grupper vare svagere end Kuldetoxinets. 

For at afgøre dette blev der udført en Del Forsøg, af 

hvilke nedenstaaende anføres som Exempel: 

En Række Centrifugeglas, som indeholdt 10 Cm. 5 pCt. 

Kaninblod bleve afkølede ved Nedsænkning i Isvand; dernæst 

blev der tilsat nedenanførte Mængder — dels Varme- dels Kulde- 

toxin, og Rørene stilledes atter ved 0”. Efter 1/2 Times 

Forløb centrifugeredes de, den ovenstaaende Vædske, som i 

alle Glassene var fuldstændig farveløs, hældtes fra, og Blod- 

legemerne vaskedes 2 Gange med isafkølet fysiologisk Kogsalt- 

opløsning for sikkert at fjærne de sidste Spor ikke bundet Gift. 

Dernæst bleve Blodlegemerne atter opslemmede i 10 Cm.? 

fysiologisk Chlornatriumopløsning, Rørene stilledes 1 Time ved 

31, og efter 24 Timers Forløb observeredes Farvenuancerne. 

Opløsningsgraden er altsaa et Udtryk for, hvor megen Gift, der 

i de 1'/> Time er bundet til de røde Blodlegemer (se Tab. 8). 

Som man ser, maa man anvende henimod 30 Gange saa 

meget Varme- som Kuldetoxin, for at der kan bindes den samme 

Mængde (Farvenuance ”160). Da Virkningen af 10 Dele Varme- 

toxin ved 37” svarer til Virkningen af 1 Del Kuldetoxin, ser 

man, at der ved 0? bindes næsten 3 Gange mindre af det 

første end af det sidste. Men det er tillige klart, at ogsaa 

Varmetoxinets toxophore Gruppe maa være af en 

anden Art end Kuldetoxinets. Hvis de vare identiske, 

maatte man ved Tp. under 10” kunne frembringe den samme 

25 



452 Thorvald Madsen. 

Tab. 8. 

Kuldetoxin. Varmetoxin. 

Den til 10 Cm.? 5 pCt. | 
3 BE. Øl 

Den til 10 Cm. 5 pCt. Efter 24 Timers 
Efter 24 Timers 

Blodfortynding tilsatte | 3 Blodfortynding tilsatte 
Gifts | Forløb iagt- Gifts | Forløb iagt- 

; toges følgende toges følgende 

Koncentration. Mængde iCm.2 Farvenuancer. | Koncentration. | Mængdei Cm. | Farvenuancer. 

pCt. pCt. 

1/10 0,8 1 3,0 | 

0,6 2,5 | 

| 0,5 1/160 2,0 | 

0 1,75 

0,3 1,5 1/60 

0,25 | farveløs 1,25 | 

BEN fg ARE 
Ok | 0,8 farveløs 

073 | 0,6 

ao. St HAr mjrrg | (14410935 

| 0,8 | 0,4 
1 (0) 0,3 

Virkning ved Anvendelsen af 30 Gange saa meget Varmetoxin 

som Kuldetoxin. Dette er imidlertid ikke Tilfældet; selv ved 

en 200 Gange såa stor Mængde faar man ikke nogensomhelst 

Opløsning. 

De omtalte Fænomener minde meget om visse Forhold ved 

Tetanospasminet.  Indsprøjtes Tetanusgift paa en Frø, faar 

denne ikke 'Tetanus, saalænge den holdes i Kulden, men først 

ved højere Tp. (Courmont og Doyon). Dette kunde tænkes at 

afhænge af, at enten Tetanusgiften overhovedet ikke blev bundet 

til Frøens Nervesystem ved den lave Temperatur, eller deraf, at 

Giften vel var bunden, men krævede Varme for at kunne udfolde 

sine tetaniserende Egenskaber. For at afgøre dette, indsprøjtede 

Morgenroth Tetanusgift paa en Række Frøer, der holdtes i 

Kulden; påa forskellige Tidspunkter efter Injektionen gaves 

dernæst den in vitro neutraliserende Antitoxinmængde, hvorpaa 

Frøerne stilledes i Varmen. Man saa da, at en vis Tid efter 
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Injektionen var den neutraliserende Antitoxindosis ikke i Stand 

til at forhindre, at Dyrene fik Tetanus. Heraf kunde der drages 

den Slutning, at Giften blev bundet til Frøens Celler allerede 

ved lav Tp., men at dens toxiske Egenskaber først ved højere 

Tp. kunde komme i Virksomhed. Man ser, at der er betydelig 

Overensstemmelse mellem Tetanospasminets Forhold overfor 

Frøens Nervesystem og den Maade, hvorpaa Tetanolysinets 

Tritotoxoid og Toxon optræde overfor de røde Blodlegemer. 

De omtalte Forsøg tillade ingen Tvivl om, at der findes 

en kemisk Binding mellem Tetanolysinet og dets 

Antitoxin. I Overensstemmelse hermed kan man vise, at 

det varer en kendelig Tid, førend denne Reaktion er fuldendt 

(se Tabel 9). Heri staar Tetanolysinet i Modsætning til Difteri- 

giften, hvor Bindingen mellem Gift og Modgift er færdig efter 

kort Tids Forløb. 

Af de anførte Tal ser man tydelig, hvilke Forsøgsfejl man 

maa undgaa, nåar man arbejder med Tetanolysin. Paa den 

ene Side maa man sørge for, at Bindingen mellem Gift og 

Antitoxin er fuldstændig, paa den anden Side for, at Giften 

ikke svækkes. En af de vigtigste Regler ved disse Arbejder er 

altsaa, al Forsøgene maa udføres saa vidt mulig samtidig. 

Ved en overfladisk Undersøgelse af en anden med Ammo- 

niumsulfat udfældet Gift blev der fundet omtrent de samme 

Forhold som ved den her beskrevne; saaledes var der næsten 

det samme Neutralisationsbillede, saa at man kunde adskille 

en Proto-, Deutero- og Tritotoxinzone samt en Toxonzone. 

Ogsaa her fandtes en Forskel svarende til «Kulde»- og 

«Varme »toxin. 
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Tab. 9. 

2 Cm.” 4 pCt. Tetanolysinopløsning blandes med 0,15 Cm.? "/20 pCt. Anti- 

toxinopløsning. De henstaa dernæst neden anførte Tider ved ca. 159% 

fortyndes til det angivne Giftindhold og afmaales til Blodet. 

Eg | Umiddelbart 
Koncentra- | Mængde | ERE Efter Efter Efter 

- . 3 | - 0) . - 

tion. Om | Blandingen. 15 Min. 2 Tim. 5 Tim. 

pCt. | 

J! 0,25 | | 

1/10 1,0 | 

11120 

0.3 1/60 1/120 

| 0,2 | 1/120 

0,17 | farveløs 

1/100 1,0 

0,8 | | farveløs 

0,6 | ? 

0,5 farveløs | 

0,4 | | 
| | 

| 
0,3 

Samtidige Forsøg viste, at Giftens Virkeevne ikke forandredes 

i Løbet af de første 2 Timer, men at den derpaa i de følgende 

3 Timer svækkedes til det halve. 



Om Tetanolysinet. 455 

Resultaterne af de foranstaaende Undersøgelser 

over Tetanolysinet kunne kort sammenfattes paa 

følgende Maade: 

I Kulturer af Tetanusbacillen findes et fra Tetanospasminet 

forskelligt Stof, Tetanolysinet. Dette bindes af de røde Blod- 

legemer, som det opløser efter en vis Latenstid, afhængig af 

Giftmængden og af Temperaturen. 

Tetanolysinet har sit specifike, fra Tetanusantispasminet 

forskellige Antitoxin. 

Virkningen af dette Stof og dets Modgift lader sig med stor 

Nøjagtighed maale ved simple farvesammenlignende Methoder. 

Tetanolysinet har et kompliceret Neutralisationsbillede, som 

viser stor Overensstemmelse med det, som Ehrlich og Forf. 

har fundet for Difterigiftens Vedkommende. Ligesom i denne 

kan man ogsaa i Tetanolysinet ved fraktioneret Mætning ud- 

sondre en Række Bestanddele af forskellig Virkning. 

I den Halvdel af Giften, som bindes først, svarende til den 

første Halvdel af Neutralisationsbilledet, kan man adskille 3 

Grupper: Proto-, Deutero- og Tritotoxin: 

Prototoxinet har de stærkest hæmolytiske Egenskaber. 

Skønt det kun udgør 13 af Giften, besidder det dog Halv- 

delen af dens Virkeevne. Ligesom Difterigiftens Prototoxin 

svækkes det meget let og omdannes til Toxoid, 9: mister 

sin Giftighed samtidig med, at det bevarer sin Evne til at binde 

Antitoxin uforandet. 

Deuterotoxinet er mindre giftigt; det udmærker sig 

ligesom Difterigiftens ved sin forholdsvis store Resistens mod 

ydre Indvirkninger. 

Tritotoxinets Virkning er langt svagere end de fore- 

gaaende og er kvalitativt forskellig fra disse. Medens Proto- 

og Deuterotoxinet kunde opløse de røde Blodlegemer baade ved 

højere og ved lavere Temperatur, var Tritotoxinet ganske ude 

af Stand til at udfolde sin. Virksomhed ved Tp. under 10?. 

Aarsagen hertil viste sig at være den, at Tritotoxinet ikke alene 
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i ringere Grad end de øvrige to blev bundet af de røde Blod- 

legemer, men navnlig, at dets toxophore Gruppe havde en 

langt svagere Virkning end Proto- og Deuterotoxinets. 

Den anden Halvdel af Tetanolysinet er overordentlig lidet 

giftig og synes ogsaa at være "kvalitativt forskellig fra den 

øvrige Del, idet den kun er i Stand til at angribe en bestemt 

Del af Blodet, de mest følsomme røde Blodlegemer. Dette 

Forhold minder om den friske Difterigift, hvor man ogsaa i 

den ene Halvdel træffer Bestanddele (Toxoner), der ere væsent- 

lig forskellige fra den øvrige Del. Vi vælge derfor ligeledes for 

den tilsvarende Del af Tetanolysinet Benævnelsen Toxon. 

Af det foregaaende ser man endvidere, at man i Tetano- 

lysinet ligesom i Difterigiften maa skelne mellem to forskellige 

Grupper, en haptophor med antitoxinbindende Evne og 

en toxophor som Bærer af den hæmolytiske Virkning. Medens 

den første af disse er relativt stabil, svækkes eller omdannes 

den sidste meget let. 

Efter al Sandsynlighed har Tetanospasminet et lignende 

Neutralisationsbillede som Tetanolysinet. En stor Række Forsøg 

af Dr. Morgenroth viste med Sikkerhed, at Tetanospasminets 

første Bindingsenheder havde en langt stærkere Giftvirkning 

end de sidste. En nøjere Analyse heraf stødte imidlertid paa 

store Vanskeligheder, idet dens Grundlag, den dræbende 

Minimaldosis, ikke lod sig bestemme med den til disse Forsøg 

ubetinget nødvendige Nøjagtighed — i hvert Fald ikke påa det 

benyttede Forsøgsdyr, Musen. 

Man ser, hvor mange Gange større Fordelene ere, naar” 

man er i Stand til at foretage disse Undersøgelser i Reagens- 

glas. Her kan man påa samme Tid anstille et næsten ube- 

grænset Antal Forsøg, sammenligne dem med. Kontrolforsøg, 

som ere gjorte under ganske samme Betingelser og paa et 

Forsøgsobjekt af absolut samme Følsomhed. Særlig ved Stoffer 

af en saa labil Art som Tetanolysinet byder kun Reagensglas- 
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forsøget nogen Sikkerhed for, at Resultatet af vore Undersøgelser 

ikke forviskes af betydelige og hurtigt indtrædende Forandringer 

af Giften. 

Ogsaa det anvendte Forsøgsobjekt, de røde Blodlegemer, 

viser sig ikke uden Interesse. Som tidligere udviklet har man 

Grund til at antage, at hvert enkelt Blodlegeme har en for det 

ejendommelig Følsomhed overfor Tetanolysinet, noget, som 

ingenlunde afgiver et Maal for dets Følsomhed. overfor andre 

Blodgifte. Men naar et saa simpelt Forsøgsobjekt, som en 

Opslemning af røde Blodlegemer i fysiologisk Kogsaltopløsning 

maa anses for i den Grad kompliceret, kan man heraf slutte sig 

til, hvor indviklede Forholdene ere, naar man indfører en Gift i 

den levende Organisme med dens mangfoldige Cellekomplexer. 

Ovenstaaende Arbejde er udført i det «Kg. pr. Inst. f. 

Serumforschung u. Serumprufung», og jeg skylder dettes Leder, 

Geh.-Med.-Rath. Prof. Dr. P. Ehrlich min varmeste Tak for den 

Vejledning, han har ydet mig paa ethvert Punkt af mine Under- 

søgelser. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr.5. 

Antitetanolysinets Virkning paa de røde Blodlegemer. 

Af 

Thorvald Madsen. 

I sin Afhandling: Ueber das Antitoxin des Tetanus (Deutsche 

Med. Wochenschr. 1897, Nr. 27) har Dånitz vist, at man efter 

al Sandsynlighed maa antage, at Tetanospasminet bindes 

af Nervecellerne meget kort Tid efter dets Indførelse 

i Kredsløbet. Tillige viste han, at det indenfor visse 

Grænser er muligt ved Antitoxin atter at udjage den 

saaledes i Cellerne fixerede Gift. Ganske lignende 

Iagttagelser hår han gjort for  Difterigiftens Vedkommende 

(Ueber die Grenzen der Wirksamkeit des Diphterie-Heilserums 

i Arch. internat. de pharmacodynamie, Vol. V). 

Disse Anskuelser synes imidlertid ikke at være almindelig 

accepterede, og det er selvfølgelig ikke muligt at føre et di- 

rekte Bevis for deres Rigtighed, da det ikke kan lade sig gøre 

at holde en Nervecelle isoleret i levende Tilstand. 

Det var derfor ønskeligt at studere dette Helbredelses- 

problem i den simplest tænkelige Form, i Reagensglas og paa 

isolerede levende Celler. Hertil ere de røde Blodlegemer for- 

trinlig egnede, idet de ere i Stand til adskilte fra Organismen 

at fortsætte deres Liv i en fysiologisk Kogsaltopløsning, fra 

hvilken de til enhver Tid med Lethed kunne isoleres. 
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Som tidligere omtalt") have vi i Tetanolysinet et Stof, 

der virker toxisk overfor de røde Blodlegemer. Disse binde 

meget hurtig Giften og blive efterhaanden mere og mere paa- 

virkede heraf; denne Proces ender med Blodlegemets Død, 

hvilket viser sig ved, at det opløses og afgiver sit Hæmoglobin 

til den omgivende Vædske. 

Denne Affektion af de røde Blodlegemer frembyder en vis 

Analogi med den Proces, som foregaar ved Forgiftning af den 

levende Organisme. Ogsaa her bindes først Giften til Cellerne, 

som efterhaanden blive syge, hvis Giften faar Lov til at fort- 

sætte sin Indvirkning. Slige Reagensglasforsøg ville derfor kunne 

afgive en Vejledning til Bedømmelsen af Forholdene i den le- 

vende Organisme. 

Opgaven var altsaa at undersøge, om det var muligt 

ved Antilysin at extrahere til de røde Blodlegemer 

bundet Tetanolysin. 

Ved at vælge en passende Giftmængde og en passende 

Temperatur er man indenfor vide Grænser i Stand til at variere 

det Tidsinterval, som hengaar mellem Tilsætningen af Giften 

og Opløsningen af de røde Blodlegemer. Fordelen ved denne 

Forsøgsanordning er den, at man paa et hvilketsomhelst Stadium 

af Forsøget er i Stand til 

a) med Sikkerhed at bestemme, om der overhovedet er 

indtraadt nogen Opløsning (toxisk Virkning), eventuelt i hvil- 

ken Grad, 

b) nøje at angive, hvor meget Gift der paa det givne Tids- 

punkt er bundet til Blodlegemerne, det vil altsaa sige: be- 

stemme, hvad man i dette Øjeblik udretter ved Tilsætning af 

Antitoxin. 

Forsøgene anstilledes paa følgende Maade ?”): 

7) Th. Madsen: Om Tetanolysinet. Oversigt over Det Kgl. Danske Viden- 

skabernes Selskabs Forhandlinger, 1899. 

?) Den anvendte Gift, Antitoxin, Blodfortynding og hele Forsøgsanordning 

var ganske samme som i ovennævnte Arbejde angivet. 

5) 
» 
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Først bestemtes den Giftmængde, som i 10 cm.” af 5 Yo 

Kaninblodopslemning i fysiologisk Kogsaltopløsning var i Stand 

til at frembringe en Opløsning, svarende til Y30—Y60, naar 

Rørene henstod i 24 Timer ved 13”. Denne Giftmængde var 

0,5 cm.? af en Y1o %o0 Tetanolysinopløsning. Alle følgende 

Forsøg ere anstillede med denne Giftdosis og ved nævnte Tp., 

hvilket giver et for disse Undersøgelser hensigtsmæssigt Interval 

mellem Gifttilsætningen og de røde Blodlegemers Opløsning. 

Dernæst fandtes den Antitoxinmængde, der var i Stand til 

at forhindre Opløsning, naar man til en Række blodfyldte 

Reagensglas satte først Antitoxin og umiddelbart derefter Gift 

(svarende til Immuniseringen ved Dyreforsøgenej. Den fuld- 

stændig neutraliserende Dosis var imidlertid som tidligere omtalt 

meget vanskelig at bestemme med Nøjagtighed. Naar det gjaldt 

kvantitative Bestemmelser, blev der derfor i det følgende stedse 

— som i tidligere Forsøg — anvendt Farvenuancerne 60 og 

120 til Sammenligning. 

Herefter foretoges de Forsøg, hvor Antitoxinet først blev 

tilsat nogen Tid efter Giften for at se, om der herved op- 

naaedes en Extraktion af allerede bundet Tetanolysin: Til for- 

skellige — i Reglen 5 — Serier af med 10 cm.” Blodopslem- 

ning fyldte Reagensglas blev der afmaalt den nævnte Mængde 

Tetanolysin, og nogen Tid — som oftest 5, 15, 30, 60 og 120 

Minutter — derefter blev der tilsat forskellige Antitoxinmængder 

(ser Tab/1). "For at" faa tet Overblik over de Processer, som 

her gaa for sig, maa man imidlertid samtidig foretage følgende 

Undersøgelser: 

a) Bestemmelsen af den Mængde Blodlegemer, som mulig vare 

opløste allerede før Tilsætningen af Antitoxin. Dette skete 

derved, at der af hver Serie udtoges et Glas til Centrifu- 

gering; den herved indvundne klare Vædske hældtes fra, 

og dens eventuelle Indhold af Blodfarvestof bestemtes kolori- 

metrisk (Kontrolglas 4). 

b) Bestemmelsen af den Giftmængde, som paa det tilsvarende 
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Tab. 

Åntitoxinet tilmaaltes følgende Tid efter Gifttilsætningen. 

umiddel- 
bart før 

> Min. 15æMin: 30 Min. | 60 Min. 120 Min. 

FEET» ———— 

1130 Joe 20 

187 

Vu tag) 

| 1,0 

| +08 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,35 

1/300 ?/0 | 

1/1000 ?/0' 
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farveles. 
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1 en sv agt 
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Farve. 

1[120 

1/60 

| 
| 
| 
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! 
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Farve. 

[60 

| 
É 
| 
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Tidspunkt var bundet til de røde Blodlegemer. Hertil blev 

det fra Forsøg a resterende Blodlegemesediment 2 Gange 

udvadsket med fysiologisk Kogsaltopløsning for at fjærne det 

sidste Spor af fri Gift"). Blodlegemerne opslemmedes atter 

i 10 cm.” Kogsaltopløsning og lodes staa Natten over ved 

c. 13” sammen med de øvrige Reagensglas, hvortil der var 

afmaalt Antitoxin. Den Farvenuance, som viste sig efter de 

uopløste Blodlegemers Sænkning, var et Udtryk for den 

Mængde Gift, som var blevet bundet til de røde Blodlegemer 

i Tidsintervallet mellem Gifttilsætning og Centrifugeringen 

(Kontrolglas 6). 

Følgende lille Oversigt angiver Forholdet mellem a og 6, 

svarende til Tab. l. 

kæbe IE 

a b. 

5 Min. 0 | 1/120 

born 7= 0 | 1/70 

ganske svag 1/ 
ao rødgul Farve. | 160 

60 - 1/200 1[60 

120 - 1/70 1/80 

Et Kontrolglas, indeholdende Gift alene, viste efter 24 

Timer en Opløsning = Y60. 

Man. ser af. Tab. ll; at der. efter. .5. Minutters: Forløb 

ikke var indtraadt nogen Opløsning af de røde Blodlegemer, 

medens der allerede var bundet saa meget Gift til disse, at 

deres Opløsningsgrad Dagen efter svarede til Fåarvenuancen 

1/120.. Efter 15 Minutters Forløb var der ligeledes ingen 

Opløsning at se; den bundne Giftmængde svarede til Farve- 

1) At dette virkelig lykkedes, blev konstateret paa følgende Maade. Til 

den sidste Portion Vadskevand sattes Blodlegemer i et Forhold af 5/0, 

og Vædsken stilledes dernæst ved 372. Herved viste der sig aldrig 

nogen Opløsning af Blodlegemerne. 
= 

D. K,. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. a 31 



464 Thorvald Madsen. 

nuancen ”/70. Først 30 Minutter efter Gifttilsætningen finde vi 

de første Spor af toxisk Virkning, idet Vædsken efter Centri- 

fugeringen viste en ganske svag rødgul Farve: paa dette Tids- 

punkt indeholdt de røde Blodlegemer den største Giftmængde, 

som overhovedet fandtes bunden til dem (60). Herefter tiltog 

Opløsningen i Kontrolglassene, såa at den efter en Times 

Forløb havde naaet Farvenuancen ”/200, efter 2 Timer ”/70. Paa 

dette Stadium var en nøjagtig Bestemmelse af den bundne 

Giftmængde ikke længere mulig, thi en stadig stigende Mængde 

af de røde Blodlegemer var allerede opløst før Centrifugeringen, 

saa at den udvadskede Rest stedse maatte vise en svagere 

Farvenuance end den, der svarede til den virkelig bundne 

Giftmængde. 

Det fremgaar af Forsøgene, at det indenfor de første 15 

Minutter, 9: saalænge der ikke var indtraadt nogen Opløsning, 

Vann bye AAN bit or Ina hindre enhver ork 

Varknins dettes For mater aller erderesom 

Kontrolforsøgene vise, var bundet betydelige 

Mængder Tetanolysin til de røde Blodlegemer. Men 

ogsaa efter at Opløsningen efter 30 Minutters Forløb var be- 

gyndt, og selv da den 1—2 Timer efter, Gifttilsætningen var 

vidt fremskreden, kunde man ved tilstrækkelig store Antitoxin- 

mængder hindre den i at gaa videre, saa at den endelige, 

Dagen efter, iagttagne Farvenuance ikke blev stærkere end den, 

der ved Centrifugering fandtes i Kontrolglasset (4) paa det 

Tidsrum, da Antitoxintilsætningen fandt Sted. 

Man ser, at der til at ophæve al toxisk Virkning, holde 

Vædsken «farveløs», kræves stigende Mængder Antitoxin, efter- 

haanden som der hengaar længere Tid efter Forgiftningen. En 

paalidelig Bestemmelse af Forholdet mellem Intervallets og Anti- 

toxinforøgelsens Størrelse faar man imidlertid ikke ved at sam- 

menligne Farvenuancerne «farveløs», da denne, som tidligere 

omtalt, er overordentlig vanskelig at afgrænse. Som Maal er 

derfor anvendt Farvenuancerne ”/120 eller ”/60, idet der bestemtes, 
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hvormeget Antitoxin, der var nødvendigt til påa de forskellige 

Tidspunkter at hindre Opløsningen af de røde Blodlegemer i at 

skride videre end til WY120 resp. 60. Resultatet findes samlet i 

nedenstaaende Résumé, der viser, at der 5 Minutter efter For- 

giftningen kræves 2, 15 Minutter efter 3 og 30 Minutter efter 5 

Gange såa meget Antitoxin som umiddelbart før Gifttilsætningen. 

Efter 30 Minutters Forløb forhindrer den begyndende Farvning 

af Vædsken nøjagtigere Maaling. 

Résumé. 

ol KE us 2 

Til at opnaa Farvenuancerne ..... 1/120 1/60 

krævedes der efter nedenan- 

givne Tiders Forløb følgende 

Mængder Antitoxinopløsning: strax 0,1 "/100 ?/0- 0,3 1/1000:?/0 

5 Min. 0,18 — 0,7. — 

15 — 0,28  — 1,0). — 

30 — 05. — 1,3) — 

Skønt det anførte Forsøg med stor Sandsynlighed viste, 

at det var muligt at uskadeliggøre Tetanolysin, bundet til den 

levende Celle, var det dog kompliceret derved, at der fandtes 

større eller mindre Mængder Tetanolysin i den Blodlegemerne 

indeholdende Vædske. For at udføre Forsøget i den størst 

mulige Renhed, gentoges det paa følgende Maade: 

Til en Række Centrifugeglas med 10 cm.” 5 ”/o Kaninblod 

afmaaltes samtidig ovennævnte Giftmængde. Resp. 5, 15, 30, 

60 og 120 Minutter senere centrifugeredes Blodlegemerne fra, 

vadskedes 2 Gange med fysiologisk Chlornatriumopløsning og 

opslemmedes atter i 10 cm.” af denne Vædske. Et Glas af 

hver Serie benyttedes som tidligere til Kontrol, til de øvrige 

sattes forskellige Mængder Antitoxin. Den næste Dag fore- 

tagne Sammenligning af Farvenuancerne gav ganske samme 

Resultat som i forrige Forsøg. Saalænge der ingen Farvning 

7 31+ 
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af Vædsken — Død af de røde Blodlegemer — var åt iagttage, 

kunde man ved Antitoxin hindre ethvert Spor af Opløsning af 

disse, selv om de indeholdt betydelige .Mængder Tetanolysin. 

Disse Forsøg, som ere varierede paa forskellig Maade, 

afgive et direkte Bevis for, at det er muligt ved Antitoxin fuld- 

stændig at uskadeliggøre det til de røde Blodlegemer bundne 

Tetanolysin. Dette er ikke alene Tilfældet, førend den toxiske 

Virkning er indtraadt, men man kan paa ethvert Stadium af 

Opløsningen hindre Processen i at skride videre, med andre Ord: 

saalænge et tetanolysinforgiftet rødt Blodlegeme er 

i Live (ikke opløst), er dets fuldstændige «Helbre- 

delse» ved Antitoxin endnu mulig. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 5. 

Afsluttende Bemærkninger om det græske Theater 

og Vitruvs Forhold dertil. 

Af 

J. L. Ussing. 

(Meddelt i Mødet den 20. Oktober 1899.) 

Det er ikke altid de heldigste Veje, hvorigennem det gamle 

Hellas” Kultur har forplantet sig til Nutiden. Renaissancetiden 

øste i Almindelighed ikke af de rene Kilder selv, men af de 

Bække, der havde banet sig Vej igennem Middelalderens Ørken. 

Homer og de græske Tragikere kendte man igennem Virgil og 

Seneca, Aristoteles igennem Plinius og Boéthius, den gamle 

Historie gennem Justinus, Eutropius og Orosius, Bygnings- 

kunsten gennem Vitruv 0.s.v., og der gik en rum Tid, inden 

man lærte at benytte de ægte Kilder i den græske Litteratur 

og de klassiske Monumenter. Men skønt Videnskaben nu har 

faaet en anderledes fast og sikker Grund at staa paa, ser man 

dog undertiden Folk gøre et Skridt tilbage til det overvundne 

Standpunkt, hvor de modtog deres første Opdragelse. 

Saaledes er det gåaet i Spørgsmaalet om det gamle græske 

Theaters Indretning. Man havde haabet, at den derom førte 

Strid kunde faa sin Afslutning ved Dårpfelds og Reischs 

betydningsfulde Værk «Das griechische Theater» (1896); men 

den er bleven fortsat, idet ikke fåa af dem, der tidligere (efter 

Vitruv) havde ment, at Skuespillerne havde ageret paa en op- 
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højet Skueplads og Choret nedenfor dem paa Orchestra, stadig 

fastholdt denne Anskuelse og i deres Kritiker bebrejdede 

Dårpfeld hans Uoverensstemmelse med Vitruv, da de paa 

ingen Maade vilde tro, som Dårpfeld havde sagt, at Vitruv 

havde begaaet en Fejl. Doårpfeld selv havde Skrupler ved 

denne Antagelse, og under fornyet Overvejelse kom han (Mit- 

theillungen des archåol. Instituts, Athen, XXII (1897) S. 439 ff.) 

til det Resultat, at det af Vitruv beskrevne «græske Theater» 

ikke var, som han først mente, «det hellenistiske Theater», 

men en anden, i Lilleasien anvendt Typus, som fuldstændigst 

kendes fra Arkitekt Niemanns Planer og Tegninger af Thea- 

trene i Termessos og Sagalassos hos Lankoronsky «Die Stådte 

Pamphyliens und Pisidiens II». Nu triumferede Modstanderne. 

Bethe begynder en Artikel i Hermes, 1898, S. 313 med disse 

Ord: «Der Streit uber die Entwickelung des griechischen Thea- 

ters ist soeben in eine neue Phase getreten: Dorpfeld hat 

einen Stutzpunkt seiner alten Stellung geråumt. ..... Das wird 

jeder mit Befriedigung begrissen, der gelernt hat, ein Zeugniss 

zu achten; die ubrigen darf man ruhig ihrem Schicksal auf 

dem aufgegebenen Posten uberlassen». Da jeg vel maa regnes 

til den sidste Klasse, kan jeg ikke nøjes med at henvise til 

Dårpfelds egen Gendrivelse (Mittheil. d. arch. Inst. 1898, S. 326 fl.) 

og hans Paavisning af at, fordi han tror at kunne bringe 

Vitruvs Fremstilling til at stemme med hans egen, har han 

ikke paa nogen Maade følt sin Paåastand rokket, at «Græken- 

lands Theatre, for saa vidt de ikke ere ombyggede i Romer- 

tiden, aldrig have haft nogen fra Orchestra forskellig Skue- 

plads» (Mittheil. 1897 S. 462). Jeg kan det saa meget mindre, 

som jeg heller ikke i et og alt er enig med Dårpfeld, og jeg 

tror at kunne gøre Fordring paa, at den Stilling, som Bethe 

siger at D. har opgivet, lige saa meget er min som Dorpfelds. 

Men først og fremmest maa jeg spørge Bethe, om alle Vidnes- 

byrd ere lige påalidelige og om man ogsaa er nødt til at «agte» 

en uvederhæftig Hjemmelsmands Vidnesbyrd. 

re 
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I 1896 udgav jeg i Vidensk. Selsk. Skrifter IV, 3 «Be- 

tragtninger over Vitruvii de architectura libri decem», hvori 

jeg søgte at vise, at Forfatteren ikke er, som han udgiver sig 

for, en Arkitekt fra Augusts Tid, men en 300 Aar yngre Skri- 

bent, der har ment at skaffe sin Bog større Anseelse ved det 

anførte falske Foregivende. I 1897 skrev jeg i Selskabets 

«Oversigt», S. 255 ff., en mindre Afhandling, kaldet «Scenica», 

hvori jeg søgte at vise, at den haandgribelige Fejl i Vitruvs 

Fremstilling af det græske Theater beroede paa, at han havde 

misforstaaet sin Kilde og taget Ordet Proscenium ikke i dets 

egentlige Betydning om Søjlestillingen foran Skuepladsens Bag- " 

væg (cx1v9), men i den Belydning, hvori det brugtes i den 

romerske Kejsertid, om Skuepladsen selv. Begge Afhandlinger 

ere skrevne påa Dansk, men ledsagede af Udtog paa Fransk; 

dog er det klart, at Bethe enten slet ikke ved, at de existere, 

eller kun kender en Anmeldelse i Berliner Philologische Wochen- 

schrift 17. Juni 1897, hvor F. Krohn, uagtet han indrømmer en 

stor Del af det, jeg har fremsat i den førstnævnte Afhandling, 

dog bestemt afviser den deraf uddragne Slutning; jeg haaber, 

hans Kritik vil være tilstrækkelig gendrevet ved den engelske, 

omarbejdede Udgave af Afhandlingen, der nylig er udkommen: 

«Observations on Vitruvii de Architectura libri decem,» 1898, 

4to udgivet af The Royal Institute of British Architects, og at 

A. Miller, der hår recenseret «Scenica» i det nævnte tyske 

Tidsskrift, vil kunne se, at mit Standpunkt ikke kan affærdiges 

ved en simpel Henvisning til Krohns Artikel. Det er troligt 

nok, at der vil hengaa nogen Tid, inden det bliver almindelig 

indset, hvorledes det forholder sig med Vitruvs Forfatterskab ; 

men i Længden vil man ikke kunne vægre sig ved at indrømme 

1) at de af Forfatteren begaaede tekniske Fejl vise, at han ikke 

har været nogen Fagmand, saaledes som det ogsaa er paavist 

baade af Schullz og af P. Tannery, 

2) at hans Sprog ikke tilhører Augusts, men en meget 

senere Tid, 
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3) at han omtaler Forhold,. der ikke fandtes før i senere 

Tider, og er ganske uvidende i Cæsars Historie, ligesom han 

heller ikke kender Augusts og Agrippas Pragtbygninger, uden 

Tvivl fordi den Kilde, han har benyttet, sandsynligvis Varrø, 

har været ældre end disse, 

4) at han har benyttet og tildels oversat en græsk Forfatter 

fra det 3. Aarh. eft. Chr., Athenæos (Mechanicus), 

saa at der ikke godt kan være Tvivl om, at han sejler under 

falsk Flag, naar han siger, han har tjent under Cæsar, og 

dedicerer sin Bog til Augustus. En saadan Forfatter maa 

" benyttes med Varsomhed. Naar hans Angivelser stride imod 

Monumenterne, kunne de ikke tages for gyldige. Vidnesbyrd, 

og det er ikke formasteligt at antage, at han har gjort sig 

skyldig i Misforstaaelse eller Skødesløshed i Skildringen af det 

græske Theater. Det vrimler jo af lignende Fejltagelser hos 

ham. I Skildringen af det græske Hus lægger han Kvindernes 

Afdeling forrest og Mændenes bagved; han fortæller os, at de 

græske Templer vendte imod Vest i Stedet for imod Øst o. a.l1.; 

selv i hans Oversættelse af Athenæos er der Fejl af samme Art. 

Vi ere nu saa heldige ved Dårpfelds omhyggelige Under- 

søgelse af græske Theaterruiner at have en fast Grund, hvor- 

paa vi nogenlunde kunne opbygge det græske Theaters Historie. 

Hvad der allerede fremgik af de gamle Dramatikeres Texter, 

naar man læste dem uden forudfattet Mening, at Skuespillerne 

og Choret, hvorom jo ogsaa Horats siger, at det skulde udføre 

actoris partes, bevægede sig paa selv samme Plads (se bl. a. 

mit Foredrag ved Aabningen af det nordiske Filologmøde i 

København 1892), er stadfæstet ved de bevarede Monumenter. 

I intet af de ældre græske Theatre viser der sig Spor af nogen 

fra Orchestra forskellig Skueplads. Paa Orchestra blev der 

spillet; Baggrunden dannedes af Scenevæggen, der i Reglen 

smykkedes med en foranstillet Række af Søjler eller Piller med 

Halvsøjler, imellem hvilke der kunde indsættes malede Træ- 

tavler som Dekoration for åt angive Stykkets Lokalitet. Denne 
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Søjlestilling, det saakaldte Proskenion, ses tydelig i Oropos, 

Eretria og Epidauros, Priene og Pleuron!), men spores ogsaa 

mange andre Steder. 

Men i Tidens Løb forandredes Dramaets Karakter. Choret 

fik mindre at betyde. I Tragedien mærkes dette mindre, da 

Chorene bibeholdes og i alt Fald gøre Tjeneste som Akt- 

adskillelse; men i Komedien bortfalder Choret ganske fra Be- 

gyndelsen af det 4. Aarh. Naar man derfor rundt omkring paa 

Landet eller i smaa Stæder, hvor der intet fast Theater var, 

opførte Komedier eller Farcer (Mimer), nøjedes man med at 

opslaa et Skur, der kunde gøre Tjeneste som Skene, og lægge 

et Bræddegulv foran dette til Brug for Skuespillerne. Der be- 

høvedes intet Orchestra, og Tilskuerne ordnede sig, som de 

bedst kunde, påa Jorden eller paa Bænke. Det er saadanne 

Fjæleboder, vi se afbildede paa nederitalienske Vaser og lig- 

nende Monumenter”). Der se vi ogsaa, at Skuepladsen, som 

det jo fulgte af sig selv, bliver hævet et lille Stykke over 

Jorden. Noget lignende viser sig i de faste Theatre. Ikke 

blot Komedien, der intet Chor havde, men ogsåa Tragedien 

holdt sig naturlig i den bageste Del af Orchestra foran Bag- 

grundsvæggen med dens Dekoration. Der lægger man derfor 

til Brug for Skuespillerne et særligt, lidt ophøjet Gulv, medens 

den større, forreste Del af Orchestra anvendes til Danse og 

Sange, der ikke umiddelbart have noget med Dramaet at gøre, 

de saakaldte thymeliske Forestillinger. 

Det er først i Tiden efter Alexander den Store, den helle- 

1) Se Mittheil. d. a. I. Athen 1898, Taf. Xl og XII. 

2) Se Dårpf. Reisch, Das griechiske Theater S. 315 fr. Den i Mittheil: 

d. arch. Inst. Rom. Abth. XII (1897) af Eugen Petersen udgivne neder- 

italienske Terrakotta anser ogsaa jeg for en Afbildning af en Skene; 

men hvorledes Bethe (Hermes XXXIII, S.322) kan anføre denne som 

et afgørende Bevis for, at man har spillet ovenpaa Taget af Proskeniet, 

er mig ubegribeligt; den vidner netop derimod.  Skuepladsen med 

Sporene af de nu forsvundne Personer findes jo ikke ovenpaa Søjle- 

stillingen, men paa Gulvet foran denne. 
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nistiske Tid, at denne Forandring foregik. Romerne optog 

Theatret fra Grækerne og fortsatte, hvad de havde begyndt. 

Hos Romerne finde vi intet Spor af Chorets pompøse Opmarsch 

og Indtrædelse paa Orchestra. De brede Adgange til dette 

(ædo000«) vare mindre nødvendige, og Orchestra selv behøvede 

ikke at være saa stort, da det mere var den dramatiske Frem- 

stilling end den musikalske, der tiltalte dem.  Skuepladsen 

kunde da bringes nærmere til Tilskuerne og derved faa en 

meget hensigtsmæssig Udvidelse, saa at den ikke blot indtog 

et lille Afsnit eller Segment af Orchestras Kreds, men hele den 

bageste Halvdel deraf. Længere kunde den ikke rykkes frem, 

hvis de Tilskuere, der sad i Halvkredsens Fløje, skulde se 

noget. For Orchestra fik Romerne ogsåa anden Brug. Hos 

Grækerne sad Hædersgæsterne og de fornemme påa den nær- 

meste Bænkerad udenfor Orchestra, ofte paa særlig udarbejdede 

Lænestole. Hos Romerne vilde denne Plads ikke være til- 

strækkelig. Hele det talrige Senat, der jo var Statens egentlige 

Regering, som ikke skiftede hvert Aar, men fungerede påa 

Livstid og følte sig som Konger overfor det menige Folk, 

gjorde Fordring paa Hæderspladsen. Man maatte da give dem 

Plads i Orchestra, hvor der anlagdes koncentriske Bænkerader 

foran de øvrige, saaledes som det ses i Pompeii. 

Den Forskel i Theaterbygningerne, som kunde blive en 

Følge heraf, er, som man ser, ikke egentlig væsentlig, og dette 

kan ikke undre os, thi fra Midten af det 1. Aarh. f. Chr. var 

Forskellen mellem græsk og romersk Kultur jo for en stor 

Del udjævnet. Romerne tilegnede sig græsk Dannelse, og 

romerske Moder fik Indpas i Grækenland. Græske Athleter 

optraadte i Rom og romerske Gladiatorer i Grækenland. Sæcular- 

legene A?Y 17 f. Chr. fejredes i Rom saavel med græske som 

med latinske Skuespil. Derfor rejste der sig i de græske 

Lande, navnlig i Lilleasien i det 1. og 2. Aarh. af vor Tids- 

regning Theaterbygninger, der vare lidet forskellige fra de 

romerske, og ældre Theatre ombyggedes efter det samme Skema. 
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I een Henseende var der slet ikke Anledning til at gøre 

nogen Forandring, og der synes heller ikke at være gjort nogen, 

nemlig med Hensyn til Skuepladsens Højde. Den Plads, hvorpaa 

Skuespillerne agere, kan fornuftigvis ikke ligge højere end at 

de Tilskuere, der sidde paa den forreste Bænk, Hæderspladsen, 

kunne nyde Synet af Skuespillet fuldstændig, med andre Ord 

Skuepladsens Gulv maa være i Niveau med de forreste Tilskueres 

Øjne. Saaledes er i Nutidens Theatre Skuepladsens Højde i 

Regelen omtrent 1'/2 Alen. I Oldtiden ligesaa; men naar Af- 

standen fra Tilskuerne er større, kan Højden ogsaa uden Skade 

blive lidt større. I det store Theater i Pompeii er Højden 

omtrent 1 Meter. I Athen er Skuepladsens Højde over Orchestra 

1,31 Meter. De Relieffer, hvormed denne Forhøjnings Forside 

ere smykkede, have tidligere haft en anden Anvendelse og have 

kun kunnet faa Plads her ved at man bortskar det øverste af 

dem. Dårpfeld antager, at de oprindelig have indtaget den 

samme Plads og have hørt til den tidligere under Kejser Nero 

foretagne Ombygning, hvor Skuepladsen derefter maatte have 

haft en Højde af 1,46 Meter over Orchestra; men dette er kun 

en Hypothese, hvorpaa intet kan bygges. Lignende Ombygninger 

udførtes andre Steder, som f. Ex. i Magnesia ved Mæander, se 

Dårpf. Reisch S. 155, hvorom nærmere nedenfor. 

Medens Orchestra hos Grækerne beholdt sin Bestemmelse 

som Pladsen for de ikke dramatiske (thymeliske) Forestillinger, blev 

dog ogsaa Gladiatorfægtninger og Dyrekampe, der ellers hørte 

hjemme i Amfitheatrene, opførte der. Dette krævede til for- 

nøden Sikkerhed for Tilskuerne et forsvarligt Rækværk; ja, 

skulde de være ganske sikre for, at de vilde Dyr ikke sprang 

op påa dem, maatte de endog sidde noget højere end Kamp- 

pladsen (Arena, Konistra, i nærværende Tilfælde Orchestra). 

Dette kunde opnaåas enten ved at sænke denne eller ved at 

borttage de to nederste Bænkerader og udvide Orchestra til den 

nye, derved vundne Grænse, og der synes at være Exempler 

påa begge Fremgangsmaader. 



VI. 

(49) 

ræs 1 NS J. L. Ussing. 

Saaledes omtrent synes det antike Theaters Udviklings- 

historie at maatte fremstilles efter Monumenterne; men stemmer 

dette nu med Litteraturens Vidnesbyrd, navnlig med Vitruvs 

Beskrivelse af det græske og romerske Theater? 

Vitruv giver i dte Bogs 6te og 7de Kapitel Regler for Thea- 

trets Konstruktion. Det er Theatret, som det var hos Romerne. 

Derefter tilføjer han, at Grækerne ikke gjorde alt paa samme 

Maade, og angiver saa adskillige Forskelle i Konstruktionen, 

formodentlig efter Varro. Det sidste kan ikke forstaas uden 

det første. Vi aftrykke derfor det hele og ledsage det med to 

derefter konstruerede Tegninger af det romerske og det græske 

Theater (S. 478 f.). 

Theatri conformatio sic est facienda, uti quam magna 

futura est perimetros imi, centro medio conlocato circumagatur 

linea rotundationis, in eaque quattuor scribantur trigona paribus 

lateribus ét intervallis, gquae extremam lineam circinationis tan- 

gant, quibus etiam in duodecim signorum caelestium deserip- 

tione astrologi ex musica convenientia astrorum ratiocinantur. 

Ex his trigonis cuius latus fuerit proximum scaenae, ea regione 

qua praecidit curvaturam circinationis, ibi finiatur scaenae frons, 

et ab eo loco per centrum parallelos linea ducatur, quae dis- 

iungal proscaenii pulpitum et orchestrae regionem. Ita latius 

factum fuerit pulpitum quam Graecorum, quod omnes artifices 

in scaena dant operam, in orchestra autem senatorum sunt 

sedibus loca designata. Et eius pulpiti altitudo' sit ne plus 

pedum quinque, uti qui in orchestra sederint, spectare possint 

omnium agentium gestus. CGunei spectaculorum in theatro ita 

dividantur, uti anguli trigonorum, qui currunt circum curvaturam 

circinationis, dirigant ascensus scalasque inter cuneos åd pri- 

mam praecinctionem, supra autem alternis itineribus superiores 

cunei medii dirigantur. Ei autem, qui sunt in imo et dirigant 

scalaria, erunt numero VII, reliqui quinque scaenae designabunt 

compositionem, et unus medius contra se valvas regias habere 

8 
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debet, et qui erunt dextra ae sinistra hospitaliorum designa- 

bunt compositionem, extremi duo spectabunt itinera versurarum. 

Spectaculorum ubi subsellia componantur gradus ne minus alti 

sint palmipede, ne plus pede") et digitis sex, latitudines 

eorum ne plus pedes duo semis, ne minus pedes duo consti- 

tuantur. Tectum porticus, quod futurum est in summa grada- 

tione, cum scaenae altitudine libratum perficiatur ”), ideo quod 

vox crescens aequaliter ad summas gradationes et tectum. per- 

veniet; namque si non erit aequale, quo minus fuerit altum, 

vox praeripietur ad eam altitudinem, ad quam perveniet primo. 

Orchestra inter gradus imos quam?) diametron habuerit, eius 

sexta pars sumatur, et in cornibus utrimque?”) ad aditus eius 

mensurae perpendiculo inferiores%) sedes praecidantur et qua 

praecidantur, ibi constituantur itinerum supercilia; ita enim 

satis altitudinem habebunt eorum confornicationes.  Scaenae 

longitudo ad orchestrae diametron duplex fieri debet.  Podii 

altitudo ab libramento pulpiti cum corona et lysi duodecima 

orchestrae diametri. Supra podium columnåe cum capitulis et 

spiris altae quarta parte eiusdem diametri, epistylia et orna- 

mentåa earum columnarum altitudinis quinta parte.  Pluteum 

insuper cum unda et corona inferioris plutei dimidia parte. 

Supra id pluteum columnae quarta parte minore altitudine sint 

quam inferiores, epistyliaf) et ornamenta earum columnarum 

quinta parte. Item. si tertia episcaenos futura erit, mediani 

plutei summum sit dimidia parte, columnaåe summae medianarum 

minus altåe sint quarta parte, epistylia cum coronis earum 

columnarum item habeant altitudinis quintam partem. Nec 

tamen in omnibus theatris symmetriae ad omnes rationes et 

effectus possunt respondere, sed oportet”) architectum animad- 

vertere, quibus proportionibus necesse sit sequi symmetriam 

et quibus ad loci naturam aut magnitudinem operis temperari. 

7) paålmo pede. >) perspiciatur. 37) quod. 7) utrumque. X%) interiores. 

6% epistilium. 7) oportere. 

Q 
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Sunt enim res quas et in pusillo et in magno theatro necesse est 

eadem magnitudine fieri propter usum, uti gradus diazomata 

pluteos itinera ascensus pulpita tribunalia et si qua alia inter- 

currunt, ex quibus necessitas cogit discedere ab symmetria, 

ne impediatur usus. Non minus si qua exiguitas copiarum, id 

est marmoris, materiae reliquarumque rerum quae pårantur, in 

opere defuerit!), paulum demere aut adicere, dum id ne nimium 

inprobe fiaf sed cum sensu, non erit alienum; hoc autem erit, 

si architectus erit usu peritus, praeterea ingenio mobili soller- 

tiaque non fuerit viduatus. Ipsae autem scaenae suas habent 

rationes explicitas ita uti mediae valvae ornatus habeant aulaåe 

regiae, dextra ac sinistra hospitalia, secundum autem spatia ad 

ornatus comparata, quae loca Graeci periactus dicunt ab eo quod 

machinae sunt in his locis versatiles trigonoe ”) habentes singulae %) 

tres species ornationis, quae cum aut fabularum mutationes 

sunt futurae seu deorum adventus cum tonitribus repentinis, 

versentur ”) mutentque speciem ornationis in fronte. Secundum 

ea locåa versurae sunt procurrentes, quae efficiunt una a foro, 

altera a peregre aåaditus in scaenam. Genera autem sunt scae- 

narum tria, unum quod dicitur tragicum, alterum comicum, ter- 

tium satyricum. Horum autem ornatus sunt inter se dissimili 

disparique ratione, quod tragicae deformantur columnis et fa- 

stigiis et signis reliquisque regalibus rebus, comicae autem 

aedificiorum privatorum et maenianorum håbent speciem pro- 

spectusque fenestris dispositos imitatione communium aedificiorum 

[rationibus], satyricae vero ornantur arboribus speluncis montibus 

reliquisque agrestibus rebus in torsocerdn ”) speciem deformatis. 

In Græcorum theatris non omnia iisdem rationibus sunt 

facienda, quod primum in ima circinatione ut in Latino trigo- 

norum IIIl, in eo quadratorum trium anguli circinationis li- 

]) defuerint. ?) trigonos. 3) insingula. 4) ea versentur. 5) into- 

peodi (correxit Lorenzen). 
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neam tangunt, et cuius quadrati latus est proximum scaenae 

praeciditque curvaturam circinationis, ea regione designatur 

finitio proscaenii; et ab ea regione ad extremam circinationem 

curvaturae parallelos linea designatur, in qua constituitur frons 

scaenae, per centrumque orchestraåe & proscaenii regione paral- 

lelos linea describitur et qua!) secat circinationis lineas dextra 

ac sinistra in cornibus hemicyclii centra signantur, et circino 

conlocato in dextro”) ab intervallo sinistro circumagitur?) ad 

proscaenii sinistram ”) partem; item centro conlocato in sinistro 

cornu ab intervallo dextro circumagitur ad proscaenii dextram 

partem. Ita tribus centris haåac descriptione ampliorem habent 

orchestram Græci et scaenam recessiorem minoreque latitudine 

pulpitum, quod logeon?) appellant ideo quod apud eos tragici 

et comici actores in scaena peragunt, reliqui autem artifices 

suas per orchestram praestant actiones, itaque ex eo scaenici 

et thymelici Graece separatim nominantur. Eius logeif?) altitudo 

non minus debet esse pedum X, non plus duodecim. Grada- 

tiones scalarum inter cuneos et sedes contra quadratorum 

angulos dirigantur åd primam praåecinctionem, a praecinctione 

inter eos iterum mediae dirigantur, et ad summaåam quotiens 

pråecinguntur, altero tanto semper amplificantur. 

Konstruktionen begynder med Orchestras Kreds. Denne 

deles i 12 Dele, eller, som Vitruv udtrykker sig, der indskrives 

i lige Afstand fra hinanden i det romerske Theater 4 ligesidede 

Triangler, i det græske 3 Kvadrater. I det romerske (Fig. 1) 

angiver den ene af Triangelsiderne (AB) Skuepladsens Bagvæg, 

scenae frons, og en dermed parallel Linie, trukken igennem 

Orchestras Centrum (CD) angiver Skuepladsens forreste Grænse. 

I det græske Theater (Fig. 2) bestemmes denne (finitio proscenii) 

af den ene Kvadratside (ab). Baggrundslinien angiver den skø- 

desløse Forfatter ikke; men det er klart af Fremstillingen, at 

1) quae. ?) dextra. 3) circumagatur. i) dextram. 5) longicn. 

6) ;loci: 

in 

2: 
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det maa være en med den nysnævnte Linie parallel Tangent til 

Cirklen (cd). Derved bliver, som Vitruv siger, Skuepladsen 

smallere, og Bagvæggen ligger længere tilbage end i det ro- 

merske Theater. Orchestra bliver større hos Grækerne; thi 

der havde det ikke tabt sin oprindelige Betydning; thymeliske 

Forestillinger opførtes stadig der, medens den hos Romerne 

tildels optoges af Senatorernes Pladser. Medens det romerske 

Fig. 1. Vitruvs romerske Theater. 

Orchestra indtager nøjagtig Halvkredsen, overskrides denne af 

Grækerne, men af Hensyn til Skuepladsen modificeres den Del, 

som ligger nærmest ved denne, idet man fra Endepunkterne af 

Diametren ef enten forandrer Kredslinien til en Tangent, som 

det er sket i Athen, Piræus, AÅssos 0. a. St., eller fortsætter 

Kredsen i en Linie, der ligger imellem Tangenten og Periferien, 

saa at Cirklen i Virkeligheden bliver til en Ellipse, hvilket er 

sket i Epidauros, Sikyon 0. a. St. Denne Kurve bestemmer 
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Vitruv saaledes: med Diametren som Radius slaar han fra dens 

Endepunkter Buer til Prosceniet, eg og fr. Hans Konstruktion 

af Theatret efter 3 Centra (7, f, e) er tydelig nok, men den 

stemmer ikke ganske med Monumenterne. I Epidauros er 

saaledes Udvidelsen af Orchestra lidt større, og de to nye 

Kurvers Centra ligge andensteds, se Dårpf. Reisch, Das gr. 

EheatersS:174,0Eig70! 

Fig. 2. Vitruvs græske Theater. 

De indskrevne Trekanter og Firkanter angive ved deres 

Berøringspunkter med Cirklen Trapperne i Tilskuerpladserne 

og Dørene i Baggrundsvæggen (scena). I denne angiver Vitruv 

5 Døre. Den midterste, der er særlig udsmykket, er den kon- 

gelige Dør, de to næste føre ind til Gæsteværelser (hospitalia). 

De to yderste Trekantspidser, Å og B, træffe Gennemgan- 

gene ved Kulisserne (versurae, zsocaxtot), hvorom vi høre, 

at den ene er bestemt for dem, der komme fra Forum, den 

D. K. DD, Vid. Selsk. Overs. 1399. 13 32 
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anden for dem, der komme fra Udlandet. Kulisserne ere tre- 

kantede Prismer, der kunne drejes; de have forskellig Deko- 

ration, efter som det er en Tragedie, en Komedie eller et Saåtyr- 

spil, der opføres. Ved det græske Theater siger Vitruv ikke, 

hvor Dørene skulle sættes; Firkanternes Hjørner kunne ikke 

bruges dertil; vi have ingen ansat paa Fig. 2. 

Forfatteren foreskriver dernæst, at Tilskuerbænkenes Højdé 

ikke måa være under 1!/4 Fod og ikke over 1%/s, deres Bredde 

ikke under 2 Fod og ikke over 2/2, samt at Taget over Søjle- 

gangen, der omgiver den øverste Bænkerad, skal være i lige 

Højde med Skuepladsens Bagvæg. De romerske Theatre bestod 

nemlig ikke som de gamle græske af to særskilte Dele, Tilskuer- 

pladsen og Skuepladsen, der adskiltes ved de ubedækkede Adgange 

til Orchestra (740000), men dannede een sammenhængende Byg- 

ning, og Adgangen til Orchestra og de nederste Bænke foregik 

igennem hvælvede Korridorer under Tilskuerpladsen. Det er i 

detie Øjemed, at de nederste Bænkerader yderst paa begge 

Fløje afskæres lodret saa langt som 6 af Orchestras Gennem- 

snit (til E og F); Bredden af denne Udskæring angives ikke. 

Baågvæggens Længde bestemmes i det romerske Theater til 

det dobbelte af Orchestras Gennemsnit. Ved det græske Theater 

angives den ikke, men da Tilskuerpladsen der gaar ud over 

Halvkredsen, kan den næppe blive saa lang, om den end maa 

have været længere, end det er angivet i Fig. 21). 

Skuepladsen, pulpitum, bemærker Vitruv, kalde Grækerne 

Aoyetov”), d. e. Taleplads, og medens denne i det romerske 

Theater ikke maa være over 5 Fod hævet over Orchestra, 

hvilket, som vi ovenfor S. 473 have set, nogenlunde stemmer 

med Monumenterne, siges der med Hensyn til det græske 

Theater, at Højden ikke maa være under 10 og ikke over 12 

Fod. Hvorfor? maa man vel spørge. Man har ingen Grund 

7) Se f. Ex. Theatret i Priene, Mittheil. d. arch. Inst. Athen, 1898, Taf Xl. 

7?) Cf. Oversigt over Vidensk. Selsk. Forh. 1897, S. 267. 
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kunnet angive, og det synes ogsaa klart, at medens en Højde 

af 3 Fod, hvorved Skuepladsen kommer i Niveau med de for- 

reste Tilskueres Øjne, ligesom i Nutidens Theatre, var naturlig, 

og en lidt større Højde, maaske endog henimod 5 Fod, kunde 

taales, naar Tilskuerpladsens Afstand fra Skuepladsen var stor, 

vilde en Højde af 10—12 Fod være aldeles urimelig"). Man 

antog altsaa, åt der maatte foreligge en Misforstaaelse hos 

Vitruv. Men efter Udgravningen af Theatret i Epidauros kom 

Vitruv atter til Ære og Værdighed. Der var rigtignok ingen 

særlig Skueplåds. Orchestra strækker sig lige hen til den 

Søjlestilling, der er sat foran Bagvæggen (Proscenium), men da 

det viser sig, at denne har haft en Højde af 3,53 Meter, d. e. 

11 Fod, såa sagde man: Her have vi Vitruvs logeon; man har 

spillet ovenpaa Søjledekorationen, paa Taget af Prosceniet. At 

det ikke blot var Højden, der her var urimelig, men ogsaa 

Bredden og Længden, idet den antagne Plads har en Bredde af 

3 Meter imod en Længde af 22, brød man sig ikke om; man 

havde jo Vitruvs Ord; hvordan Skuespillerne og Tilskuerne 

kom ud af det, maatte de selv om. 

Sligt kunde en Mand som Dårpfeld naturligvis ikke gaa 

ind paa; han antog, ligesom andre før ham, at Vitruv havde 

begaaet en Fejl. Men da han ikke havde samme Syn paa 

Vitruv som nærværende Forfatter, var han ikke uden Betæn- 

kelighed ved denne Antagelse, og yderligere paavirket ved Re- 

censenternes Angreb, søgte han en ny Løsning, hvorved Vitruv 

kunde reddes, uden at man behøvede at opgive den Sandhed, 

han selv havde bevist, at det ældre græske Theater ikke havde 

1) Dette indrømmes selv af Bethe, der i Gotting. gel. Anz. 1897, S.709 

udtaler: «Auch ich kann mir nicht denken, dass man fir eine menan- 

drische Komådie oder selbst eine chorlose Tragådie eine so schmale 

hohe Buhne erbaut håtte, da die Schwierigkeiten fur die Schauspieler 

doch vielleicht gråsser erscheinen als die Vortheile». Men det skal nu 

alligevel være saaledes, skønt han selv i Hermes 1898, S. 322 kommer 

med en lignende Falliterklæring og siger: «dass irgend ein noch unge- 

låstes Geheimniss uber die Einrichtung dieser hohen Buhne liegt«. 

15 32% 
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haft nogen særskilt ophøjet Skueplads. Han antog, at det af 

Vitruv beskrevne «græske Theater» ikke var et saadant som 

Theatret i Epidauros, men en anden Typus, som fandtes i 

Lilleasien (ovenfor S. 468). I Termessos fandt han nemlig, at 

Skuepladsen laa 2,50 M., d.e. 8 græske Fod over Orchestra, i 

Sagalassos 2,77 M., d.e. 8%/5 Fod, i Patara ligesom i Termessos 

2,50 Meter, i Magnesia 2,30, d. e. 7/10 Fod"). Vi kunne endnu 

tilføje Ephesos?”), hvor Højden er 2,70, d. e. 8%3 Fod. I alle disse 

Tilfælde er Skuepladsens Højde over Orchestra større end det Maxi- 

mum, Vitruv angiver for det romerske Theater, 5 Fod, men den er 

gsaa mindre end det Maal, der sættes for det græske Theater, 

10—1%' Fod, saasat»detuslet ikke lykkes. at "brinig'e 

Vitruv i Overensstemmelse med disse Monumenter. 

Dertil kommer endnu, at, hvis jeg ikke fejler, hidrører denne 

større Højde ikke fra Bygningernes oprindelige Anlæg, men fra 

at Orchestra senere er blevet sænket, og det Maal, som det 

egentlig kommer an paa, er ikke Skuepladsens Højde over 

Orchestra, men over den nederste Bænkerad?). Denne er i 

Termessos I M., d.e. 3/5 FxvirsSagalassosue7jnd er yen 

i Ephesos: 0,95, d.e. 3 Fod; ved de andre Theatre er dette 

Maal ikke angivet. Gaa vi ud herfra, nødes vi til at regne de 

lilleasiatiske Theatre til de romerske, thi Skuepladsens Højde 

er lavere end Vitruvs Maximum. Det var altsaa ganske rigtigt, 

naar Dårpfeld tidligere betragtede dem som Modifikationer af 

den romerske Typus, og det er urigtigt, naar han senere op- 

stiller en ny, lilleasiatisk Typus. 

Der er heller ikke i Skuespillets Historie noget, der kunde 

tyde paa et fra Lilleasien udgaaet Initiativ. Dårpfeld har ment 

at finde et Fingerpeg i Plutarchs Beretning (Pompeius c. 42,3) 

]) Mittheil. d. arch. Instituts XXII, S. 443. For Tralles har Forfatteren kun 

et omtrentligt Maal, c. 3 Meter. 

2) Efter Jahreshefte des Oesterreich. archåol. Instituts II /1899), Beiblatt, 

S. 38. 

3) Som det ogsaa bemærkes af Dorpfeld, Mittheil. XXII. S. 337. 
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om at Pompeius syntes saa godt om Theatret i Mitylene, at 

han tog en Tegning deraf for at udføre Mage til det i Rom, 

kun at hans Bygning skulde være større og prægtigere. Pom- 

peius' berømte Theater, som blev indviet Aar 55 f. Chr., skulde 

nu efter Dårpfelds Mening være et græsk og ikke et romersk 

Theater. Og dette finder han stadfæstet ved Indskriften om 

Augusts Sæcularlege (Ephemer. epigraph. VIII, p. 933 v. 156), 

hvorefter man gav «ludos Latinos in theatro ligneo, quod est 

ad Tiberim h(ora) Il, Græcos thymelicos in theatro Pompeii 

h. III, Græcos asticos in circo Flaminio h. I». Selv om vi 

vidste bedre Besked med disse forskellige Slags Skuespil, end 

Tilfældet er, vilde vi dog deraf intet kunne slutte om Theatrenes 

Indretning. Theatret i Mitylene kende vi ikke, og af Pompeius' 

Theater ere kun faa Murlevninger tilbage. Men vi finde det 

angivet paa den antike Plan af Rom, som man kalder den 

Capitolinske. Af Planen kan man naturligvis ikke se, hvor 

høj Skuepladsen har været; men hvis dette, det første Sten- 

theater i Rom, som vi maa antage, har været Prototypen 

for de senere romerske Theatre, vil det være tilladt at slutte 

tilbage fra dem, og ikke tillægge denne Skueplads nogen 

urimelig Højde. Det vigtigste og det mest synlige Karakter- 

træk, den lille Orchestra, har det til fælles med Vitruvs 

romerske Theater, og det maa altsaa regnes til disse, og 

ikke til de græske. Derfor kan Plutarch gerne have Ret i, at 

Tegningen oprindelig hidrører fra en græsk Bygmester. 

Vitruvs Angivelse af Skuepladsens Højde i det græske 

Theater lader sig altsaa ikke forsvare hverken ved den mærk- 

værdige Antagelse, at Skuespillerne skulde have ageret ovenpaa 

Prosceniets Tag, eller ved Dorpfelds Hypothese om et lille- 

asiatisk Theater. Og det er ingen Afskriverfejl, her foreligger, 

men en Misforstaaelse af Forfatteren. 'Jeg har i en tidligere 

Afhandling (Scenica i Vid. Selsk. Oversigt 1897, S. 270) søgt 

at vise, hvorledes denne Misforstaaelse kunde opstaa.  Vitruv 

kan have læst i sin Kilde (Varro) om et Proscenium, der var 
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10—12 Fod højt. Han har ikke forstaaet, at derved mentes 

Søjlestillingen foran Bagvæggen, men han har tåget Ordet pro- 

scenium i den Betydning, det i Almindelighed havde i Rom, 

som Skuepladsen selv. Men hvilken end Grunden er, sikkert er 

det, at der her, som påa mange andre Steder hos Vitruv, er 

en grov Fejl, og det er ikke «Mangel paa Agtelse for antike 

Vidnesbyrd», naar man tilsidesætter ham for Monumenterne, 

men det er Mangel paa Kritik, naar man ikke gør det. 
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Notes conclusives sur le théåtre grec et les rapports 

de Vitruve å ce théåtre. 

Par 

J.-L. Ussing. 

(Présenté å la séance du 20 octobre 1899.) 

Résumé. 

ki question de V'arrangement du théåtre grec ancien semblait 

avoir été résolue définitivement par 1'excellent ouvrage de MM. 

Dorpfeld et Reisch «Das griechische Theater».  L'examen 
exact des monuments confirmait ce dont les lecteurs attentifs 

s'étaient déjå apercus, savoir qu'il était impossible de séparer 

les acteurs du chæur dans Vancienne tragédie grecque, et que 

c'était sur Vorchestre que les chefs-d'æuvre du 5? siécle ont 

été représentés. Les notices de Polluce et de Vitruve se 

rapportent å des temps postérieurs. Ce n'est qwaprés ÅAlexan- 

dre le Grand qw'on a retranché une partie de VPorchestre en y 

érigeant une tribune ou une scéne élevée pour les acteurs, 

qui nm'avaient plus besoin de la coopération des choristes. 

Dans le cours du temps — chez les Romains, dit-on, — lå 

scéne fut agrandie et Vorchestre réduit å la moitié du cercle. 

Chez les Romains, V'orchestre ainsi réduit était occupé surtout 

par les spectateurs de distinction, les sénateurs; chez les 

Grecs, on il conservait la plus grande partie de son étendue, il 

fut employé å des représentations non dramatiques (thyméliques) 

et, plus tard, méme aux combats qu'on avait empruntés aux 

Romains, comhats de bétes féroces, de gladiateurs, et quelquefois 

å des naumachies. Alors il devint nécessaire d'éloigner les 

spectateurs du lieu de combat. On abaissait VPorchestre soit 

en creusant le sol, soit en retranchant les gradins les plus bas 

19 



486 J.-L. Ussing. 

des spectateurs. Åinsi la scéne, qui ordinairement avait une 

hauteur d'environ un métre, s'élevait plus encore au-dessus 

de Vorchestre, tandis que son rapport aux spectateurs restait 

le méme. 

Une étude plus deétaillée des changements successivement 

opérés dans les édifices, a amené M.Dårpfeld å introduire un 

plus grand nombre d'époques. Leur chronologie est quelquefois 

peu certaine et nous n'en avons pas besoin ici; il nous suffit 

de tracer sommairement Vhistoire du théåtre. Comme nous 

avons raconté, elle pårait conforme aux monuments et méme 

aux indications de Vitruve, sauf pourtant en un seul point. En 

décrivant le théåtre ordinaire, il prescrit que la hauteur de la 

scéne au-dessus de Vorchestre sera tout au plus de 5 pieds, 

C.-å-d. I métre et demi; puis, påssant au théåtre des Grecs, 

il dit que la hauteur de la scéne (/ogeon) ne doit étre ni infé- 

rieure å 10 pieds, ni supérieure å 12. D'apreés ce calcul, les 

spectateurs qui occupaient les premiéres places, verraient å 

peine la moitié des acteurs. Il va sans dire qu'un tel arran- 

gement était impossible; ce doit étre une faute commise par 

Vitruve. C'est ce qu'on était, je ne dis pas porté, mais forcé 

åa admettre. Mais, depuis lå découverte du théåtre d'Epidaure, 

on åa cru pouvoir disculper Vitruve et avoir trouvé le modeéle 

qu'iil avait devant les yeux. La ressemblance, en effet, était 

tres petite. Dans le théåtre d'Epidaure, Vorchestre forme un 

cercle entier. Pas la moindre partie n'en était retranchée pour 

en faire une scéne; mais au delå de VForchestre s'élevait le mur 

du fond, orné, comme c'était I'habitude, de colonnes, ou plutdt 

d'un rang de piliers å colonnes engagées entre lesquelles on 

enchåssait les cadres qui contenaient les décors. Entablement 

compris, ces colonnes avaient une haåauteur de 37,53, ce 

qui répond å 10'/> pieds grecs å peu prés. La coincidence 

avec les mesures de Vitruve était frappante. On concluait 

que les acteurs avaient joué sur le toit de la colonnade. Il 

en résulta une scéne dont la profondeur n'était que 3 mé- 

tres, tandis que la longueur était 22, et l'élévation au-dessus 

des spectateurs 37,53.  L'impossibilité d'une pareille scéne 

étail évidente pour" quiconque y réfléchissait un peu, et M. 

Dårpfeld déclara qu'iil y avait une faute dans Vitruve. Cepen- 

dant M. Dorpfeld n'était pas sans scrupule, car il pensait 

encore que cet auteur était un architecte du temps d'Auguste, 
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et les critiques lui reprochaient son désaccord avec Vitruve. 

Enfin il croyait avoir trouvé un moyen de concilier Vitruve 

avec les monuments. Le théåtre grec décrit par Vitruve ne 

serait pas le théåtre ordinaire des temps hellénistiques, mais 

un théåtre d'un autre type qw'on trouve en Asie Mineure, et 

dont les principaux représentants sont les théåtres de Termessos 

et de Sagalassos (Mittheilungen d. archåol. Instit. Athen. 1897, 
p. 439 et suiv.). Il trouva qu'å Termessos le /ogeon était å 

2m 50 (8 pieds grecs) au-dessus de V'orchestre, å Sagalassos å 

2m 77 (8,8 pieds), å Patare, comme å Termessos, å Magnésie, 

å 2m 30 (7,4 p.). Nous pouvons ajouter Éphése"), on la hauteur 

est de 2" 70 (8,5 p.). On voit que dans ces théåtres, la hauteur 

du logeon est plus grande que dans le théåtre romain, mais 

d'autre part, elle n'atteint jamais la mesure qui selon Vitruve 

serait le minimum pour le théåtre grec, de sorte qu'on ne 

peut pas dire qu'elle s”accorde avec Vitruve. Mais méme en 

regardant de plus prés, ces. mesures sur lesquelles s'appuie 

M. Dårpfeld, ne prouvent rien. Car dans tous ces théåtres, 

si Nous ne nous trompons pas, Vorchestre est abaissé d'au 

moins i métre et demi, et, comme M. Dårpfeld VPavoue lui- 

méme”), il s'agit de la hauteur de la scéne par rapport, non 

pas å Vorchestre, mais au premier banc des spectateurs. Or, 

å Termessos, celle-ci est de 1 métre (3,5 p.), å Sagalassos 

1,27 — 4,06 p., å Éphése 0,95—3 p.?), c'est-å-dire que nous 
avons justement la mesure que Vitruve indique pour le théåtre 

romain, et qui parait avoir été Vordinaire aussi pour les théå- 

tres grecs du temps hellénistique. Quelquefois cette scéne, qui 

d'abord retranchait une petite partie de P'orchestre — les ruines 

le montrent — a été poussée plus en avant, et occupait une 

plus grande partie du cercle, mais on ne l'a pas rehaussée. 

C'est V'orchestre qw'on a rabaissé, quand on voulait I'employer 

å des combats sanglants. 

Nous ne voyons donc nulle part un type de théåtre appar- 

tenant particuliérement å V'Asie Mineure. La littérature non 

plus n»'a conservé aucune trace d'une initiative de ce genre 

prise par les Asiatiques. M. Dårpfeld a cru en trouver une 

1) Jalweshefte des Oesterreich. archåol. Instituts II (1899), Beiblatt, p. 38. 

2) Mittheilungen d. arch. Inst., Athénes 1898, p. 327. 

Dans les autres théåtres, cette mesure n'est pas indiquée. 
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dans le récit ou, selon Plutarque, Pompée, visitant Mityléne, fut 

tellement enchanté de la beauté du théåtre de cette ville qu'il 

résolut d'en båtir å Rome un pareil, mais plus grand et plus 

magnifique. Le célébre théåtre de Pompée serait døonc un 

théåtre grec asiatique. M. Dorpfeld trouve ce fait confirmé 

par Vinscription concernant les jeux séculaires d' Auguste 

(ECphemer. epigraph. NU, p. 933, v. 156), om nous lisons quw'on 

donnait des jeux thyméliques grecs dans ce théåtre.  Mais 

nous savons trop peu de ces jeux pour en tirer une telle 

conclusion. Nous ne connaissons rien du théåtre de Mityleéne, 

et du théåtre de Pompée il ne reste que quelques murailles 

informes. Mais nous avons Vichnographie de ce théåtre dans 

le plan de Fancienne Rome, conservé au Capitole. Nous y 

voyons que I'orchestre occupait justement la moitié du cercle, 

Pår conséquent ce théåtre était dessiné selon le systéme 

romain et non selon celui des Grecs. 

On a demandé comment il était possible que Vitruve ait 

commis une telle faute. Comme si on ne lui avait pas trouvé 

nombre de fautes! Ce devait étre assez d'avoir signalé l'er- 

reur, méme si on ne pouvait pas en indiquer Vorigine. Mais 

il parait qu'ici on peut aussi deviner la source de I'erreur 

(voir mon article «Scenica» dans ce méme Bulletin 1897. p. 278 

et suiv.).. Si en parlant «du théåtre grec Vitruve a eu en vue 

un théåtre comme celui d'ÉEpidaure, il s'est trompé en deman- 

dant pour le /øgeon une hauteur de 10 å 12 pieds, car il n'y 

a point de /ogeon. La mesure indiquée est celle de la colon- 

nade qui formait le fond du théåtre. Celle-ci était appelée par 

les Grecs zoooxnwov parce qu'elle était érigée devant la øxyvn, 

C.-å-d. le båtiment qui contenait le vestiaire et le foyer des 

acteurs (v. Vinscription du théåtre d'Oropos). Mais, chez les 

Romains, le mot proscentum signifiait ordinairement ce que 

nous appelons la scéne, ce que Vitruve appelle pw/pitum dans 

le théåtre romain et, dans le théåtre des Grecs, Aoyetov. La 

source om il a puisé employait le mot proscenium dans le sens 

primitif, tandis que lui-méme il V'emploie dans le sens des 

Romains. Chez un auteur comme Vitruve un tel malentendu 

ne doit pås étonner. 

Mais si M. Dårpfeld wa pas réussi dans son essai de 

justifier Vitruve, son grand mérite, d'avoir fixé par des docu- 

ments authentiques la forme et lMarrangement de Vancien 
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théåtre grec, restera toujours incontestable, et il est vraiment 

surprenant qu'un savant allemand (M. Bethe dans le Hermes 

1898, p. 313) a pu prononcer d'un air de triomphe «que désor- 

mais la question du développement du théåtre est entrée dans 

une phase nouvelle, puisque M. Dårpfeld a abandonné un 

point d'appui de sa position». M. Dorpfeld m'a rien aban- 

donné, comme il I'a montré lui-méme dans les Mittheilungen, 
1898, p. 326 et suiv. Sa position est toujours la méme et 

aussi forte qu'auparavant. Les invectives de M. Bethe sont 

hors d'état de nous décontenancer. Il n'y a pas «manque de 

respect pour les témoignages antiques» å croire les monuments 

conservés de Vantiquité, de préférence å un auteur comme 

Vitruve, mais c'est un manque de critique de ne pas le faire. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 6. 

Præcisionsnivellementet over Øresund. 

Af 

Generalmajor G. Zachariae. 

Avec résumé en francais. 

(Meddelt i Mødet den 19. Maj 1899.) 

I. Almindelige Forklaringer. 

Ved Overgangen over Øresund har man anvendt samtidige, 

reciproke Maalinger, anordnede paa samme Maade som de til- 

svarende Maalinger ved Overgangen over Store Belt. Derimod 

have Forholdene ikke tilladt ogsaa at benytte Maalinger fra den 

nøjagtige Midte, fordi der ikke paa Overgangsstedet i Sundet 

findes nogen Lokalitet, hvor en Midtestation kan etableres, 

saaledes som Tilfældet var med Beltet, hvor Sprogø frembød 

særlig gode Betingelser for en saadan Station. 

Skønt Sigtevidden ved de reciproke Maalinger over Sundet 

ikke er stort over Halvdelen af den ved Store Belt anvendte, 

har Arbejdet dog været mindst lige saa stort som ved Belt- 

overgangen, fordi Refraktionsbetingelserne ere meget ugunstige 

ved den smalle Del af Sundet, hvor Færdselen er langt stærkere 

end i Beltet. Navnlig frembyder den uafbrudte Gennemfart af 

Dampskibe med deres Varmeudstraaling og Røgskyer en Kilde 

til stadig Uro i Atmosfæren, der giver'sig tilkende ved meget 

store og meget uregelmæssige Refraktionssvingninger. 

Arbejdet falder i to Afsnit, det første i Juli og August 1896 

umiddelbart før Overgangen over Store Belt, det andet i Maj 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 1 33 
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og Juni 1898, altsaa efter at Arbejderne ved Beltet vare tilende- 

bragte. Oprindelig var det Hensigten at indskrænke sig til 

Maalingerne i 1896; men da Resultaterne ved Store Belt viste 

sig at frembyde en langt større Nøjagtighed end den, der i 

1896 opnaaedes ved Sundet, ansaa man det for rettest at forøge 

Observationerne paa begge Sider af Sundet med endnu en 

Gruppe af samme Omfang som den først udførte. Herved er 

det lykkedes i høj Grad at formindske Indflydelsen af Refrak- 

tionssvingningerne , saaledes at denne bringes betydelig ned 

under den Usikkerhed, som skyldes muligt forekommende lokale 

Refraktionsfejl, og som neppe kan. formindskes ved yderligere 

at forøge Antallet af Observationer fra de samme Stationer. 

Overgangen over Sundet er udført paa tre Linier, udgaåaende 

fra tre forskellige Punkter paa Kronborg — Telegraftaarnet 7, 

Frederik den Tredies Ba- 

stion B og Duetaarnet D— 

til tre tilsvarende Punkter 

påa den svenske Kyst 

norden for Helsingborg, 

nemlig henholdsvis Pålsj& 

Klint K, Palsjå Leje £ 

og Vikingsberg V, der 

ligge omtrent i samme 

Højde som de: korre- 

sponderende Punkter paa 

Kronborg, og saaledes at Linien TK omtrent har Højden 30, 

DV Højden 26 og BL Højden 11 Meter over Havfladen. "Punk- 

terne ere overalt mærkede med Vertikalbolte, der i Sverrig og 

paa Bastionen ere anbragte i særlige Sten ligesom Hoved- 

punkterne i det Danske Nivellementsnet. Paa Telegraftaarnet 

og i Duetaarnet sidde Boltene i Murværk, det først nævnte Sted 

paa Platformen, det sidst nævnte i en Vinduesfordybning. Medens 

de tre paåa svensk Grund etablerede Punkter og de to Taarn- 

punkter paa Kronborg ikke ere indordnede blandt vore Hoved- 
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punkter ved et Nummer, men benævnes efter det Sted, hvor 

de staa, er det Tilfældet med Punktet B i Frederik den Tredies 

Bastion, der er mærket Nr.211. 

Nettets Form og Beliggenhed er givet ved foranstaaende 

Skitse. Det er kun de tre over Sundet førende Linier T"K, BL 

og DV, som bestemmes ved reciprokt Nivellement. De to 

Landlinier KL og LV, som forbinde de tre Punkter paa svensk 

Grund, ere bestemte ved sædvanligt geometrisk Nivellement, 

der er gentaget 8 Gange, nemlig to Gange i 1896 og sex Gange 

i 1898, og herved er Middelfejlen påa Højdeforskellen mellem 

de tre Punkter bragt til at være 

mindre end 1 Millimeter. Libedlle 

Ved Landlinierne mellem IE "al 

Punkterne påa Kronborg har TE UTE t 

man kun for en mindre Del rå 

kunnet anvende sædvanligt geo- 7 EN 

metrisk Nivellement, idet de Dele OY 

af Linierne, som gaa op igennem 

Taarnene, maa bestemmes paa an- ØD l, 

den Maade. Disse Dele ere nem- 

lig førte op ad Vindeltrapperne 

ved et Par særlige Lægter, hvor 

Aflæsningen fra Toppen af den 

nederste Lægte føres over til 115 

Foden af den øverste ved et to- 

grenet Rør med Kvægsølv, et saa- 
Inddelt Flade 

kaldet Kvægsølvniveau. Ved 

en Række saadanne Opstillinger 

naas fra et Mellempunkt ved 

Foden af Taarnet — hvortil man 

kommer fra Udgangspunktet ved 

sædvanlig geometrisk  Nivelle- 

ment — op ad Trappen til Ende- NMN 

punktet for oven, hvornæst der 
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nivelleres tilbage i modsat Retning, først nedad Trappen med 

Kvægsølvnivauet til: Mellempunktet ved Taarnets Fod og saa 

videre fra dette til Udgangspunktet ved geometrisk Nivellement. 

Saaledes ere Linierne BT' og BD nivellerede saavel i 1896 

som i 1898, og Polygonen BDTB er begge Aar afsluttet med 

en Linie mellem D og T under Anvendelse af et Mellempunkt 

M paa Duetaarnets Balustrade, saaledes at den fremtræder som 

BDMTB. Man har nemlig kunnet tage Opstilling med et 

Nivellerinstrument paa Urtaarnet nøjagtig midt imellem M og T 

og derved bestemt disse Punkters Højdeforskel ved Nivellement 

fra den nøjagtige Midte, me- 

dens Punktet M er forbundet 

VBE ander ned D dels ved Kvægsølv- 

niveauet, dels ved Sigter af 

ulige Længde, men saaledes 

at Verifikationsfejlen ophæves. 

Polygonens Slutfejl bliver lidt 

over Arm gg de udjævnede 

«HuliBaandet Højdedifferenser BT og BD 

bestemmes med en Middelfejl 

af 1 å 1.2 Millimeter. 

Til yderligere Sikkerhed ere i it IØ fil if El idyl 
ml H ig lgd 

Taarnhøjderne bestemte ved et 

frit nedhængende Maale - 

baand af Staal, der udstram- 

HHH Hit I iili mes ved en forneden anbragt HHHHHH HHHHIH [HHHHHH 

HH 

== ——= 

'H i li Vægt. Taarnpuuktet foroven er 

andet da ved en Midteopstilling af 

tr Nivellerinstrumentet sat i For- 

ON bindelse med et Mærke (Hul) 

paa Maalebaandet og samtidig 
| WNivellerlægte 
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Afstanden mellem disse to Mærker er nøjagtig udmaalt. Opera- 

tionen er udført to Gange for hvert af de tre Taarnpunkter D 

M og T, og, naar Resultaterne af denne Båandmaaling 

sammenfattes med Resultaterne af Kvægsølvniveauet, erholdes 

Højderne BT' og BD med en Middelfejl af omtrent 0.8 Milli- 

meter, saaledes som det fremgaar af næste Artikel. Med 

Hensyn til Enkelthederne ved de her skitserede Fremgaåangs- 

maader ved Taarnnivellementet henvises iøvrigt til de S. 493 og 

S. 494 tilføjede Figurer, der ere udførte af Oberstløjtnant Ras- 

mussen, hvem Planen til Taarnnivellementet skyldes. 

Hvad endelig selve Linierne over Sundet angaar, da er 

Fremgangsmaaden ved deres Nivellering nøjagtig den samme 

som for reciprokt Nivellement beskrevet i Oversigten over det 

Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1898 Nr. 4 

ved Fremstillingen af Nivellementet over Store Belt, hvorefter 

vi anføre følgende: Betegnes de to Endepunkter af en Linie 

ved A og B, og betyder AB Punktet B's Højde over 4, ABI 

den apparente Værdi af denne Højde, saaledes som den frem- 

gaar af Maalingerne i Å med Instrument I, saa har man 

AB = ABI +11 +71 —7r, 

hvor I, / og r efter Ordenen angiver konstante Instrumentfejl, 

Korrektion for Jordkrumning og Refraktion. For den samtidige 

Observation med Instrument II hår man med analoge Betegnelser 

BA = BA1l-H IL + 7 — r! 

og ved Forandring af Fortegn 

AB = — BAN — Il —7j + 7". 

Tages Middeltallet af de to Bestemmelser af AB erholdes som 

Resultat af de samtidige Maalinger før Instrumentskiftet 

AB = 1(ABI — BAN) + 1(P-— 10) + 2 (77 — r) 

Efter Instrumentskiftet faas lignende Udtryk for Bees kun af- 

vigende fra de anførte ved Ombytningen. af I med II og omvendt 

Il med I. Det hele Maalingsresultat fremgaar af nedenstaaende 

Oversigt over de fire Udtryk for AB og deres Sammendrag til 

6) 
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to partielle og en total Middelværdi, hvorved man ved Beteg- 

nelserne f og &e har gjort Forskel paa Gennemsnitsrefraktionerne 

under Maalingerne før og efter Instrumentskiftet 

ABS TEN 
He BASE Eg 

RTE ST dda lal FN I) + I (2 / 5 == oz le —— € 

ER ig ENNS FREDE] LB åå | 

Middeltal + 1 (I — I) + 2 (f" — fj 

AB — totale Middelværdi + I (r' — 7), 

hvor r og 7” ere Gennemsnitsrefraktionerne for hele Observations- 

tiden i henholdsvis Å og B, altsaa 

ri BlfiHS le) gr] —==43 (FIE el): 

Betingelsen for, åt den totale Middelværdi virkelig fremstiller 

Højdeforskellen, ér altsaa, at Refraktionen for det hele Tidsrum, 

hvori Observationerne staa paa, i Gennemsnit er ens for 

begge de reciproke Retninger, altsaa at Middelrefraktionen paa 

Liniens to Stationer ikke er kendelig forskellig i de reciproke 

Retninger. Dette afhænger. væsentlig af Terrainet, hvorover 

Sigtet gaar; jo mere ensartet dette er, og da nåvnlig jo mere 

ens Forholdene ere ved Liniens Endepunkter ÅA og B, hen- 

holdsvis i Retningerne AB og BA, desto større Sandsynlighed 

er der for, at Betingelsen er tilstede. 

Oberstløjtnant E. C. Rasmussen har paa Stedet ledet 

Arbejderne i Marken og tillige udført alle Observationer med 

Instrument I, medens Instrument Il i 1896 betjentes af Oberst- 

løjtnant L. Mehrn og i 1898 af Premierløjtnant N.P. Johansen. 

II. Oversigt over Nivellementet af Landlinierne og 

dets Resultater. 

De 8 Bestemmelser af de paå svensk Grund liggende Linier 

KL og: LV ere anførte i de to første af de følgende Over- 

sigter, der tillige indeholde Afvigelserne v fra Middeltallene 

og deres Kvadrater. 
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Pålsjo Leje L — Pålsjéå Klint K. 

(Gennemsnitsafstand 253 Meter.; 

Halyvmeter Halvmillimeter 
Dato 

Højdeforskel v | vp? 

| 

1896 Juli 19...) .39.6435 SO HENNES 
== Augusto" | 3976339 + 3.4 | 11.56 

1898 Maj 04.0) 1] 3916381 —0.87"h 10164” 
es FEE: Brann tr 09. 6369 +04 || 0.16 
er BER |9883916247 dB 11077646 
mr 5...) "39.6365 IE RE 64 
ror 5 39.6376 08 sl 10:09 
SE 5 39.6368 + 0.5 of 4 0.25 

Middelværdi ..... 39.6373 1:88. 17,82 

hvor man for v'ernes Vedkommende har opført den numeriske 

Middelværdi, og hvor Middelværdien af v? skal forøges med 4 

af sin Værdi for at fremstille Middelfejlskvadratet m? paa den 

enkelte Bestemmelse, 9: m? — 8.36, som ved at divideres med 

8 giver Middelfejlskvadratet u? — 1.05, idet » ligesom m ud- 

trykkes i Halvmillimeter og angiver Middelfejlen paa den opførte 

Middelværdi for Højdeforskellen. 

Pålsjø Leje L — Vikingsberg V. 
(Gennemsnitsafstand 2138. Meter.) 

Halvmeter | Halymillimeter 
Dato | 

Højdeforskel | (D) v2 

1896 Juli 9 AK 28.282063. |) +17, lur 2.89 

'— Augustl0... 928.2166 — 8.6 73.96 
1898 Maj ASKEN 28.2031. || —4.9 | 24.01 

— — A. PASO CUDERER FR) 8.41 
— — Ds 28.2015 + 6.5 42.25 
— — GE 28.2116 — 3.6 12.96 
— — (oe 28.2063 | +1.7 2.89 
Ta 6 | 228.2080 | — 0.0 0.00 

Middelværdi... . I. 28.2080 |: . 3.74 | 20.92 

7 



498 G. Zachariae. 

Henset til Bemærkningen under forrige Tableau erholdes her 

m? —= 23.91 og u? 2.99, og naar Korrektionerne paa de to 

Landlinier i Sverrig betegnes ved (6) og (7), blive de Værdier, 

hvormed Højdedifferenserne KL og LV indtræde i en 

eventuel Udjævning, 

— 39.6373 + (6) og + 28.2080 +- (7) med afrundede Middelfejls- 

kvadrater 1 og 3), 

Vi gaa nu over til at anføre Resultaterne af den i Art. I 

skitserede Højdemaaling ved Landlinierne paa Kronborg og be- 

gynde da med Taarnnivellementet ved Kvægsølv- 

niveauet og de Linier, som i Forbindelse hermed danne 

Polygonen BDMT'B. Maalingen er gentaget fire Gange, nemlig 

2 Gange i opad gaaende og 2 Gange i nedad gaaende Retning, 

og opføres i Halvmeter i nedenstaaende Oversigt, som tillige i 

Halvmillimeter giver Afvigelserne v fra de paagældende Middel- 

værdier, der selv ere anførte under Stregen i Skemaåets næst- 

sidste Linie, medens sidste Linie giver Antallet af Stykker, 

hvori vedkommende Højdedifferens er maalt. Endelig bemærkes, 

at Maalingerne i 1896 ere udførte mellem 27. og 30. Juli og 

opførte i de to øverste Linier, medens de to følgende Linier 

indeholde Maalingerne fra 1898, der for MT”"s Vedkommende 

udførtes den 16. Maj, medens de tre andre Højder alle maaltes 

den 3. Maj, dog BT tillige delvis den 5. Maj. 

Polygonen BDMTB paa Kronborg. 

BD DM MT BIE=-REB 
Løs kd U , aen 

Højdeforsk.| v |Højdeforsk., v |Højdeforsk.| v |Højdeforsk. v 

30.5345 |+0.7|  7.5300 |—5.3| 2.5086. |+1.9| 40.5643 | —2.4 
30.5294 |+.5.8|  7.5250 |—0.3|. 2.5117 |—1.2) 40.5532 | +8.7 
30.5364 |—1.2|  7.5220 |+2.7|4 2.5114 |—0.9| 40.5610 | +0.9 
30.5407 |—5.5/  7.5220- |-+2.7| 2.5105 0.0] 140.5690 | —7.1 

30.5352 3.3||  7.5247 2.81) 2.5105 1.0! 40.5619 4.8 

13 å 14 4å45 lå 2 27'"å 28 
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Af de anførte Værdier for Fejlene v erholdes efter Ordenen 

de fire Fejlkvadratsummer 

65.82 42.76 5.86 132.67 

eller ved Division med 12 de fire Middelværdiers Middelfejls- 

kvadrater 

5.48 3:56 0.49 11:06; 

der henset til den ret betydelige Usikkerhed, hvormed de ifølge 

deres Bestemmelsesmaade fremtræde, stemme godt med Stykke- 

tallene for de paagældende Højdedifferenser. Ere nemlig disse 

Balfsom,1-Skemaet; anført 13:574:55421:5 0% 27.55 bliver det 

samlede Stykketal 47.0, og da den samlede Middelfejlkvadratsum 

er 20.59, findes Gennemsnitsværdien af det enkelte Stykkes 

Middelfejlskvadrat at være 0.438, der multipliceret med de fire 

Stykketal giver henholdsvis 

5.91 1897 0.66 12:05 

og som sammenholdt med de tilsvarende ovenfor anførte Tal 

wise) at 
Sa 2.8 0.6 1155 

ere passende afrundede Værdier for de omspurgte Middelfejls- 

kvadrater. Benyttes nu disse Værdier ved Udjævningen af Kron- 

borgpolygonen, blive de Faktorer, hvormed Slutfejlen skal multi- 

pliceres for at give Korrektionerne, 

BRS 28, es | 11.5 

20.6 20.6 20.6 20:05 

og da Slutfejlen BD — DM + MT — BT beregnet af Middel- 

værdierne er 85.10—%, erholdes for nævnte Korrektioner i Enheder 

af Halvmeterens 4åde Decimal 

— 24 — 12 —2 <- 47 

og for de udjævnede Værdier af BD, DM, MT og BT efter 

Ordenen 
3075328: 17 52357 2: 51087 740.56661 

Under Anvendelse af Formlen 

gun 

SENDT 
9 



500 G. Zachariae. 

blive paa disse udjævnede Værdier, med Halvmillimeteren som 

Enhed, Middelfejlskvadraterne 

4.1 2.4 0.6 5.1 

og" Middelfejlene 

20 165 0.8 DEDE 

Middelværdierne af de i Art. I omtalte Baandmaa - 

linger give 

BD — 30.5266; BT — 40.5622 og BM: — 38.0559. 

De kunne sættes i Forbindelse mcd hinanden ved Hjælp af 

Værdierne for DM og MT, idet man har Ligningerne 

BD DM — BM, og BM — MT = BT. 

Indføres nemlig heri de anførte Middelværdier for Baandmaa- 

lingerne med Korrektionerne v', v” og v'”, medens de sidst 

fremstillede Værdier for DM og MT fastholdes uden Korrektion, 

erholdes Betingelsesligningerne 

væ, 0 — — 18 7 og v' —— 582, 

som med Vægtenei1, 0:7 jog 1, derisvare til.de 8, 11 og 8 

Stykker, hvori Bestemmelsen af BD, BT og BM ved Baand- 

maalingen falder, give Normalligningen 

MOSER Ta 

hvoraf 

DM--FBROED HEE ESDR == 0 == 20, 

alt i Enheder af Halvmeterens 4de Decimal. Anbringes nu disse 

Korrektioner, erholdes som Resultat af Baandmaalingen 

i Halvmeter 

BD — 30:59299 BT — -40.5630 og BM — 380597: 

Med Hensyn til den opnaaede Nøjagtighed bemærkes, at Fejl- 

kvadratsummen efter Vægt, med Halvmillimeteren som Enhed, 

er 17.45, Vægtenhedens Middelfejlskvadrat 8.7 og Middelfejls- 

kvadratet paa de .udjævnede Værdier 3.2, hvilken Middelfejls- 

bestemmelse dog er meget usikker. Der er derfor ingen Grund 

til at anse Resultaterne af Baandmaalingen for nøjagtigere end 

de tilsvarende Resultater med Kvægsølvniveauet, hvis Middel- 

10 
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fejlskvadrater ovenfor ere bestemte til 4.1 og 5.1, og de Værdier, 

hvormed Højdedifferenserne BT og BD indtræde i en 

eventuel Udjævning, erholdes derfor som simple Middeltal af de 

to Bestemmelser og blive 

BT — 40.5648— (4) og DB = — BD = —30.5310— (5) med af- 

rundede Middelfejlskvadrater 

3 og 2l 

idet man har valgt den højere Grænse for Middelfejlskvadraterne 

paa Vægtenhederne og afrundet dem til de lige Tal 6 og 4. 

II Oversigt over Nivellementet af Sundlinierne 

ved reciproke Maalinger. 

Under Henvisning til de i Art. I givne almindelige For- 

klaringer fremstilles nedenfor de tre Oversigter over de reciproke 

Maalinger, en for hver af de tre Linier, hvorpaa Overgangen 

er udført. Hver Oversigt er atter delt i to Afdelinger svarende 

henholdsvis til lagttagelserne i 1896 og i 1898. Under de en- 

kelte Afdelinger er opført saavel Middelfejlene m og u& som 

deres Kvadrater, idet man overalt med Fortegnene — har til- 

føjet de paagældende Bestemmelsers Middelfejl, der angive den 

Usikkerhed, som maa paaregnes at klæbe ved de opførte Tal- 

værdier for m og u samt for deres Kvadrater. Middelfejlen m 

svarer til den enkelte af de i Kolonnen Middeltal opførte Værdier, 

medens uw svarer til den totale Middelværdi, altsaa. almindeligt 

til Gennemsnit af 20 — ved Linien KT' i 1898 dog kun 19 — 

saadanne Værdier. Naar Maalingerne den 21. Maj Æ paa Linien 

KT ere forkastede, ligger det i, at Observationsjournalerne vise 

saa forskellige Klokkeslet for disse Maalinger i K og T, at de 

ikke kunne betragtes som samtidige. Denne Forskel i Antallet 

af Bestemmelser før og efter Instrumentskiftet bevirker, at Instru- 

mentfejlene ved Linien KT'i 1898 ikke indgaa med samme nume- 

riske Beløb i Totalsummerne for de to første Kolonner under Over- 

skriften Halvmeter og derfor heller ikke ophæves i tredie Kolonnes 

11 



G. Zachariae. 

Pålsjo Klint /— Telegraftaarnet 7. 

(Afstand 4770 Meter. Højde over Havfladen omtrent 30 Meter.) 

1896 Halvmeter i Halvmillimeter 

g Dagstid | 
Dato DES 1 8 ag — TK1 | Middeltal v v? 

Juli 13 F == 163877 (70 44887 (1417008 | 971 734.4 
se MnIGT AD 1.3562 | — 4.7644 ln ERE Er ET DE 
E 4144 0.8877 |  4.3467 |  1.7295 | — 56.1 | 3147.2 
51465 0.3092 | — 3.9987 1.8448 | —171.4 | 29378.0 
ME 0.6435 | — 4.3822 1.8694 | —196.0 | 38416.0 
de 0.6501: |. ;3.2615-| + 1.3057; || -+;367.7;|135203.3 
FN D 1.2699 | ….4.5764 1.6533 | + 20.1|  404.0 
er ER 0.5232 | — 3.7207| — 1.5988 | + 74.6 | 5565.2 
— 22 E 0.8788 | — 4.0991| — 1.6102 | + 63.2 | | 3994.2 
£393:p — 111.4992 | + 4.9344 | + 1.7176 | — 44.2 | 1953:6 

Partielsum . . .|— 9.4055 | + 42.8728 | + 16.7339 | 1051.1 | 219738.4 
Middelværdi . . | — 0.9406 | + 4.2873 | + 1.6734 | — 105.11| 21973.84 

| I | 

1896 KOR — TKU | Middeltal | v v? 

August 1 E.. . | — 1.8986 | + 4.1431 | + 1.1223 | — 29.8 888.0 

BE OR SR 210979... .4.3176.| 11099 | 174 NE EBOØB 
8 3... 90355 |  4.9995)"- "41820" | — 3955 EIGENE 
ED RA IE 2IOSA0E | 453004 fr 0823 550 FRODE 
EEN ele HE SS DE le G ESSEN ER LAN LL DESTDYSE] | EEe bg] 136.9 
ubing pine 11210663] m9m9g9g! |: 5 117080 425 156 |U 19403 
Hannes ske 210390 4.2660 111135 |hr=721.04). m14400 
mu 8 Es 2.1216 | … .4.2564 1.0674 | + 25.1 | 630.0 
== 8. Bel NA 575 0980 4.1206 |... 1.0558 |.+. 36.7 | 1346.9 
ORE RES of STE] TSA SOE SSR ODER | + 65.7 | 4316.5 

Partielsum . . . || — 20.6172 | —+ 42.4663 | +.10.9247 | 278.1 | 10109.2 
Middelværdi ,. . || — 2.0617.| + 4.2466 | + 1.0925 | — 27.81| 1010.92 

Totalsum . . …. | —30.0227 | + 85.3391 | —+ 27.6586 | 1329.2 |229847.6 
| 

Middelværdi . . |-— 1.5011.| +. 4.2670 | + 1.3829 66.46; 11492.38 

m? — 12769.3 + 4256.4  u? = 638.5 + 212,8 
Mm —1113.0 <£:18.8 sted 253 

12 

i 
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Pålsjå Klint K— Telegraftaarnet T' (fortsat). 

Es EG ER en En lee, 

1898 | Halvmeter Halvmillimeter 

NGLER 
si Fate He — TKU | Middeltal v vp? 

Maj 21 F. — 1.9599 + 4:0376 | + 1.0389 |—+ 33.3 | 1108.9 

— 21 E. . Forkastet paa Grund af manglende Samtidighed. 

£ 494 E. 2.1008 4.2236 | 1.0614 || + 10.8 116.6 

— 195 E. 2.0957 4.2666 140855 || — 13.3 | 3 7976.9 

DN E. 2.0841 4.2495 | 1.0827 |e 10.5 110.3 

SYOGTE. Kl: 3 AF E SÅ 4.0704 | 1.0767 | SÆR 20.3 

— 27 F. 2.0948 | 4.2379 | 1.0716 | + .0.6 | 0.4 

HHØNE. 2:0032|  41671|  1.0820 | — 19.8 |" 96.0 
FEDT E.  ALK. 2.0213 | 4.1828 | 110808 || —448:6 1 74.0 

— 28 F. — 19109738) 4 42138 |-+- 150700 |-— 2.2 4.8 

Partielsum . — 18.3507 | + 37.64935 | — 9.6496 93.6 | 1708.2 

Middelværdi. . . | — 2.0390 | + 4.1833 | + 1.0722 10.40! 189.80 

1898 KTII — TKI Middeltal v | vw? 

| | | ; 

Maj 31 E. HERAGTI) ME" FBB4OT, | + 1.6724 | + 8.9. | 192 

Jorn VE. 1.4176 4.7878 | 1.6851 | — 3.8 14.4 

RYG IE. 144333]  47938|  16803| + 1.0! + 1.0 
sø "2'E. 1.2052|  4.5600| — 1:6774| + 3.9) + 152 
FIV3'F. : 1.4045 | 4.7506 | 1.6731 | + 8.2 67.2 

CIHUE. « 181312 4.5253 1.6971 | — 15.8 249.6 

— 6E. 1.1338 | 4.6118 187390 |-— 577. 33293 

— TF. 1.4916 4.8236 1.6660 | + 15.3 234.1 

— TE. | 18797 4.6850 | 1.6527 | + 28.6 | 818.0 

BRYDE. — 153885) 4-1 BÆGONE 1485 346695 || 11.84 2139.2 
| (| 

Partielsum . . — 13.4827 | + 47.1075 | + 16.8126 155.0 | 4947.2 

Middelværdi . .| — 1.3483 | + 4.7108 | + 1.6813 | 15.50] 494.72 

Totalsum . . . . | —31.8334 | + 84.7568 | +26.4622 | — 2486 | 66554 
Middelværdi .. | — 1.6936 | + 4.4470 | + 1.3767 13.08; 350.28 

|| || 

We == 15905 134.3 73-20 1-5 1 

m — 19.8 — 3.4 pg = 4.5 £ 0.8. 

13 



504 G. Zachariae. 

Pålsjé Leje Z— Frederik IIPs Bastion DB. 

(Afstand 4638 Meter. Højde over Havflåden omtrent 11 Meter.) 

1866 Halvmeter Halvmillimeter 

Dagstid Dato og; Dagstt LBu — BLI | Middeltal v v2 

Juli 14 F. —" 808932. | | 29829 1.1 + QI9499T | — 220 8 | ABRHRG 

FAN 1.8857 3.4838 OFTE 700 4900.0 

— 15 E. 1.3916 2.8540 OSS FEDE 4.4 

— 16 F. 1.4030 2.8748 OBO S 46.2 

SE 1.3088 1.9002 0.2957 || + 433.4 | 187835.6 

DOT 2.3254 3.7599 0.7173 | + 11.8 " 189.2 

RODER 1.7166 3.2588 077alde || —: 42.0 1764.0 

LANDE 1.4112 3.0448 0:8168: || —" 87.7 7691.3 

ØDE 2.3205 3.7726 0.7261 | == 3.0 9.0 

SEDAN EN ==" 212725 |" 317675 | + 07475: | — 1 18.4 338.6 

Partielsum . . . || —17.1185 | + 31.6993 | —+ 7.2906 896.0 |251480.9 

Middelværdi HERTIL 3699 LON OM 89.60! 25148.09 

1896 LBI DAN Middeltal v v? 

August 3 F.'…. |-— 2:9662 | + 3.2927 |—+ 0-1633 | — 19.7 94.1 

RESENS 3.0264 3.2470 0.1103 || + 43.3 1874.9 

FE ASE 3.1002 3.3741 0.1370 | + 16.6 275.6 

FAR SAS DRERE 2.9440 3.2563 015625.) — 2.6 6.8 

BSN KE 2.9516 3:2599 0:1542% || —. .0.6 0.4 

FRK OEEREE 2.9235 3.2578 OSTENE IS6 185.0 

AR DP 2.8900 3.2035 0.1568 3.2 10.2 

RSD IE RRS 2.8339 3.2146 0:1904: || —. 36.8 1354.2 

FLESTES 2.9069 3.1574 0.1253 | + 28.3 800.9 

EN FORE FILE KN DISADÆ LE PP SYGBÆ VSL OSØDDE I. 99 479.6 

Partielsum . . — 299.3851 | + 32.4567 + 1.5362 176.6 5081.7 

Middelværdi . | — 2.9385 | + 3.2457 | —+ 0.1536 17.66 508.17 

Totalsum . — 46.5036 | + 64.13560 + 8.8268 1072.6 |256562.6 

Middelværdi . — 2.3252 |-+ 3.2078 | —+ 0.4413 53.63| 12828.13 

mel 11425354 512 fl EVE 

Mo) 11945199 p == EGET AL 

14 
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Pålsjå Leje L — Frederik III's Bastion B (fortsat). 

05 

«—«—  ——————— 

1898 | Halvmeter Halvmillimeter 

D Dagsti EEN lg BEM | Miadeltal z p? 

Maj 21 F. — 214632 | + 2.5162 |-+- 0.0265 ||'—+ 117.8 | 13876.8 

LOE. 0. 2.8339 3.1568 086150 | 1 179: 1. 1995:8 

FDB 2.7930 | 3.1186 0:1628 || — 18.5 | 4 342.3 

Z FØRSE, 2.8817 3.2302 0317480 | -=t 30.0 1.7900.0 

SD SØBBE. 92.6552 2.9134 |  0.1291'|| + 15.2 | + 231.0 

ks ØGE. 292.6625 | 29655 | 1006150] — .72 14 058 

97 Fr. 2.8100 Sek | . 10%7810!' —4 338 | 119094 

FE! 4, 28612 | 3.1566 084770] — 434 11.6 

BOT. 292.6071 2.9696 0:1813')] —. 37.0 |.11369.0 

2 098. Er, — 2.8455 | + 3:1061 | +0:1303'|—+ 14.0 196.0 

Partielsum .…… | —27.4133'| +- 30.2991 | — 1.4431 994,1 | 18416.7 

Middelværdi.) — 27413 | + 3:0299 | -4- 0:1443 99.41! 1841.67 

1898 LBu == BØRN Middeltal v v 

Maj 31 E. — 2.2992 | + 3.6894 | —+ 0:6986 | — 22.8 |  519:8 

Juni 1 E, 92174 3.6299 | — 0:7063) — 30.5 | | 930.3 

BABDGE, 1.9080 3.3899 | — 0.7410 | — 65.2 | 4251.0 

£O03 F. 1.2390 2.6321 | 0.6966 | — 20.8 432.6 

BORGE 92624 3.7088 |  0.7232 | — 47.4 | 12246.8 
1B5 F. 2.2736 3.7101 0:7183 | — 42.5 | 1806.3 

SES E. 8, 1.9127 3.2545 0.6709 | + 4.9 94.0 

SEE. 1.9379 3.0170 0.5396 || + 136.2 | 18550.4 

ÆRE 1.9311 3.0712 0.5701 | +105.7 | 11172.5 

BÆV8IF ODS |] ange] 20) 0 (69340 |" 767] 2 309:8 

Partielsum .'.'. | —19.9046 | + 33.42900 | + 6-7580 | — 493.6 | 40243.5 
Middelværdi . . |— 1.9905 | + 3.3420 | —+ 0.6758 49.36| 4024.35 

Tdtalsam . || — 47.31791 -—+ 637191 || + 82011 787.71. |. 58660.2 

Middelværdi . . | —. 2.3659 | + 3.1860 | + 0.4101 39.391 2933.01 

m? — 3258.9 + 1086.3 på |—= 1629 —- 54.3 

m = 57.1 + 9.5 pp = 12.84 2.1. 
15 



(Afstand 4484 Meter. 

G. Zachariae. 

Vikingsberg ” — Duetaarnet D. 

Højde over Havfladen omtrent 26 Meter.) 

1896 Halvmeter Halvmillimeter 

Dat Dagstid 
il EK DERE FDA bh DMR Middel Ø vi 

— T i 

Jalivi ser. Sr 45099330 | BRUS BE | 2:9694 | + 17.5 306.3 

ICY) DSE 0.5434 5.5964 3.0699 | — 83.0 | 6889.0 

LS i 0.6487 5.2890 | 2.9689 | — 18.0 324.0 

ze DE LOGE SK og5g EN 4.8003 2.8257 | +161.2 | 25985.4 

229% praj DEER 1.2278 | 4.8678 3.0478 | — 60.9 | :3708.8 

YDE | 0.2103 5.8543 3:0323 | — 45.4 | —2061.2 

KONE. 0.3967 5.5432 2.9700 | + 16.9 285.6 

EVNER 0.8282 5.1705 2.9994 | — 12.5 156.3 

ONE | Ng 0.6988 | 5.2679 | 29834 | + 3.5 12.3 

03 DK 14093480] 5.7706 30027 |L=lrrig 249.6 

Partielsum . + 5.9331 |—+ 53.8055 | 29.8695 434.7 | 39978.5 

Middelværdi . + 0.5933 | + 5.3806 | 2.9869 |  43.47| 3997.85 

1896 VDI — DVI | Middeltal v |? 

mee ERE |. SEE 147349 | + 23750 | + 95.2 | 9063.0 

August 1 F. . — 0.2498 || 5.1386 | 24444 | + 25.8 665.6 

VEG EG, 0.0770 | 5.1129 | 929.5180 | — 47.8 | 2284.8 

RØN FBE ||. 09336 5.3288 | 9.4976 | — 27.4 750.8 

FANG EKTE |-— 10194980) 5.2918 2.5210 | — 50.8. | —2580.6 

GE FLS 0.3822. | 5.2905 | 24792 |.— 9.0 81.0 

Ser 5 E8Rs |4- 109191 5.2831 | — 2.4855 | — 15.3. |. 2841 
DE rl DE mø 0.3313 5.2946 | 2.4817 | — 11.5 |. 182,3 

LYNT EJ. 0.3616:!  5.2961| — 2.4673 | +. 2.9 84 
ED So —10082000 59476; | 94898 |. 437.40 | BOSE 

Partielsum . —2.6135 | + 52.0180 | + 24.7025 | 323.11 | 17199.4 

Middelværdi .'. | —0.2614 + 5.2018 | + 2.4702 |  32.31|.. 1719-94 

Totalsum . . … | —+ 3.3196 |-+-105.8235 | + 54.5720 757.8 | 57177.9 

Middelværdi . . | +0:1660 |-+ 5.2912 | + 2.7286 37.89 | 2858.89 

m? == 31765 +-1058.8 ES SIG 5980 

m —= 56.4 + 9.4 pp. — 12.6—+ 2.1: 

16 
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Halymeter Halvmillimeter 
1898 HJ 

id 
anede, HE 40 I RER SE DA EGE I ETT v vi 

Maj 20 F.....|!| —0.2925 |+ 5.2327 | + 2.4701 | — 25.6 655.4 

SR O SE). XT 0.2647 5.1396 2.4375 | + 7.0 49.0 

PO Banes 0.2824 | 5.1363 2.4270 | + 17.5 306.3 

==5 8. | DER 0.3015 5.1063 292.4024 | + 42.1 1772.4 

DAM eng 0.3360 5.2737 2.4689 || — 24.4 595.4 

EN Fr 0.3429 5.2759 2.4665 || — 22.0 484.0 

SØ 25% 0.3242 5.2898 DBÆSDP SN E==138.3 1466.9 

Es Nee 0.3290 5.2768 Ad HEE DDM! 864.4 

5 721 SM DRS 0.3827 | 5.1975 2.4074 | + 37.1 1376.4 

SE  E ojsg44s HR 600 3040983 VEL Pao sg 0.4 

Partielsum . . — 3.2003 |—+ 52.0895 | + 24.4448 | 279.6 8880.6 

Middelværdi . ." —0.3200 |—. 5.2090 | + 2.4445 27.96 888.06 

1898 ER ER RE v? 
may gy A | 

Juni 2 FF. ….…. 1:.+.0.2839 ;1—+ - 5.7827 | +. 3.0333 | +, 3.7 1387 

ANN us a 0.2804 5.7713 3.0261 || + 10.9 118.8 

EN me. 0.2496 5.8009 3.0218 | + 15.2 231.0 

SAR ae. e 0.2610 5,.8181 | 3.0396 || — 2.6 | 6.8 

SAR: LÅ) NÆRER 0.2897 5.1720 3.0309 || + 6.1 31-2 

== hel, "SK SSR 0.2927 5.7546 3.0237 | + 13.3 176.9 

== 2, Ha RRRER 0.2810 5.7611 3.0211 || + 15.9 252,8 

=D Maren 0.6649 5.4795 | 3.0722 | — 35.2 1239.0 

16 FF 200, 0.7558 5.4251 3.0905 | — 53.5 2862.3 

16 Æ: 25.) 4508440: | i 56773 | +. 3.0107 | + 26.3 691.7 

Partielsum . ../ —+ 3.6960 |—+ 57.0431 | + 30.3699 182.7 5630.2 

Middelværdi . . || +0.3696 |— 5.7043 | + 3.0370 18.27 563.02 

Totalsum....!/! +0.4957 |—109.1326 | + 54.8147 462.3 | 14510.8 

Middelværdi ../ + 0.0248 |+ 5.4566 | + 2.7407 23.12 | 725.54 

MÆ=R 8062 5268 2 — 40.3 + 13.4 

m — 28.4 + 4.7 u — 6.83 —+ 1.1. 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 17 34 
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Totalsum, som her er beheftet med Instrumentfejlen % (I — II). 

Hvis man derfor vilde bestemme Middeltallenes totale Middel- 

værdi ved at dividere Totalsummen med 19, maatte man korrigere 

den erholdte Kvotient med rel De tre første totale 

Middelværdier ere derfor i dette Skema beregnede som Middeltal 

af de partielle Middelværdier. Det modsatte gælder om de to 

Kolonner under Overskriften Halvmillimeter; Instrumentfejlen 

indgaar ikke i v'erne, og her er derfor Totalsummerne og ikke 

de partielle Middelværdier lagt til Grund for Bestemmelsen af 

den totale Middelværdi. 

Af de under Oversigterne anførte Værdier af Middelfejls- 

kvadraterne £? følger, at Resultaterne i 1898 overalt fremtræde 

med betydelig større Vægt end i 1896. For Linierne 

IkJEG LB VD 

er. nemlig dette Vægtforhold bestemt ved Kvotienterne 

638.5 27 158.8 
EAD Haar RESSREL mened 

der antyde langt roligere Refraktionsforhold i Maj og Juni 1898 

end i Juli og August 1896. Idet vi nu benytte disse Kvotienter 

til at sammenfatte de totale Middelværdier for begge Aar til et 

enkelt Resultat, bliver dette efter Ordenen for de tre Linier 

TK —-— 141.3769 4 (1) med vp? —, 20 
4 1500) 21 NR 459 
VED: TS ag ES EN Dyer SESDR 

hvor man har tilføjet Betegnelserne for de Korrektioner, hvor- 

med disse Højdedifferenser indtræde i den forestaaende Udjævning, 

samt deres Middelfejlskvadrater, der ligesom ved Landlinierne 

ere afrundede til hele Tal, en Afrunding, der ikke frembyder 

nogensomhelst Betænkelighed, da den er uden Betydning i 

Sammenligning med Usikkerheden paa selve Middelfejlsbestem- 

melsen. 
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IV. Netudjævningen og dens Resultater. 

Af Figuren S. 492 fremgaar, at det af Land- og Sølinierne 

dannede Net har to Betingelsesligninger, der kunne betegnes 

ved de to Firkanter TKLBT og BLVDB. Disse Ligninger 

faa med de for Korrektionerne paa Højdedifferenserne anvendte 

Betegnelser, der tildels ere opførte paa Netfigurens Linier, Formen: 

EA] FE) 46] 

0 — 7, — (2) + (3) + (5) + (7). 

Naar nu Korrelaterne betegnes ved x og y og de omvendte 

Vægte ved u? med den til paagældende Korrektion svarende 

Index, blive Korrelatligningerne: 

(1) = 2:æ,. (2) = pvi(æ—Y), (4) = pyt, (6) = p;æ 

(3) = 239; (ES re NE re og 
Heraf følger med de sædvanlige Betegnelser for Koefficienterne 

i Normalligningerne : 

(aa) rt parere 
(ab). = — fl 

bus es beste 
Sum — [z£”]. 

Endnu tilføjes de almindelige Udtryk for Korrelaterne: 

Å B 
RUNE AT LØ 

Bros A — (ab) n, — (bb) n; 

B — (ab) n, — (aa) nm, 

N — (aa) (bb) — (abP. 

Middelfejlskvadratet paa den udjævnede Værdi af Korrektionen 

(s) bestemmes af Udtrykkene 

bb 
ks TY Ps iorsE=M EL Or 6 

ens AE R ] 

2 2 
fis le] És nå for s = 2 
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Herved er nu alt forberedt til Beregning af de Resultater, 

der fremgaa af Observationerne i 1896, i 1898 og i begge 

disse Aar tilsammen. Kun Sølinierne indgaa med forskellige 

Værdier i de tre Udjævninger, medens man for Landlinierne 

overalt benytter de samme Værdier, nemlig dem, der svare 

til den fuldstændige af begge Aars Maalinger fremgaaede Be- 

stemmelse. Nedenfor har man i et Skema med tre Kolonner, 

en for hver af de tre Udjævninger , sammenstillet de væsent- 

ligste Dele af Regningerne. Skemaet er ved stærkt optrukne 

Horizontallinier delt i tre Afdelinger, af hvilke den første 

giver selve Udgangsværdierne for Højdedifferenserne med til- 

hørende Korrektionsbetegnelse og Middelfejlskvadrat. Den anden 

indeholder først Normalligningerne med de af dem fremgaaede 

Værdier for Korrelaterne æX og y og derefter Korrelatligningerne 

med de af dem beregnede udjævnede Værdier for Korrektionerne. 

I tredie Afdeling gives endelig de udjævnede Værdier med Til- 

føjelse af Middelfejlskvadraterne, saaledes som de fremgaar af 

ovenstaaende Formler. Som i tidligere Skemaer er Halvmeteren 

Enhed for Højdedifferenser, Halvmillimeteren for Korrektioner 

og Middelfejl. 

Medens den wuumeriske Forskel paa Udgangsværdierne af 

samme Højdedifferens i 1896 og i 1898 ikke er stort over 37" ved 

Linien KT, er den henved 167” ved Linien LB og lidt over 6"" ved 

Linien VD. Den tilsvarende Forskel paa Udjævningsresultaterne 

for de to Aar er henholdsvis 97”, &=m og 77” og optræder såa- 

ledes med omtrent den samme Værdi for alle tre Linier. Middel- 

værdien 8” har en Middelfejl af henved 6"" og er altsaa i ret 

god Overensstemmelse med Nøjagtigheden. = Noget lignende 

gælder Forskellen mellem Udjævningen for 1896 og de af samt- 

lige Maalinger fremgaaede Resultater for Sølinierne. Her er 

Middelværdien af Forskellen omtrent (7 + 6)r"", og det er altsaa 

en temmelig betydelig Forandring af Resultaterne fra 1896, der 

er fremkommen ved Tilføjelsen af Maalingerne i 1898, og denne 

Forandring fremstiller sig tillige som en betydelig Forbedring, 

20 
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1896 1898 . 1896 & 1898 
Fine SE" Linie 

maalt Værdi + (s)| z? ||maalt Værdi+ (s)| 4? maalt Værdi+(s)| z? 

TK | —1.3829 + (1) | 639 | —1.3767 + (1) AUT SIGE ID) EPO EEK 

LB | +0.4413 + (2) | 713 || +0.4101 + (2) | 163 | + 0.4159 + (2)| 132 | LB 

VD |! +2.7286 + (3) | 159 | +2.7407 + (3) | 40 || + 2.7383 + (3)| 32 | VD 

BT | For de fire følgende Højdedifferenser benyttes || +40.5648 + (4) SIKBT 

DB | her de i sidste Kolonne opførte Værdier for ||—30.5310 + (5) Bak B 

KL | 1896 & 98 —39.6373 + (6) 1 KL 

LV +28.2080 + (7) 3. LIV 

0 =€ —14.1+1356x—713y | 0=— —39.1+188x—163y | 0 = —33.5+ 156x — 132 y 

0 = —35.7—713x-+877y | 0= +7.6—1637—208y || 0 = — 0.6—132% + 169 

== 005 SD EY --R00 SDS ERE VBE VSSE OAP SN =0 505 

(E- 6307 ESS DE ler == 207 — 128 

(2) = 713(c—y) = —21.6 1(2)=163(1—y) = 25.3 || (2)— 132 (e— 4) — 18.1 

BB) USS ES EEN (SEE AOL OVE 320 1 —1976,2 

(Aps Do = 0.2 |(4)= Be 1504) == se 51419 

(== dy = OP S)E Byj=1 08 (DE 2455440 

NONE KE OH (6)= == 0.6 || (6) = v=10:6 

(== Bf 0:37) 3y-——1:2- 47) == 3y-=———45 

Linie | Udjævnet Værdi | 4? | Udjævnet Værdi | £z? | Udjævnet Værdi | z£? | Linie 

EK — 1.3474 |113.0 — 1.3651 | 134 — 1.3641  |124 | TK 

LB + 0.4197  |110.4 + 0.4354 14.6 + 0.4340 13:1.3-1,B 

VD + 2.7423 . |108.6 + 2.7565 16.0 + 2.7545 TED 

BT + 40.5650 3.0 + 40.5665 2.9 + 40.35667 BA SUEBT 

DB | —30.5308 2.0 — 30.5302 1.9 | -— 30.5300 | 19|DB 

KIA 06 =-3963728.5| 1.0)" 5589:6867 10 24896367 | 10 KL 
LV + 28.2083 3:0 + 28.2092 2.9 —+ 28.2095 ar 115 05] FA 

naar man dømmer efter de udjævnede Værdiers Middelfejl, thi 

denne er for Overgangen i 1896 beregnet til 577,3, medens 

dens Beløb efter Tilføjelse af Maalingerne i 1898 er gaaet ned 

til 18: Herved maa man imidlertid ikke overse, at disse 

Middelfejlsværdier hvile paa Forudsætningen om, at alle Fejl- 

21 
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kilder ere optagne i Udgangsværdiernes Middelfejl w. Denne 

Forudsætning er imidlertid ikke tilstede; thi vel indeholder 

Middelfejlene w alle af selve Observationerne og Refraktions- 

svingningerne flydende Fejl, men slet ikke Formelfejlene, der 

navnlig hidrøre fra Hypothesen om den lige store Gennemsnits- 

refraktion i de to modsatte Retninger for den samtidige Obser- 

vation i en Linies Endepunkter. Sidst nævnte Fejlkilde træder 

derimod frem med fuld Virkning i Udjævningsresultaterne og 

bevirker, at Korrektionerne (1), (2)...(7) blive noget større end 

foreneligt med Middelfejlene », altsaa at Middelfejlen paa Vægt- 

enheden beregnet af nævnte Korrektioner maa faa en større 

Værdi end 1 Halvmillimeter, hvilken Værdi svarer til Middei- 

fejlene uw, hvis Kvadrater ere benyttede som omvendte Vægte 

ved Udjævningen. Beregningen af Vægtenhedens Middelfejl m 

støttet paa Korrektionerne er udført i nedenstaaende Oversigt, 

hvori (s) er Fællesbetegnelse for nævnte Korrektioner, medens 

(u) er den til m svarende fælles Middelfejl paa de udjævnede 

Værdier for Sølinierne. 

1896 | 1898 1896 & 1898 

2 SAV (Q)2 sy 2 8 2 (s) () (s) | (>) (s) | ( ) 

1260.25 | 1.97 134.56 641 163.84. |. 8.19 
466.56 | 0.65 640.09 3:93 SS LIE 2.48 

1868528 0117 249.64 6.24 262.44 8.20 

0.04 | 0.01 2.89 0.96 SÅ ER MDD") 1.20 

0.04 | 0.02 0.64 0.32 1.00 0.50 

0.01 | 0.01 0.36 0.36 0.36 | 0.36 

0.09 | 0.03 1.44 0.48 2.25 0.75 

Sum 1913.31 | 3.86 1029.62 18.70 761.11 21,68 

Middeltal 273.33 | 0.55 147.09 2.67 108.73 3.10 

Mm 51/93 mms 139 NT 5 0 355 MM == 3:06 UNS 10/84 mn SEER 

ESPN E PSU UV SEE ES RS EUD ES MS 

22 
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Det ses, at Middelfejlen m paa Vægtenheden er bleven meget 

betydelig forøget ved Udjævningen og da navnlig for det med 

Hensyn til Refraktionssvingningerne gunstige Aar 1898. Isteden- 

for de til m = 1 svarende Middelfejl for de udjævnede Værdier, 

der i 1896, 1898 og 1896 & 98,' efter Ordenen give Gennem- 

snitsværdierne 110.7 14.3 229 

for Søliniernes u?, erholder man med de ovenfor beregnede 

forskellige Værdier af m de tilsvarende modificerede Værdier 

21316 138.3 1430 

Disse Tal vise ikke blot en gennemgaaende Forringelse af 

Nøjagtigheden, men tillige at Tilføjelsen af Maalingerne i 1898 

ikke i saa paafaldende Grad har forbedret Resultatet som an- 

tydet ved den tidligere Middelfejlberegning. Ganske vist er 

Nøjagtighedsbestemmelsen ved Korrektionerne meget usikker, da 

den baseres paa kun to Betingelsesligninger, men det vil dog 

være rigtigst at benytte den til Bedømmelse af Resultatet, da 

dettes Nøjagtighed hellere maa anslaas for lavt end for højt. 

Den tidligere anførte Middelfejl 17",8 stiger herved 

til henimod 6”", som saaledes bliver den Middelfejl, der 

påa nærværende Trin maa tillægges det opnaaede Resultat af 

Sundnivellementet. 

Tager man for hver af de tre Udjævninger Differensen 

mellem de to ovenfor anførte Værdier for Udjævningsresultatets 

Middelfejlskvadrat og afrunder til hele Tal, erholdes 

1035 124.02 »L30g 

der ikke ere mere forskellige end fuldt ud foreneligt med den 

påa Bestemmelsen hvilende Usikkerhed, og deres Middeltal, 119, 

kan derfor betragtes som en raa Tilnærmelsesværdi for det 

partielle Middelfejlskvadrat, der hidrører fra den lokale Refrak- 

tionsfejl (Formelfejlen). Herefter vilde Kvotienten af de to Be- 

standdele af Middelfejlskvadratet blive 

119 119 149 

TD se Ta 1] 
eller efter Afrunding til hele Tal 

msg 

23 
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som vise, at Tilføjelsen af Observationerne i 1898 har formindsket 

Indflydelsen af den fra Refraktionssvingninger og Observations- 

fejl hidrørende Fejlkilde saa betydeligt, at den nu næsten maa 

betegnes som umærkelig lige overfor Formelfejlen, og at man 

derfor ikke yderligere kan forbedre Resultatet ved flere Ob- 

servalioner fra de hidtil benyttede Stationer. Vil man have 

større Nøjagtighed end den opnaaede, maa man træffe særlige 

Foranstaltninger, der ere skikkede til at formindske Formelfejlen. 

Endnu skal bemærkes, at man vil erholde Resultater, 

der praktisk set stemme nøjagtig med de ovenfor fremstillede, 

påa en simplere Maade, naar man ved Hjælp af Landlinierne 

henfører de to af Sølinierne til den tredie og tager Middeltallet 

efter Vægt af de saaledes foreliggende tre Værdier for samme 

Linie. Dette gælder for alle tre Udjævninger, men vi indskrænke 

os her til at udføre Beregningen paa denne Maade for den ene 

af dem, nemlig for den sidste, som omfatter samtlige i 1896 

og 98 udførte Observationer. Vi vælge da at henføre KT' og 

VD til LB og erholde af de i Regneskemaets tredie Kolonne 

opførte Talstørrelser følgende tre Værdier for LB med til- 

hørende Middelfejlskvadrater: 

LB umiddelbart, 0.4159 med 24? — 132, Vægt 1 

LB af KT, TB og LK, 0:4494 -  - —= 24, - 5.50 

BBS VDYDB ULV, OVMASI stn 0490, 0] BLD 

LB, Middeltal efter Vægt, 0.4340 med 2? — 13.1, Vægt 10.07, 

hvilket stemmer med Regneskemaets Resultater for samme .Ud- 

jævning. For de 3 Korrektioner v erholdes: 

v pv pv? 

ibrrget 44 1801 327.6 
"454 — 84.7 1304.4 

og bli meøunstt 1947/83 
Som 0 rv, 28 OBR 

der ved Division med 2 x 10.07 =— 20.14 giver Middelfejl- 

kvadratet (4)? =— 143.0, meget nær stemmende med den analoge 

tidligere bestemte Værdi 143.1. 

; 24 
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De udførte Udjævninger ere baserede paa den Forudsætning, 

at Vægtforholdene ikke væsentlig vilde forandres ved at lægge 

de ubekendte totale Middelfejl til Grund for Bestemmelsen, 

istedenfor som hidtil at benytte de partielle Middelfejl v. 

Nævnte Forudsætning er dog noget vilkaarlig, thi det synes 

apriori ikke nødvendigt, at den ubekendte lokale Refraktionsfejl 

er proportional med den tilsvarende fra Refraktionssvingninger 

pp. hidrørende "Fejl. Under disse Omstændigheder turde der 

være Anledning til i denne Sammenhæng at prøve, hvilken Ind- 

flydelse en betydelig Afvigelse fra omtalte Proportionalitet vil 

føre med sig, idet vi exempelvis antage, at den til Formelfejlen 

(den lokale Refraktion) svarende partielle Middelfejl er ens ved 

alle tre Linier og tillægge dens Kvadrat den tidligere fundne 

Middelværdi 119. Med denne Modifikation stiller Omregningen 

af den sidst udførte Bestemmelse af LB sig saaledes: 

LB umiddelbart 0.4159 med 2? — 251, Vægt 1 

LD af. KT pp). 014494 "0 0 2 743, 178 

TEDE SA VED RO ANSE SER KK BES GEN EG 

Middelværdi efter. Vægt 0.4294 med u? = 57, Vægt 4.4, 

medens man til Middelfejlsbestemmelsen ved Korrektionerne v har 

v pv pv? 

+ 13.5 + 13.5 182.3 

—.20.0 —36.0 720.0 

+ 14.1 + 22.6 318.7 

Sum :51221:0: 

Fejlkvadratsummen efter Vægt divideret med 8.8 giver 

Middelfejlkvadratet (z)? —= 138.8, der ikke er væsentlig for- 

skellig fra den tidligere analoge Værdi 143.1. Derimod er 

selve Værdien for LB bleven formindsket med 2.3 Millimeter, 

der dog ikke har stor Betydning lige overfor Middelfejlen, naar 

denne som ovenfor angivet sættes til 6r", 

De hidtil opnaaede Resultater for Overgangen over Sundet 

ere indtil videre at betragte som foreløbige. Forinden det 

25 
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endelige Resultat fastslaas, turde det være rigtigt at søge for- 

skellige Forhold vedrørende Instrument- og Refraktionsfejl 

nærmere opklarede i Lighed med tilsvarende Undersøgelser ved 

Overgangen over Store Belt. 

V. Konstante Instrumentfejl, Jordkrumning og Middelrefraktion. 

Differenserne mellem de partielle Middelværdier før og efter 

Stationsskiftet, der i Oversigterne ere opførte i Kolonnen med 

Overskrift «Middeltal», fremstille Værdier af Størrelsen 

1—11+ (ST —54), 2 9 kr 

idet øverste Fortegn”) gælder for 1896, nederste for 1898, 

medens f og e betegne Refraktionerne før og efter Stations- 

skiftet, uden Mærke ved Maalingerne mod Vest fra Stationerne 

østen for Sundet, med Mærke ved Maalingerne mod Øst fra 

Stationerne paa Kronborg. De erholdte Værdier med tilsvarende 

Afstande D ses af nedenstaaende Oversigt, hvori man har til- 

føjet Middelfejlene. Forskellen Gennemsnitsværdierne 

for 1896 og 1898 er 20.0 —- 27.8, altsaa betydelig mindre end 

Middelfejlen, og det samme viser sig ved Linierne TK og BL, 

mellem 

medens Forskellen VD er henimod tre Gange saa stor som 

Middelfejlen. 

Halvmillimeter | Kilometer 

Linie | Linie 

1896 1898 iD | D? 

TK 580.9+50.6 | 609.1+ 9.1 AO 224595 TE 

BL BIDIDÆEBBÅ | 531.5+25.6 4.638 21.511 BL 

DV LGD EHORD ELG 4.484 | 20.106 DV 

Gennemsnit || 557.7 +25.9 | TA 1009 4.631 | 21.457 Gennemsnit 

7) Grunden til det dobbelte Fortegn ligger i, at der i 1896 før Instrument- 

skiftet maaltes med Instrument I paa Kronborg og med II i Sverrig, 

medens det omvendte fandt Sted i 1898. 
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Betegner man Kilometerværdien for Instrumentfejlen I — II 

ved d, erholdes for Størrelsen 

f—P 0—0 1 

d+—y ( E) 
nedenstaaende Værdier i Halvmillimeter: 

Linie 1896 1898 1896 & 1898 Linie 

TEK 12L85£0:61000 271439 127:5+1.9 TK 

BL KAM LES 114655 116.4 +4.9 BL 

DDV IIS PERS 6 TSESEE2S 198725 DV 

Efter Vægt ILES RÆB 128015 127.0 + 1.4 Efter Vægt 

Afvigelserne af de 3 Værdier i 1896 fra Gennemsnittet efter 

Vægt for dette Aar, ere betydelig mindre end deres Middelfejl, 

og der er derfor intet til Hinder for at betragte de 3 Værdier 

som tilfældige Værdier for samme Størrelse, der bedst ud- 

trykkes ved nævnte Gennemsnit 117.8 + 4.5. Det samme lader 

sig maaske ogsaa sige om de 3 Værdier for 1898 og deres 

128.0 + 1.5, skønt den ene Værdi, 

nemlig den til BL svarende, afviger med mere end det dobbelte 

af Middelfejlen. 

forskellige fra hinanden til med nogenlunde Sikkerhed at kunne 

Gennemsnit efter Vægt 

Derimod ere de to Gennemgsnitsværdier vel 

betegnes som tilfældige Værdier for samme Størrelse 127.0 — 1.4. 

Dette kan skyldes den af Refraktionen afhængige Del af Ud- 

trykket — dog ikke en konstant Forskel paa rogr'; thi denne 

maatte indtræde med samme Beløb i e—e' som i f—Pf' og 

derfor ophæves i deres Differens — men vel en tilfældig For- 

skel i Refraktionssvingningerne, der i 1896 ere langt større end 

i 1898. 

id, og en saadan er ingenlunde udelukket, naar man betænker, 

Forskellen kan imidlertid ogsaa skyldes en Variation 

at en Støvpartikel, der kommer ind imellem en Bærecylinder 

og dens Leje, kan frembringe en Afvigelse paa flere Millimeter 

i d, selv om dens Dimensioner kun udgør et Par Mikron. 
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Hvorledes det nu end forholder sig med Aarsagen til Af- 

vigelserne, saa er der dog Grund til at betragte Refraktionens 

Indflydelse som en tilfældig Fejl med Normalværdien Nul; thi 

som alt bemærket indgaar dens konstante Del ikke i Udtrykket, og 

(TE DTI UTSETESS 

er derfor at betragte som den bedste Værdi, man af selve de 

foreliggende Observationer kan uddrage for Kilometerværdien af 

Instrumentfejlen I— II. 

Oberstløjtnant Rasmussen har iøvrigt bestemt d uaf- 

hængigt af Refraktionen ved en Række Maalinger, udførte paa 

samme Maade og paa samme Afstand som ved de reciproke 

Bestemmelser, kun med den Forskel, at de foretoges med 

begge instrumenter samtidigt fra samme Station. Instrumen- 

terne opstilledes paa Telegraftaarnet umiddelbart ved Siden af 

hinanden, saaledes at begges optiske Axer nøjagtigt laa i samme 

Højde, og det samme Objekt, nemlig Sigtepunktet paa Pålsjø 

Klint, indstilledes samtidigt med begge Instrumenter. De to 

Sigter ligge da tæt ved Siden af hinanden, gaa samtidigt i 

samme Retning over det samme Terrain og maa derfor antages 

underkastede samme Refraktion, der følgelig indgaar med samme 

Beløb i de med de to Instrumenter maalte Depressioner under 

den fælles Horizont og derfor ophæves i deres Differens. Paa 

denne Maade har Oberstløjtnanten erholdt 

d = 123.6 + 6.0 =— 61mmg | 3mm9, 

som henset til Middelfejlen maa siges at stemme med oven- 

staaende af selve de reciproke Maalinger udledede Værdi. 

Ligesom den her givne Bestemmelse af Instrumentfejlenes 

Differens I—II ved de udførte reciproke Maalinger paavirkes 

af Refraktionen, saaledes er dette i langt højere Grad Tilfældet 

med en tilsvarende Bestemmelse af nævnte Fejls Sum I — Ik, 

idet denne Sum er knyttet til Refraktionssummen (r + 7”), som 

vanskeligt med nogenlunde Sikkerhed kan udskilles, navnlig 

påa Grund af den ringe Forskel påa Afstandene D ved de tre 
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Linier, en Forskel, hvis største Værdi ikke naar op til 300 Meter. 

Imidlertid har det dog sin Interesse nærmere at undersøge disse 

Forhold, hvilket bedst sker ved Udtrykkene 

— (ABI + BAI) = I — I + 27 — (r + r”) 

for de tre Linier, idet venstre Side dannes som Differens af 

de totale Middelværdier, opførte i de to første Kolonner af 

Oversigterne, og faar nedenstaaende i Halvmillimeter udtrykte 

Værdier: 

Linie 1896 1898 Differens 

TK 5768.1+142.6 | 6136.3+ 47.2 | 368.2+150.2 

BL 5533.0+158.8 |-5551.9+117.7 | 18.9 +197.7 

DV 5125.2+116.8 | 35431.8+ 52.6 | 306.6+128.1 

Den tilføjede Kolonne over Differenserne angiver Forskellen 

mellem Gennemsnitsrefraktionssummen i 1896 og i 1898, og 

viser, at nævnte Sum er gennemgaaende langt større 

i 1896 end i 1898 mavnlig ved de to høje Linier 7'K og DV, 

hvor Forskellen mellem dens Kilometerværdier er 16.2 og 15.2, 

altsaa praktisk set ganske ens og henimod Halvdelen af Nor- 

malrefraktionen; medens Forskellen ved den lave Linie synes 

at være betydelig mindre. 

Bestemmelsen af de i alle tre Kolonner anførte Middelfejl £, 

sker ved de enkelte Værdier af — (ABI — BAIN), saaledes som 

det fremgaar af omstaaende Sammenstillinger af nævnte Værdier, 

der dannes af de to første Kolonner i de tidligere Oversigter 

over de reciproke Maalinger. 

Ved Division af ovenstaaende Udtryk med paagældende 

Kilometerafstand D erholdes 

Se ll ms RSS sp 

FREDEN HEN 

hvori AES mL. og 1 lse ORE SU 

29 



520 

Pålsjé Klint /C—Telegraftaarnet 7. 

G. Zachariae. 

1896 1898 

Halvmeter Halvmillimeter Halvmeter Halvmillimeter 

(TIKI KTI) 80 ry kTy | Y:  |vr 102 

6.1764 |— 948.6 | 8998.4 5.9975 +224.7 | 504,9 

6.1206 | — 892.8 | 7970.9 forkastet efter Hjemkomsten 

5.234411— 6.6 0.4 6.3244 OD ror 

4.3079 || + 919.9 | 8462.2 6.3623 —7401 | 1963 

5.0257 || — 202.1 408.4 6.3336 Er HPA RO DT 

3.9116 || +1316.2 |17323.8 5.9875 —234.7 | 550.8 

5.8463||— 618.5 | 3825.4 6.3327 —110:5 192 

4.2439 | + 983.9 | 9680.6 6.1703 + 51.9 26.9 

4.9779 || + 249.9 624.5 6.2041 — 18.1 535) 

6.4336 | —1205.8 | 14539.5 6.2876 65 AN ED:S 

Sum tese 52.24783 || — 7344.,3 71834.1 56.0000 1059.0 |1675.6 

Middelværdi . 5.2278 734.43! 7183.41 6.2222 117.67! 186:18 

(TKN 4 KT1) 193.1028 mær krig] Y1  |vi.10— 

6.0417 "+ 266.7 val ts) 6.3394 | —980.4 | 786.2 

6.4155 | — 107.1 114.7 6:2054 — ||—146.4 | 214:3 

6.3350 | — 26.6 | ra 6.2271 —1 SML ADSPIG 

6.3844 | — 76.0 | 57.8 5.7652 —+-293.8 | 863.2 

6.4160 |— 107.6 115.8 6.1551 = 1967 oo 

6.3485 || — 40.1 16.1 5.6565 +402.5 |1620.1 

6.3050"—+ 3.4 0.1 5.7456 +313.4 | 9822 

6.3780|— 69.6 48.4 6.3152 —2B6.2 | 656.4 

61296 | + 178.8 319.7 6.0647 = 357 0.3 

6.3298] — 21.4 4.6 6.1160 =157:0 32.5 

Sum ARB! 63.08835 | 897.3 | 1395.6 60.5902 2019.6 | 5530.2 

Middelværdi . 6.3084 | 89.73! .139.56 6.0590 201.96! 553.02 

Total Sum . . 115.3618 | .8241.6 | 73229.7 116.5902 | 3078.6 | 7205.8 

do. Middelværdi 5.7681 || 412.08| 3661.49 6.1363 162.03! -379.25 

mst=—=406832 Dk — 20342 m? — 42387 lød — 2231 

mi ==1205:9 1 = ÆT 2 m; == 637.8 u; = 142.6 
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Pålsjø Leje Z—Frederik II's Bastion B. 

1896 1898 

Halvmeter Halvmillimeter Halvineter Halvmillimeter 

ALI LBR RE EDEL Bye du 10140? 
| 

4.0661 |+ 815.7 | 6653.7 4:9794 || 4 791.8 | 6269.5 
5.3695|— 487.7 | 2378.5 5.9907 [| — 219.5 | 481.8 
4.2456 | 636.2 | 4047.5 519116 (|42140.4 | 197.41 
4.2778 |—+ 604.0 | 3648.2 61119 |— 340.7 | 1160.8 
3.2090 | +1672.8 | 27982.6 55686 ||+ 202,6 | 410.5 
6.0883 |—1203.5 | 14484.1 5.6280 || 143.2 | 205.1 
4:9754— 936 | 87.6 59761 | — 204.9 | 419.8 
44560 + 495.8 | 18181 60178 |—246.6 | 608.1 
6.0931 |—1211.3 | 14672.5 55767  |(|+ 194,5 | 378.3 
6.0400 | —1158.2 | 13414.3 5.9516 || 180.4 | 325.4 

Sum . ... 48.8178| - 8308.8 |89182.1 |  57.7124 9664.6 |10456.4 
Middelværdi 4.8818| — 830.88 8918.21| — 5.7712 966.46 1045.64 

(BLI + LB1) ES ER TØ SA) RESEN De nav 

62580 (et R4 7] | "os 5.9816 |— 649.1 | 4213.3 
6.2734|— 89.2 | 79.6 58473. |— 514.8 | 2650.2 
6.4743|— 290.1 | 841.6 5ø97g "ul, 346 | 12.0 
6.20031— 161 | 26 38711  |—+1461.4 |21356.9 
6.2115|— 27.3 7.5 59712  |— 638.7 | 4079.4 
61813|+ 2.9 0.1 5.9837 |— 651.2 | 4240.6 
6.0935/ + 90.7| 82.3 51672 | 165.3 | 273.2 
6.0485||+ 135.7 | 1841 49549 |4+-377.6 | 1425.8 
6.0643 + 119.9 | 143.8 5.0023 [+ 330.2 | 1090.3 
6.0358 + 1484 |  220.2 BALLON E ns5i | - 724 

Sum... . 61.8418| — 995.0 | 1617.6|( — 53.3246 4908.0 |39414.1 
Middelværdi  6.1842/ —— 99.50 161.761 — 5.3325 490.80! 3941.41 

Total Sum . 110.6596 |  9303.8 |90799.7 | 111.0370 7572.6 | 49870.5 
do. Middelv. 5.5330| — 465.19! 4539.99| — 5.5519 378.63| 2493,53 

m? — 504443 4, —25222 | m? — 277058 u? =— 13853 
he — 710.92 4.088 858,8  BJOGA — 526.4 2. 'øg <= 197.71 
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Vikingsberg V—Duetaarnet D. 

1896 1898 

Halvmeter Halvmillimeter Halvmeter Halvmillimeter 

(DV1+ VD I de EE pygt ron et PEER 

5.3522 |— 565.0 | 3192.3 5.5252 + 3.8 0.1 

5.0530 |— 265.8 706.5 5.4043 +124.7 | 1555 

4.6403 |—+- 146.9 215.8 5.4187 4110.3 | 121.7 

3.9492 + 838.0 | 7022.4 5.4078 -+121.2 | 146.9 

3.6400. +-1147.2 |13160.7 5.6097 — 80.7 65.1 

5.6440 |.— 856.8 | 7341.1 5.6188 En SOS 80.6 

5.1465 | 5350/57 129760 5.6140 —1.85.0 TGB) 

4.3423 | + 444.9 | 1979.4 5.6058 (68 59.0 

4.5691 | + 218.1 475.71 5.5802 — 51.2 262 

5.5358 |— 748.6 | 5604.0 5.5053 + 23.7 5.6 

Sam Mrs 447.8724 5590.6 |40988.9 55.2898 461:2 17330 

Middelværdi . 4.7872 559.06! 4098.89 5.5290 76.72! 73.30 

(DVI VD) TRE HEE HI be ED er I MERE 

4.7181||+ 745.1 | 5551.7 5.4988 —264.1 172653 

5.3884|| + 74.8 56.0 5.4914 156.070 245 

5.1899!+ 273.3 | 746.9 5.5583 =293: 67155000 

5.6624 | — 199.2 | 396.8 55571 9994 UDG 

NDALG || SÅ 61.5 5.4823 147.62179 

5.6227 | —. 159,5 254.4 5.4619 ADT DS EEES 

3.5952 || — 132.0 174.2 5.4801 EAD HØJE 

5.6259 |— 162.7 264.7 4.8146 +520.1 |2705.0 

5.6577 || — 194.5 378.3 4.6693 +-665.4 | 4427.6 

5.6296 | — 166.4 276.9 5.3333 + 1.4 0.0 

Sim ier.dk 54.6315 2185.9 | 8161.4 538.3471 2373.9 |9233.1 

Middelværdi.  5.4632 218.59| 816.14 5.3347 237.39! 923.31 

Total Sum . . 102.5039 7796.5 | 49150.3 108.6369 3141.1 |9966.1 

do. Middelværdi 5.1252 388.83! 2457.52 5.4318 157.06! 498.31 

m? = 273057 ut —= 13653 me 5536 20 

m; = 522.5 mp; = 116.8 mm, —,235.3 8 Opg — 52.6 
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I den nederst Side 519 anførte Ligning betegne æx og y Kilometer- 

værdierne henholdsvis for Instrumentfejlenes Sum og det dobbelte 

Beløb af Korrektionen for Jordkrumning og Middelrefraktion, saa- 

ledes som denne sidste fremtræder for den samlede Observationstid 

paa alle sex Stationer. Værdierne for Ligningens venstre Side 

beregnes let af Skemaet Side 519 og ere samlede i nedenstaaende 

Oversigt, der tillige indeholder en tredie Kolonne, hvori de side- 

stillede Værdier for 1896 og 1898 ere sammendragne efter Vægt. 

Halvmillimeter 

Linie Linie 

1896 1898 1896 & 98 

F.K 1209.25 + 29.90 | 1286.44 + 9.90 | 1278.81 + 9.40 Tr 

BL 1192.97 + 34.24 | 1197.05 + 25.38 | 1195.60 + 20.39 BL 

VBA 4 1143.00 + 26.06 | 1211.38 + 11.73 | 1199.85 + 10.70 DV: 

Betingelsesligningernes venstre Side ere altsaa noget for- 

skellige for de tre Grupper svarende til 1896, 1898 og 1896 

& 98, medens deres højre Side for alle tre Grupper er ens, 

nemlig 
æ + 4.770 y ved Linien TK 

c + 4.638 y — BL 

ax + 4.484 y — DIV 

Ved Behandlingen af hver af disse tre Grupper efter de 

mindste Kvadraters Metode, ville Resultaterne paa Grund af 

Problemets temmelig ubestemte Natur noget afhænge af Af- 

rundingen af Vægtene samt af det Antal Cifre, hvormed Mellem- 

regningerne gennemføres. De benyttede Vægte ere 

ft 

Linie 1896 1898 1896 & 98 

JAG 38 6.565 4.702 

BL il 1 

IoR'4 1424 4.677 3.631 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 33 85 



524 G. Zachariae. 

Vægtenheden svarer altsaa til BL, og dens Middelfejlskvadrat 

for de tre Grupper er følgelig efter Ordenen: 

1172.5 |] 644.0 | 415.7. 

Ved Fremstillingen af Normalligningerne er anvendt sex- 

cifrede, ved deres Opløsning syv-cifrede Logarithmer. Under 

disse Regningsbetingelser give Udjævningerne : 

1896 1898 1896 & 98 

x = +83.7 + 636.5| + 14.8 + 249.9 | — 53.8 + 231.6 

UENDELIG 2 OSSE HB. 278.4 + 49.8 

Paa den Danske Sfæroide vil, for Bredden 56”, Azimut 90? 

og Afstand 1 Kilometer, den dobbelte Jordkrumning udtrykt i 

Halvmillimeter være 312.9. Til Refraktionskoefficienten 0.125 

svarer altsaa her y— 273.8, der henset til Middelfejlen stemmer 

særdeles godt med Resultaterne af alle tre Udjævninger, og da 

navnlig med den til 1896 & 98 svarende Værdi. løvrigt vidne 

Middelfejlene i tilstrækkelig Grad om Udjævningsresultatets store 

Usikkerhed, der som tidligere omtalt navnlig skyldes den ringe 

Forskel paa Afstandene D svarende til de tre Linier, hvorpaa 

Overgangen er udført, og som faar sit praktiske Udtryk i en 

forholdsvis stor Elimination af betydende Cifre under Udjævningen. 

Med den for 1896 & 98 bestemte Værdi for y erholdes 

Refraktionskoefficienten £ af Udtrykket 

278.4 + 49.8 — 312.9(1— KK), 

som giver 

REMO SEES ON 

og er en Middelværdi svarende til samtlige reciproke Maalinger, 

naar Summen af de to Instrumentfejls Kilometerværdier er 

c = — 53.8 + 231.6. 

Under Forudsætning af at — 53.8 er den bedste Værdi, man 

kan vælge for æ, erholdes af Betingelsesligningerne for 1896 & 98 
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ved Linien TK, y— 279.4 + 2.0, hvortil svarer £ — 0.107+-0.006 

DEN =D GOMERA - - k—0.:139—0.014 

== DV y= 2796-2490 = — sæ == 0.106+-0.008, 

hvor det maa fremhæves, at de tilføjede Middelfejl her kun 

angive den relative Nøjagtighed af Bestemmelsen, idet der er 

set bort fra Usikkerheden paa %, der som anført er meget stor. 

I Differenser mellem X'erne for de tre Linier forsvinder imid- 

lertid æ næsten ganske, og den absolute Middelfejl paa saadanne 

Differenser kan derfor afledes af de opførte relative. Heraf 

følger, at man med forholdsvis stor Sikkerhed kan betragte 

Middelrefraktionen som ens ved de to høje Linier, uagtet selve 

dens Beløb er højst usikkert bestemt. Ligeledes er det ret 

sikkert, at Koefficienten £x, ved de to høje Linier er mindre end 

Koefficienten Å; ved den lave Linie, idet 

k; — kr, =— 0.032 + 0.016. 

I Betragtning af den Usikkerhed, som klæber ved %, kunde 

der være Anledning til at bestemme denne Størrelse ved at gaa 

ud fra den antagne Normalværdi y — 273.8, der svarer til 

k —= 0.125. Betingelsesligningerne 1896 & 98 give da for x 

de tre Værdier 

— 27.22,. — 74.28, — 27.87, 

der sammenfattede efter Betingelsesligningernes Vægte giver 

Br 7 32D 2 6.67; 

hvor den tilføjede Middelfejl er for lille, da den skal forøges 

med Indflydelsen af Fejlen paa den benyttede Normalværdi af y. 

Med anførte Værdi af x erholdes 

ved Linien TK, y— 274.9 +- 2.0, hvortil svarer £ — 0.121—+-0.006 

ED sy == 8 ARENSE SOS 020 

ED VE sy ==DTA SE SD AS EEK == ERE 008: 

Ogsaa her ere Middelfejlene relative, idet man har set bort 

fra Fejlene påa %æ, hvilket ogsaa forklarer, at Værdierne af %y 

og k fremtræde med samme Middelfejl som ovenfor. Skønt 

Værdierne af k'erne afvige betydeligt fra den forrige Bestem- 
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melse, give de dog samme Differenser som denne, såa at man 

ogsaa her erholder 

kr — kr = 0.032 +- 0.016, 

hvor —- 0.016 fremstiller den totale Middelfejl. 

At Refraktionen er langt større i 1896 end i 1898 er alle- 

rede paavist. Her ville vi give Forskellen et bestemtere Udtryk, 

idet en Beregning af Differensen mellem Refraktionskoefficienterne, 

kog — kog, giver efter Ordenen for Linierne 

TK LB VD 

0.052 -£ 0.021, 0.003 = 0.029, 0.049 + 0.020, 

hvor Middelfejlene vise ret god Sikkerhed for den store Refraktion 

i 1896 paa de høje Stationer; medens det er mindre sikkert, at 

Forskellen mellem 1896 og 1898 paa den lave Station er såa 

ringe som her angivet. Naar altsaa Refraktionskoefficienten for 

de to høje Stationer, overensstemmende med Resultaterne oven- 

for, praktisk set ere ligestore og sættes til 0.11 i 1898, var 

den i 1896 med nogenlunde Sikkerhed 0.16, medens det er 

temmelig usikkert, om Refraktionskoefficienten paa den lave Linie 

i 1896 var saa lidt større end i 1898, at Forskellen først viser 

sig i 3die Decimal, såa at her fkøg = 0.145, naar kog =— 0.142. 

Baade Middelfejlene m og Middelfejlene m,, der. hver påa 

sin Maade ere Udtryk for Refraktionssvingningerne, ere gennem- 

gaaende større i 1896 end i 1898, og det synes derfor, at 

de Omstændigheder, der bevirke forøgede Gennem- 

snitsrefraktioner paa en Linie, ogsåa bevirke for- 

øgede Refraktionssvingninger paa denne Linie. 

Forskellen mellem Middelrefraktionerne paa en Linie 

før og efter Stationsskiftet altsaa 

f+f e+e 
2 2 

lader sig ogsaa beregne af de udførte Maalinger. Denne For- 

skel fremkommer nemlig ved at sammenligne de to Værdier 

for paagældende Højdedifferens, hvoraf den ene udledes af de 
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reciproke, ikke samtidige Maalinger med Instrument I, den 

anden af de tilsvarende Maalinger med Instrument II. Man har 

ABI— BAI, fre. ABN — BAN, d—f 
2 i DS I | 9 > 

der med Benyttelse af de partielle Middelværdier, giver i Halv- 

millimeter nedenstaaende Værdier for den søgte Størrelse 

fif 19844 do 
2 VENTE 

Linie 1896 1898 Linie 

TK 1540:92+142.6' — (23.746.3) D? | —"81.6+ 46.0 = —| 3:64+2.0)D? 1 TK 

BL || 651.2+158.8 — (30.3+7.4) D? | —219.3+117.7 < —(10.2+5.5)D? | BL 

V.D:|.338.0+116.8 — (16.8+5.8) D2 | — 97.2+ 52.6 = —( 4.8+2.6)D? || VD 

Gennems. efter Vægt = (22.6+3.7) D? | — (4.5+1.5) D? = Gennemsnit efter Vægt. 

De her tilføjede Middelfejl ere henholdsvis », og Fe idetu; 

har de under Skemaerne over —(ABI— BAI!) og —(ABII— BAI) 

med denne Betegnelse opførte Værdier, dog med en lille Modi- 

fikation ved Linien TK i 1898. Det ovenfor anførte Udtryk 

kan nemlig skrives 

f+f' et  ABil+BA1 ABI BAIl 
2 By ms 2 HE 2 ; r 5 

og naar de til den totale Middelfejl 2, svarende partielle Middel- 

fejl før og efter Stationsskiftet for et Øjeblik betegnes ved vr 

og /e, har man for Middelfejlskvadratet paa den søgte Størrelse 

ltr TEE 
W bl 

som netop er lig med wf, overalt hvor de to partielle Middel- 

fejl ere sammensatte af samme Antal enkelte Observationer. 

Kun i et Tilfælde af de sex foreliggende, nemlig ved Linien TK 

i 1898, er Betingelsen ikke tilstede, idet ved denne Linie en 

af Observationsgrupperne før Stationsskiftet er forkastet og 
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her er derfor den ved Middelfejlsbestemmelsen benyttede 

Værdi 

Fr aseE psdg 
lidt afvigende fra 

pi = 2231. 

Af ovenstaaende Sammenstilling ses, at Forskellen mellem 

Middelrefraktionen før og efter Stationsskiftet overalt har for- 

skelligt Fortegn i 1896 og i 1898, saaledes at i 1896 Refrak- 

tionen gennemgaaende var betydelig større før Stationsskiftet 

(13.—24. Juli) end efter dette (1.—9. August); medens det mod- 

salte, om end i mindre Grad, var Tilfældet i 1898, hvor Maa- 

lingerne før og efter Stationsskiftet faldt i Tidsrummene 20.—28. 

Maj og 1.—8. Juni. Dette vilde stemme med at antage, at 

Refraktionen voxer i Forsommeren, naar sit Maximum omkring 

Midsommertid og derefter aftager i Eftersommeren. Forholdet 

er det samme ved alle tre Linier, dog træder Forskellen stærkest 

frem ved den lave Linie, mindre stærkt, men dog meget tydeligt 

ved de to høje Linier, hvor den tillige henset til Usikkerheden, 

der hviler paa Bestemmelsen, maa siges at være omtrent ens. 

Det er ikke Smaating det årejer sig om; thi i 1896 er Kilo- 

meterforskellen i Gennemsnit over 11”", altsaa vel endog større 

end Totalbeløbet af selve Normalrefraktionen, i 1898 er Gennem- 

snitsforskellen nok en Del mindre, men dog mere end Femte- 

delen af Normalrefraktionen. 

Sammenstillingen viser endvidere, at jo større Refraktions- 

differensen er, desto større er ogsaa Middelfejlen 2,, altsaa 

Refraktionssvingningerne. Dette taler ogsaa for den ovenfor 

antydede Regel, at de større Refraktionssvingninger 

svare til de større Refraktioner, og at man) derfor 

Mangel af Kendskab til selve Refraktionerne kan betragte deres 

Svingninger som et relativt Maal for dem. 

38 



Præcisionsnivellementet, over Øresund. 529 

VI. Refraktionssvingningerne paa de enkelte Stationer 

og deres gensidige Forskel. 

Da man savner Midler til at bestemme selve Refraktionerne, 

turde det med Henhold til Slutningen af forrige Artikel have 

en vis Interesse at fremstille Udtryk for Størrelsen af deres 

Svingninger paa de enkelte Stationer for derigennem at forskaffe 

sig et Bidrag til at oplyse, om der er Grund til at tro paa 

lokale Refraktioner, der i væsentlig Grad kunne forvanske Ud- 

jævningens Resultat. Hertil kan man hverken benytte Middel- 

fejlene m eller m, eller de deraf afledede u og u;, idet Fejlene 

v og v, referere sig til Maalinger paa begge de reciproke 

Stationer af en Linie, medens det netop her gælder om at 

fremstille Middelfejl, der uafhængig af hinanden svare til de 

enkelte Stationer. Dette kan imidlertid opnaas ved for hver 

Station at søge Afvigelserne rt fra Gennemsnitsværdien af Maa- 

lingerne paa Stationen, hvilke Afvigelser aabenbart ere fri for 

konstante Fejl, saa at de kun indeholde tilfældige Fejl, der 

væsentlig hidrøre fra Refraktionssvingningerne paa den paa- 

gældende Station.  Afvigelserne xt fremstilles af de to første 

Kolonner af Oversigterne over Maalingsresultaterne i de reci- 

proke Stationer A og B, og de ved dem bestemte Middel- 

fejl paa de anførte enkelte Værdier, saavel de partielle (fj 

og (f'), (e) og (&') som de totale (r) og (7”), ere Udtryk for 

Refraktionssvingningerne i Å og B og svare til Refraktionerne 

f, e og r paa den østlige Station og f', & og r' paa den vest- 

lige Station. I omstaaende Tableauer sammenstilles de paa- 

gældende Afvigelser saavel for 1896 som for 1898; Tableauerne 

ere gennemgaaende analoge med de tidligere Oversigter, kun 

er der i dem ikke anført Middelværdier; men derimod de ovenfor 

omtalte Middelfejl og deres Kvadrater. 

Med særligt Hensyn til Spørgsmaalet, om der er kendelig 

Forskel paa Refraktionssvingningerne paa Liniernes reciproke 

Stationer, fremstilles Side 533 en af omstaaende Tableauer 
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Pålsjo Klint /—Telegraftaarnet 7. 

Halvmillimeter 

1896 1898 

KT II HET BORA FYN 

r Ca r sg r ri nkØ ve 

+447.1 | 199898 || — 501.4. AOL IE 79 6257 | +145.7 21228 

SND ADT ESATA RSD == — — — 

DIG 2798 |" 59.4 3528 | + 61.8 3819 || — 40.3 1624 

—631.4 | 398666 | + 288.6| 83290| + 56.7 3215 || — 83.3 6939 

—297.1' |. ..88268. | —, 94.9|… 9006 |. .+' 45.1 |... 2034 |. — 66.2 | . 4382 
—290.5 84390 |-—1025.8! 1052266 | —121.9 | 14860 | +112.9 | 12746 

+329.3 | 108438 |— 289.1| 835791 + 55.8| 3114 | — 54.6 | 2981 

—417.4 | 174223 | + 566.6' 321036 | — 35.8)! 1282 RES ES 262 

— 618! 3819 |+ 188.2) 35419) —17.7| 313 '+ 0.51 ” 
+558.6 | 312034 fa 6471 418738 | + 34.8 1211 | — 30.5 | 930 

Sum 1545257 | Sum = 24858881 Sum 36105 | Sum 51092 

(f)2 7171695) (pp ” 276210) (f) 4513) ye 6387 
(F) 4144 | 1pP) 525.61 (F) 67.2 (f) 79.9 

KT 1 TKO KT I me 

1658 | 26602 | + 103.55! 1071921 +149.0| 22201 BB) | 17240 

+ 36.2 | 1310/— 71.0|  5041| + 69.3| 4802 | — 77.0 | 5929 
LYD 686 | — 52.9! 2798 | + 85.0 72925 | — 83.0 6889 

+ 22,3 497 || —  53:8| - 2894 | —143.1 |" "20478 || —+150.8 | 122741 
+" 65.5 ADORE ADD 17811 +- 56.2 3158: => 39:8 1584 

+ 4.6 SIN EESEEEBIG 12671 —2173 4 471321 =185.5 34410 

TI 515 ||— 19.4! 3761 —214.5 | ..46010 ||. + 99.0 9801 

+ 59.9 3588 || — 9.8! 96| +143.3| 20535 || —112.8 | 12724 

+ 52.7 2777 |+ 126.0| 15876) + 31.4| 986 || + 25.8 666 

+ 76.4 5837 |+ 54.9 3014 | + 40.2 TUD KON EET 279 

Sum 46123 | Sum 438551) Sum 174143 | Sum 112263 

(e)? 5125 | (e')? 4873| (ea? 19349) (em? 12474 
(e) 71.6 | (e) 69.81 te) 139.1 | (er) 111.7 

Totalsum 1591380 |Totalsum 2529743 | Totalsum 210248 | Totalsum 163355 

(r)” 88410 (7)? 140541 (7)? 12368 (ØR 9609 

(r) 29715 (7) 374.9 (r) ig ig (mr) 98.0 
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Palsjo Leje Z—Frederik IlP's Bastion B. 

Halvmillimeter 

1896 1898 

LBu BLI LB1 (| BER 

r r2 | vw ve y vr x! Tr? 

—628.7 | 395264 || + 187.0! 349691 —278.1 | 77340 +513.7 | 263888 

+173.8 30206 |— 313.9| 98533| + 92.6 8575 || —126.9| 16104 

—320.3 | 102392|'+ 315.9!  99793| + 51.7 2673 || — 88.7 7868 

—308.9 95419 | + 295.1! 87084) +140.4| 19712! —200.3! 40120 

—403.1 | 162490|+1269.7 | 1612138 | — 86.1 7413 || +116.5| 13572 

+613.5 | 376382 !— 590.0| 348100) — 78.8 6209 | + 64.4 4147 

+ 4.7 22l|=. 88.9 7903 | -- 68.7 4720|| —136.2! 18550 

—300.7 90420 || + 125.1|! 15650! +119.9! 14376! —126.7| 16053 

—+608.6 | 370394 ||— 602.7 | 363247| —134.2| 18010! + 60.3| 3636 
| | | 

+560-6 | 314272)|— 597.6 | 357126) +104.2| 10858)! — 76.2! 5806 

Sum  1937461| Sum  3024543| Sum 169886! Sum — 389744 
(fm 215273 (pr 336060| (7) 18876 (f12 43305 
(F) 464.0!  (f”) BO ISA FA 137.41 (f”) 208.1 

£B I | — BL Il LB Il — BLI 

27:71 767 | —' 47.0 2209| +301.7| 91023|| —347.4|! 120687 

+ 87.9 (26 |-76851.3 2 | +296.9 | 51484 | —287.9| 82886 

+161.7 26147 | —:128.4 |). 16487 | — 82.5 6806 | — 47.9 2294 

— 5.5 30|— 10.6 112 |'—751.5 | 564752 +709.9 | 503958 

+ 13.1 172||— 14.2 202 | +271.9! 73930!! —366.8 | 134542 

— 15.0 225||— 12.1 146| +283.1!  80146| —368.1| 135498 

— 48.5 2352 || + 42.21 1781 77.8] 6053 || + 87.5 7656 

—104.6 10941 ||-+ 31.1 | 967 | — 52.6 2767 || +325.0! 105625 

— 31.6 999! + 88.3 7797 | — 59.4 3528 || +270.8| 73333 

— 96.1 92351+ 52.3! . 2735) — 60.2 3624 || + 24.9 | 620 

Sum 58594 || Sum 32438 | Sum 884113|| Sum 1167099 

(e)” 6510! — (e”")? 3604 (e)? 982351!  (e")? 129678 

(e) 80.7 || ; (e") 60.0! (e) 3134 | UI (er) 360.1 

Totalsum 1996055 |Totalsum 3056981 | Totalsum 1053999 |motaknm 1556843 

(r)? 110892 ||  (7')? 169832 (r> 58556 (7)? 86491 

(r) 333.0 || (7) 412.1 (r) 242.01) (rr) 294.1 
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Vikingsberg ”—Duetaarnet D. 

Halvmillimeter 

1896 1898 

VD II DVI VDI DVI 

r vr? r/ vr? Y vr? T' vr? 

+-300.0 | 90000 | —264.9 FAONETÆOA FRE S EN TS 756 | — 23.7 562 

+ 49,9 2490 || —215.8 |: 46570 | — 55.3 3058 || + 69.4! 4816 

— 55.4 3069 |" + 91.6 TE FLER SID 1414 | + 72.7 5285 

—257.8 | 66461 | +580.3 | 3367481 — 18.5 342 | +102.7| 10547 

—634.5 | 402590 | +512.8! 262964) + 16.0 256 || —=16437 | 14186 

+-383.0 | 146689 || —473.7| 294392 | + 22.9 524 | — 66.9! 4476 

+196.6 | 38652 | —162.6| 26439) + 4.2 181 SE 7808 1) 16529 

—234.9 | 55178 | +210.1 441492 1 + 9.0 81) <=167.8 | 14597 

=1055 11130 |" +112.7 12701 | + 62.7 3931 | + 11.5 132 

+358.5 | 128522 | —390.0| 152100) + 24.4 595 | + 48.1 2314 

Sum 944781 || Sum  1184619| Sum 10975 Sum 43444 

(f7” 104976 (f')" 131624 (f7? 1219 (47)3 4827 

(F) 324.0) (f”) 362.817 (F) 34.9 | (ff) 69.5 

VD 1 — DIV II VD 1 — DVI 

—277.3 |. 76895 | +467.8 | 218837 | +- 85.7 7344 | — 78.4 6147 

— 11.6 135 || + 63.2 3994 | -- 89.2 TODT 2675] ] 84556 

17844 |. 34003 | —+88.9 7903 | +127.0| .16129 | — 96.6! 9332 

ELAD 5213 |—127.0 |. 16129 | -——-108.6 | —11794/)' —113.0 | 12950 

—111:6 135 | — 90.0 | 8100! + 79.9 OSSAS NE 16 4583 

+ 70.8 5013 | — 88.7 7868| + 76.9 5914) 2503 EDB 0 

+ 50.7 2570 | — 81.3 6610| + 88.6 1850-|| — 56.8 | 3226 

—+ 69.9 4886 | v/— 92.8 8612 | —295.3 | 87202 | -+224.8| 50535 

—+100.2 10040 || — 94.3 8892 | —386.2 | 149150 || +279.2! 77953 

+120.6 14544 | — 45.8 2098 | + 25.6 655. || — 27.0 729 

Sum 153434 Sum 289043 | Sum 300379 Sum 172541 

(e)? 17048 (e")? 32116 (e)? 3337D (e')? 19171 

(e) 130.6 (2”) 179.2 (e) 182.7 (e") 138.5 

Totalsum 1098215 |Totalsum 1473662 | Totalsum 311354 |Totalsum 215985 

(7)? 61012 (1727)? 81870 (7)? 17297 (7)? 11999 

(7) 247.0 (r”) 286.1 (7) 13165 (r”) 109.5 
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uddragen Oversigt over Differenserne af de sammenhørende 

Udtryk for Forskellen mellem de paagældende Middelfejl, saavel 

de partielle som de totale. Da Tallenes Sikkerhed beror paa 

Middelfejlene, ere disse overalt tilføjede. 

KT LB VD 

1896 1898 1896 1898 1896 1898 

(f''"—(F)|+111+157| +13+26 | +116+175! +71+ 59 |+39+115| +35+18 | (f"')—IF) 

(&)—(e) |— 2+ 23! —27+42 | — 21+ 24! +47+113 |+49+ 52|—44+534 | (e')—(e) 

(r”)—(r) |+ 78+ 80| —13+25| + 79+ 88 +52+ 63|+39+ 63' —22+29 17) —r) 

Vistnok fremtræde iblandt de 18 Differenser 12 med posi- 

tivt og kun 6 med negativt Fortegn, men da 16 af dem 

ere betydelig mindre end Middelfejlen og kun 2 større end 

denne, maa den positive Overvægt siges at bero paa en Til- 

fældighed. Paa de enkelte Linier fordele Fortegnene sig med 

3, 5 og 4 positive mod 3, 1 og 2 negative. Paa to Steder 

ere baade den totale og begge partielle Differenser positive, 

nemlig ved Linien VD i 1896 og LB i 1898, men samtidig ere 

fem af de sex meget mindre end Middelfejlen. Naar man nu 

vil sammenfatte Værdierne for 1896 og 1898 til et enkelt Re- 

sultat for hver Linie, maa dette i Lighed med Fremgangsmaaden 

ved Udjævningen ske efter Vægt, idet man kun underkaster 

Totalværdierne (7') — (7) denne Behandling, hvorved man efter 

Ordenen erholder for Linierne 

IKT, LB VD 

— d3—+— 24, +61+ 51 og —11+26, 

der ikke taler for Overvægt af de positive Værdier ved nogen 

af Linierne, og heller ikke paa det efter Vægt samlede Resultat, 

som bliver 
(7) — (r) =— — 0.4 + 17. 

Der er altsaa her intet, der tyder paa, at det samlede Resultat 
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af Refraktionssvingningernes Indflydelse, skulde være kendelig 

forskelligt fra Nul, og det saa meget mindre som ovenstaaende 

Værdier for (7') — (7) maa divideres med V20 — 4.48, naar de 

skulle svare til de totale Middelværdier for Højdedifferenserne. 

Forskellen paa Refraktionssvingningerne i de reciproke Sta- 

tioner tyde saaledes ikke paa, at den ubekendte Refraktionskorrek- 

tion 1(7" — mr) paa det udjævnede Resultat af Sundnivellementet 

bliver af særlig stor Betydning. 

VII. Særskilte og fælles Refraktionssvingninger. 

Fordelen ved Samtidighed i de reciproke Maalinger. 

Naar i et givet Øjeblik Refraktionsforholdene afvige fra 

Gennemsnitsforholdet svarende til Observationstiden paa Sta- 

tionen, kunne vi tænke os denne Afvigelse opløst i to Bestand- 

dele, hvoraf den ene frembringer en fælles Fejl f,. som er 

nøjagtig ens paa begge samtidige Maalinger i modsat Retning, 

medens den anden giver særskilte Fejl $ og $' paa nævnte to 

Maalinger. Man har da aabenbart for de i det foregaaende ved 

v og v, betegnede Fejl Udtrykkene 

vis (80 s—I8) og PRISTE S 
og for de tilsvarende Middelfejl 

m? — 1(8)? og m? —= 4(f)? + 2(8)?, 

hvor (f) og ($) ere Middelfejlene svarende til Fejlene f og $, og 

som give 
ORESTES] KEE D ns 

Ovenstaaende Udvikling er en Gengivelse af den tilsvarende 

Fremstilling ved Beltnivellementet. Da man imidlertid i nær- 

værende Sammenhæng ikke blot har fremstillet Middelfejlene m og 

m,, svarende henholdsvis til den halve Differens :(ÅB1— BAI) 

og til Summen (ABI + BA II) eller (BAI + ABII), men tillige 

Middelfejlene (r) og (r') svarende til de enkelte Størrelser ABI, 

BAI o.s.v., saa har man aabenbart ogsåa 

HP == =2((P FrP), 
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som i Forbindelse med 

(SP ES: 22 

(7) — (7? 

Vo BE UA 
giver 

rr DE: 

Hvad enten man bestemmer (f) af det ene eller det andet 

af de to Udtryk, faar man Talværdier, der afset fra Afrundings- 

fejl ere identiske. Dette har sin Grund i den Forbindelse, som 

bestaar mellem Afvigelserne v og v, samt vr og 1”, idet 

rt 1 i 
= —5 Osv =D 

altsaa 

BERN 4 2? EL rv! 2 
—— wild 
4 2 

eller ved at tage Middelværdier og subtrahere 2m?, 

m? Ø r) 112 
fr == ms TT fr] m 

2 

Iøvrigt ses det let, at man ogsaa har 

2M?, 

og at altsaa (f)? ogsaa kan beregnes som en Middelværdi af 

— Ttr' påa samme Maade som exempelvis m? beregnes af v?; 

men der er ingen Grund til ogsaa at udføre denne forholdsvis 

vidtløftige Regning, da man har tilstrækkelig Kontrol i Over- 

ensstemmelsen af Resultaterne af de to andre Udtryk for (f)”?. 

Talværdierne findes i omstaaende Sammenstilling, der 

forstaas af Betegnelserne uden videre Forklaring; kun skal be- 

mærkes, at ved Kilometerværdierne for (f) og ($) i 1898 er der 

tillagt Gennemsnittet Vægtene 3 og 6.5, naar de tilsvarende 

Kilometerværdier i 1896 tages til Enhed. Disse Vægtforhold 

ere Tilnærmelsesværdier for Kvotienterne af de henholdsvise 

Kilometerværdiers Kvadratsummer for de to Aar. Det ses, at 

den fælles Refraktionsfejl (f), der er uden Indflydelse paa 

Højdebestemmelsen ved reciproke Sigter, gennem- 

gaaende er betydelig større end den særskilte ($), der indgaar 
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som tilfældig Fejl i nævnte Bestemmelse. Endvidere ere baade 

(f) og ($) langt større i 1896 end i 1898, men ($) i stærkere 

Grad end (f), saa at Kvotienten nl i 1896 gennemgaaende er 

mindre, nemlig kun %/4 af samme Kvotient i 1898. Forholdet 

ty varierer mellem 1.9 i 1896 og 3.6 i 1898, og disse extreme 

Værdier svare mærkelig nok til samme Linie og det endog den 

højeste Linie, nemlig ÆT. Samler man de to Værdier for hver 

Linie ved at tage simple Middeltal, forsvinder Uoverensstemmelsen 

i FN næsten ganske, idet man ved de tre Linier efter Ordenen 

erholder Talværdierne 

VAREN ORKOS REDE OL 

for nævnte Forhold, og for dets Kvadrater efter Afrunding 

til hele Tal 
BET ORE 

(fm? Sk 
($)” 

altsaa i Gennemsnit 

Halvmillimeter. 

Linie (f)? (8)? (f) (8; HEE RE = Aar 

KT | 88939 | 25538 | 298.2 | 159.8 | 13.11 BO? REST 1896 

BIS HITS 285 OT ESSÆD ENG SSR ELD:S SEES SE 98 == 

DV 65088 | 6353 | 255.1 KOMEDIESERIE Z.O — 
I 

Cennemsnit for 1896 7 SE SAS GØS TØS — 

TK | 10206 783 | 101.0 28.0 4.44 | 1.23 | 3.61 1898 

BL | 66006 6518 | 256.9 80.7 | 11.94 | 3.75 | 3.18 — 

DDV | 13036 1612 | 114;2 40.2 5.68 | 2.00 | 2.84 — 

Gennemsnit for 1898... USS te ma peer == 

Gennemsnit efter Vægt for 1896 & 98... 8.96 2.86 | 3.13 11896 &98 

f12 

Vilde man bestemme Kvotienten En af det ovenfor anførte 

Gennemsnit efter Vægt for 1896 & 98, erholdes afrundet til hele Tal 

(p? 
(8)? —= 10. 
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Da Vægtforholdet, hvormed et Par samtidige og et Par 

ikke samtidige, reciproke lagttagelser indgaa i Højdebestem- 

melsen, er 

bre md 
BÅD stre Brno 

saa ses det ved Indførelsen af Gennemsnitsværdierne 8 og 10, 

at et Par samtidige, reciproke Observationer vejer lige såa meget 

som 9 å 11 Par ikke samtidige; og at det altsaa er noget såa 

betydeligt, der vindes ved Samtidigheden, at det rigeligt op- 

vejer Ulemperne ved Benyttelsen af to Instrumenter og to lagt- 

tagere. Ved Storebelt var nævnte Vægtforhold næsten dobbelt saa 

stort som her, og Gennemgsnitsbetingelserne for ligestore Refrak- 

tionsforandringer ved to samtidige, reciproke Maalinger ere derfor 

ikke saa lidt gunstigere ved Belt- end ved Sundnivellementet. 

VII. Definitive Værdier for Højdedifferenserne. 

Alle i det foregaaende fremstillede Værdier for Differensen 

mellem Højderne af de reciproke Punkter svare hverken nøj- 

agtigt til Sfæroiden eller til Geoiden. Afset fra Refraktions- og 

Observationsfejl hidrører dette fra Lodafvigelsen. Som 

nærmere udviklet ved Beltnivellementet kan dennes Indflydelse 

neutraliseres ved to Korrektioner, hvoraf den ene reducerer 

Maalingerne til Sfæroiden, medens den anden henfører dem fra 

Sfæroiden til Geoiden. Naar Lodafvigelsen varierer proportionalt 

med Afstanden, hæve de to Korrektioner hinanden, og i dette 

Tilfælde svare altsaa  Maalingerne umiddelbart til Geoiden og 

give afset fra Refraktions- og Observationsfejl samme Resultat 

som et geometrisk Nivellement. i nærværende Tilfælde, hvor 

Afstandene intet Sted naa op til 5 Kilometer, er der ingen 

Grund til at tro paa saa store Afvigelser fra Proportionaliteten, 

at de kunne frembringe en samlet Korrektion for Lodafvigelse, 

der kommer i Betragtning lige overfor den Usikkerhed, som 

skyldes Refraktionen. 
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Ved den nævnte Usikkerhed tænkes ikke paa Refraktions- 

svingningerne ; thi der er, efter det i foregaaende Artikler oplyste, 

ikke Tvivl om, at det er lykkedes i tilstrækkelig Grad at neu- 

tralisere disses skadelige Indflydelse ved det store Antal under 

forskellige Omstændigheder udførte Observationer. Usikkerheden 

hidrører fra lokale Forskelligheder, der bevirke, at Forudsæt- 

ningen om lige store Gennemsnitsrefraktioner for den samlede 

Observationstid i to reciproke Stationer ikke fuldtud er opfyldt, 

hvorfor Korrektionen å(7'—7r) paa Udjævningsresultatet kan 

faa en fra Nul kendelig forskellig Værdi. Med Hensyn hertil 

er det vistnok en Fordel, at den langt overvejende Del af alle 

tre Linier gaar hen over Vandfladen, men ved Endepunkterne 

have dog Sigterne Landjorden under sig, og som nedenstaaende 

Profiler vise, ere de lokale Forhold under disse Dele af Sigterne 

noget forskellige paa alle tre Liniers korresponderende Stationer. 

Telegraftaarnet 

| || 

Bastion Pålsjo& Leie 

EDGE 

—!| 

200Meter 

Høider i 1: 3750 

Imidlertid udgør Landsigtet kun en forholdsvis ringere Del af 

hele Sigtet, nemlig ialt 

0.33, 0.24 og 0.50 Kilometer 
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af de til Linierne 

KT, LByogi VD 

svarende Afstande 

4.110, 4.638 og 4.484 Kilometer, 

altsaa omtrent 
1 1 1 

5 Sag eg 

af nævnte Afstande. Korrektionen !(7'—r) vil derfor neppe ved 

nogen af Linierne blive overvældende stor, og der er i alle 

Tilfælde Aarsager tilstede, som kunne bevirke, at den delvis 

optræder med forskelligt Fortegn ved de forskellige Linier. 

Se vi saaledes paa Forskellen mellem det østlige og det 

vestlige Landsigte, da er denne i den nævnte Følgeorden af 

Linierne henholdsvis 

— 0.05, —0.05 og — 0.20 Kilometer, 

og denne Fejlkilde vil derfor indtræde i 4(r'—7) med samme 

Fortegn ved de to først nævnte Linier og derfra forskelligt 

Fortegn ved den sidst nævnte. Hvilken Indflydelse andre For- 

hold, som Forskel i Terrainformer og Bevoxning m. m. under 

de reciproke Landsigter, kunne have paa Værdien af Refrak- 

tionskorrektionen, er det neppe muligt a priori at bestemme; 

dog fremtræder der ved en Betragtning af Profilerne en Fejl- 

kilde, som synes at maatte indgaåa med omtrent lige store 

Beløb og modsatte Fortegn i Højdedifferenserne KT' og VD. 

Sigterne TK og VD gaa nemlig begge i omtrent samme 

Afstand fra Stationerne 7' og V hen over Tagrygge, der ligge 

omtrent 7 Meter under begge de nævnte Sigter. Da Tagene 

tillige begge ere belagte med Metalplader, og der altsaa er 

stor Lighed i Omstændighederne, synes det rimeligt, at de 

frembringe omtrent lige store numeriske Vinkelafvigelser i Sigterne 

TK og VD's Højderetning, og disse Afvigelser ville indtræde med 

modsatte Fortegn i 1(7'—7), da de tilsvarende Sigter have mod- 

satte Retninger. Overhovedet er der Grund til at tro, at de 

lokale Refraktionsfejl, der for den enkelte Linie fremtræder som 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 49 36 
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en konstant Fejl, ved Anvendelse af flere Linier nærmer sig til 

at blive en tilfældig Fejl, idet den ved de forskellige Linier har 

forskellig Værdi og forskelligt Fortegn, og at man derfor ikke 

efter et subjektivt Skøn skal udelukke nogen Linie, men lade 

dem alle indtræde i Udjævningen med en Vægt, der baseres 

påa selve de udførte Maalinger. Lige overfor Umuligheden af 

at bestemme den virkelige totale Middelfejl paa Resultaterne af 

de enkelte Linier synes det, efter det i den foregaaende Sammen- 

hæng udviklede, rimeligst at lægge de af de særskilte Refrak- 

tionssvingninger og Observationsfejlene fremstillede Middelfejl £ 

til Grund for Vægtbestemmelsen. Herved komme Linierne 

KE REJED EO SEVED 

til at indtræde i den afsluttende Udjævning med Vægtene 

TRO os ATT 

som tillige opfylde den Fordring at lade Vægten voxe stærkt 

med Liniernes Højde, idet de lokale Terrainforskelligheder aaben- 

bart almindelig maa udøve mindre Indflydelse paa de høje enå 

paa de lave Linier. 

De endelige Værdier, som man ifølge disse Overvejelser 

rettest bør vælge for de søgte Højdedifferenser, svare saaledes 

til den paa samtlige Maalinger i 1896 & 98 baserede Udjævning, 

der er fremstillet i Art. IV, og som giver 

De.endelige Resultater: 

TK = — 0.6821 Meter 

LB =—+ 0.2170. - 

VIDES Sas 

BT — —-'20.2834 

DB =— 15.26530 - 

KL — — 19.8184  - 

LV =—+—14.1048. -. 

Naar man ser bort fra de lokale Refraktionsforskelligheder 

og alene holder sig til Middelfejlene », blive Middelfejlene paa 

ovenanførte Bestemmelser kun 1”",8 for de tre Sølinier, medens 
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den for Landlinierne synker ned under 1””, Hvis man derimod 

tager Hensyn til en iøvrigt temmelig ubestemt Indflydelse af 

de lokale Fejl, løber Middelfejlen op til 67" ved Sølinierne, og 

denne større Middelfejl bør trods dens Ubestemthed fastholdes, 

da det er den største, som det er muligt at udlede af Udjæv- 

ningen, og man altid hellere maa tillægge Resultaterne en for 

stor end en for lille Middelfejl. For Taarnlinierne paa Kron- 

borg kan man sætte Middelfejlen til højst 277,5 og for de to 

Landlinier paa den Svenske Side af Sundet højst 1"" og 177,5. 

IX. Foreløbige Værdier for Punkternes Højder over Havfladen. 

Da Nivellementet paa Øerne endnu ikke er færdigt og derfor 

ikke udjævnet, og da Middelniveauet ved vore Kyster heller 

ikke er endelig fastslaaet, kan man for Tiden ikke opgive ende- 

lige Værdier for Punkternes Højder over Havfladen. De fore- 

løbige Værdier, som anføres nedenfor, hvile paa Punktet B i 

Frederik II's Bastion paa Kronborg, hvilket Punkt indgaar som 

Hovedpunkt 211 i selve Nettet for Præcisionsnivellementet paa 

Sjælland. Henført til det omtrentlige Middelniveau ved 

vore Kyster, der meget nær stemmer med Middelvandstanden 

i Københavns Havn, erholder man nedenstaaende Værdier for 

De foreløbige Højder: 

Telegraftaarnet 7 — 31.24 Meter 

Duetaarnet DESI DDA 

Bastionen (211) B — 10.96 - 

Pålsjo Klint KE30 56 

Vikingsberg FR DASE 

Pålsjo Leje BEAT et 

hvor Middelfejlen kan anslaas til et Par Centimeter. 

Ved fra ovenstaaende Højder at subtrahere 0.26 Meter, er- 

holdes Højderne henførte til det Preussiske Normal Nul (NN), 

naar man gaar ud fra Højden 35",553 — (NN) for det Preussiske 

Grænsepunkt. Nr. 8609. 
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Nivellement de précision. Passage du Sund. 

Par 

le général G. Zachariae. 

(Présenté å la séance du 19 mai 1899.) 

Résumé. 

Wins Varticle I on donne quelques explications préliminaires. 

Bien que la distance soit moindre ici, seulement la moitié de 

celle du nivellement sur le Grand Belt, les difficultés å vaincre 

ont été assez grandes. D'abord les oscillations de la réfraction 

sont trés compliquées sur le Sund; car le trafic des vapeurs 

avec leur fumée et leur rayonnement de chaleur y est presque 

sans interruption, et puis il est impossible d'établir une station 

au milieu du Sund, comme on a pu le faåire dans le Grand Belt, 

ou I'ile de Sprogé en présentait le moyen. Il a donc fallu se 

restreindre å une seule méthode, celle des observations réci- 

proques simultanées, mais en revanche on a opéré sur trois 

lignes de différentes altitudes, savoir 31”, 26" et 11" environ. 

Des six repéres qui terminent les lignes, deux ont été établis 

sur les tours du chåteau de Kronborg prés d'Elseneur, et pour 

en déterminer la différence d'altitude on a employé deux mé- 

thodes spéciales, dont le texte danois donne la description en 

Villustrant de deux figures. Les mesures réciproques ont été 

exécutées moitié en 1896 et moitié en 1898; le nombre en 

est trés grand, savoir 2400 de 8 pointés par observation. Le 

procédé est identique å celui des mesures analogues sur le 

Grand Belt. 
Les articles II et III présentent les tableaux des observations 

et leur préparation pour le calcul de compensation, dont on 

trouve les détails et les résultats dans larticle IV. Ce dernier 

article renferme encore quelques remarques sur la détermination 
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des poids, et explique la cause de la différence des valeurs de 

Perreur moyenne de Vunité avant et aprés la compensation. 

article V s'oceupe des erreurs constantes des deux ins- 

truments, de Vinfluence de la courbure de la terre et de la 

réfraction moyenne. La différence des erreurs kilométriques 

des deux instruments varie d'une année å Vautre et de ligne å 

ligne. Lå cause principale de cette variation est sans doute 

due å T'inégalité des différences des réfractions réciproques avant 

et aprés le moment du transport des instruments entre les 

stations réciproques. L'accord de la courbure de la terre et 

des réfractions moyennes, tirées des observations, avec les 

valeurs normales correspondantes, est trés satisfaisant et s'étend 

méme jusqu'å des chiffres douteux. Sur les deux lignes de 

grande altitude, les coefficients de réfraction sont sensiblement 

égaux et d'une valeur numérique inférieure å celle de la ligne 

de petite altitude. Les réfractions absolues de 1896, sont bien 

plus grandes que celles de 1898, et il en est de méme 

des oscillations de la réfraction; aussi a-t-on quelque raison 

de croire que ces oscillations augmentent avec les réfractions 

absolues, supposition qui se confirme encore par la comparaison 

des réfractions des deux périodes de chaque année qui con- 

tiennent les deux moitiés des observations faites sur chacune 

des trois lignes. 

L'article VI est consacré å la comparaison des oscillations 

réfractives des six stations du réseau de nivellement du Sund. 

On ne trouve aucune différence sensible entre les oscillations 

moyennes des deux stations réciproques de la méme ligne. 

Ce résultat est basé sur le tableau, page 533, qui contient les 

18 différences pour les trois lignes et les deux années. Deux 

seulement de ces différences excédent la valeur des erreurs 

moyennes  correspondantes, tandis que -les seize autres se 

tiennent au-dessous de cette valeur. En somme, le grand 

nombre des observations a permis de réduire Vinfluence des 

oscillations réfractives å peu de chose, comparé å Vinfluence 

des réfractions locales. 

Dans Varticle VIL on résout V'erreur accidentelle de la 

réfraction en deux composantes, dont Vune, (f), est commune 

aux deux observations.réciproques, tandis que Vautre, ($), est 

particuliére å chacune de ces observations. Les colonnes 
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(f: D? et (8): D? du tableau de la page 536 présentent les 

valeurs kilométriques déduites des groupes d'observations des 

trois lignes pour les deux années 1896 et 1898, ainsi que les 

moyennes des valeurs correspondantes. On voit que partout (f) 

est plus grand que (2), surtout en 1898, et que la moyenne du 

quotient (f) : ($) est exprimée par le nombre 3 ou å peu prés. 

Il en résulte quune seule paire d'observations réciproques 

simultanées vaut autant que dix paires dont les deux compo- 

santes ne se correspondent pas mutuellement pour le temps. 

Larticle VII s'occupe de Vinfluence de la déviation de la 

verticale et des réfractions locales et fixe les valeurs défini- 

tives des différences des altitudes. Comme la longueur des 

lignes reste au-dessous de 5 kilométres et qwil n'y a pas de 

raison pour supposer une variation irréguliére de lå déviation 

de la verticale sur les bords du Sund, cette variation est 

considérée comme proportionnelle å la distance, d'ou il suit 

qu'elle est sans influence sur les résultats du nivellement. 

A la vérité, les réfractions locales sont inconnues, mais 

comme il y a lieu de croire que leurs valeurs et méme leurs 

signes changent d'une ligne å Vautre, on peut supposer une 

élimination partielle de leur effet nuisible sur les résultats du 

calcul de compensation. Seulement il faut adopter pour erreur 

moyenne de Vunité des poids celle qui résulte de la compensation 

et qui est trois fois plus grande que celle quw'on déduit des 

tableaux d'observations avant la compensation. Ainsi on trouve, 

pour V'erreur moyenne de chacune des trois différences d'altitude 

qui rattachent les trois repéres de Suéde å ceux de Kronborg, 

la valeur de 67”, Comme les erreurs moyennes correspondantes, 

calculées avec Vunité des poids avant la compensation, sont 

tout au plus 27", on voit qu'on ne peut pas espérer d'améliorer 

sensiblement les résultats en augmentant encore le nombre des 

observations sur les trois lignes. Si I'on veut encore une 

augmentation de I'exactitude, il faut observer sur d'autres lignes 

habilement choisies. 

Enfin Varticle IX présente des valeurs provisoires pour 

les altitudes mémes — provisoires et non deéfinitives, car, n'étant 

pas encore terminé, le nivellement de la Seeland m'est pas non 

plus fixé par un calcul de compensation. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1899. Nr. 6. 

Om Fremstillingen af Natriumkoboltidnitrit 

og Paavisningen af Kalium dermed. 

Af 

Einar Biilmann. 

Avec résumé en frangcais. 

Om de fleste af de Methoder, som benyttes ved Paavisningen 

af Kalium, gælder det, at deres Finhed i en væsentlig Grad af- 

hænger af Mængden af samtidig tilstedeværende Natriumsalte 

og tilmed temmelig hurtig formindskes, naar Mængden af disse 

forøges. Rent bortset fra saadanne Methoder, som slet ikke 

kunne bruges ved Paavisningen af smaa Mængder Kalium, bliver 

selv Anvendelsen af Brintplatinklorid ret tvivlsom og tillige ret 

kostbar, naar det drejer sig om at søge et Spor af et Kalium- 

salt i et Natriumsalt. Allerede de omstændelige Operationer, 

som en exakt Udførelse af denne Reaktion kræver, udelukke jo 

i Virkeligheden dens Anvendelse i dette Tilfælde. 

Derimod foreligger der en anden Reaktion, som efter min 

Mening har Krav paa mere Opmærksomhed, end den hidtil har 

været Genstand for, nemlig Udfældningen af Kalium som Kalium- 

koboltidnitrit. Dette det Fischer'ske Salts Tungtopløselighed 

har jo allerede bevirket dets Anvendelse ved Paavisningen og 

Bestemmelsen af Kobolt, medens Benyttelsen deraf ved Paa- 

visningen af Kalium synes ret sparsom. Den er først foreslaaet 

af de Koninck!) og blev ganske kort Tid efter ogsaa foreslåaet 

1) Zeitschrift fir analytische Chemie 1881, 390; Traité de chimie analytique 

minérale I, 228. 
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af C. 0. Curtmann") uden Henvisning til de Koninck, hvilket 

fremkaldte en Prioritetsfordring fra dennes Side”). Ogsaa 

Fresenius?) har optaget Reaktionen i sin Lærebog, idet han 

henviser til de Koninck. Denne benytter som Reagens den 

Opløsning af Natriumkoboltidnitrit, som man faar ved Tilsæt- 

ning af lidt Eddikesyre til en Opløsning af 5 Gram krystalliseret 

Koboltklorid og 10 Gram Natriumnitrit i 100 Gram Vand. Dette 

Reagens har imidlertid den Ubehagelighed, at det ikke kan holde 

sig, men maa fremstilles i frisk Tilstand, hver Gang det skal 

bruges. Curtmann tilbereder Reagenset paa ganske lignende 

Maade, men af Koboltnitrat, og har mærkelig nok faaet Dr. 

Schuchardt til at forhandle denne lidet bestandige Opløsning. 

Om begge Reagenser gælder det, at Koboltet kun for en Del 

findes i Opløsningen som den ved Reaktionen virksomme For- 

bindelse Co(NO,), Na,. Nylig er Reaktionen omtalt af Rosen- 

heim og Koppel”), idet de i deres udførlige Afhandling om 

Koboltidnitriter og Koboltnitrocyanforbindelser anføre, åt man 

ved Tilsætning af en vandig Opløsning af Natriumkoboltidnitrit til 

en Opløsning af et Kaliumsalt kan paavise meget småa Mængder 

heraf, men då Afhandlingen mangler Talangivelser, rummer den 

for saa vidt intet nyt i denne Henseende. 

Hvis Natriumkoboltidnitrit skal kunne finde Anvendelse som 

Reagens, maa det nogenlunde nemt og billigt kunne fremstilles 

i tilstrækkelig ren Tilstand. Sadtler?) vandt det ved Sammen- 

blanding af en stærk, eddikesur Opløsning af Koboltklorid med 

med en koncentreret Opløsning af Natriumnitrit; paa denne 

Maade kan man imidlertid ikke faa Saltet i ren Tilstand, som 

det er vist af Rosenheim og Koppel. De vinde det rene Salt 

ved Behandling af frisk fældet, vel udvasket, i en Natriumnitrit- 

1) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 1881, 1951. 

2) ibid. 1881, 2121. 

3) Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 16. Aufl. 114. 

4) Zeitschrift tur anorganische Chemie 1898, XVII, 36. 

5) The American Journal of Science and Arts 1870, 49, 195. 

5) 
4 
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opløsning opslemmet Koboltkarbonat med den Blanding af Kvæl- 

stoftveilte og Salpeterundersyre, som faas ved Indvirkning af 

Salpetersyre paa Arsensyrlinganhydrid. Af den saaledes vundne 

Opløsning af Natriumkoboltidnitrit udskilles dette med en stor 

Mængde Alkohol. 

Denne Methode er imidlertid baade omstændelig og kostbar 

og egner sig kun lidet til Saltets Fremstilling i større Mængde. 

Jeg har derfor anstillet en større Række Forsøg paa at frem- 

stille det ad andre Veje, idet jeg har benyttet Koboltklorid, 

-acetat og -nitrat som Udgangsmateriale og varieret Mængden 

af Vand, Eddikesyre, Natriumnitrit og Alkohol samt den Tid, 

hvori Opløsningen staar hen inden den fældes. Paa Grundlag 

af disse Forsøg maa jeg anbefale følgende Fremgangsmaade |, 

baade som den nemmeste og som den mest økonomiske. 

150 Gram Natriumnitrit opløses i 150 Gram varmt Vand; 

efter Afkøling til 407—50P, hvorved atter udskilles Krystaller af 

Natriumnitrit, tilsættes 50 Gram krystalliseret Koboltnitrat og 

derpaa i smaa Dele 50 Kubikcentimetre 50-procentholdig Eddike- 

syre, idet Blandingen omrystes stærkt. Der ledes nu en kraftig 

Luftstrøm igennem i !/2 Time. Det viser sig da, at der ud- 

skilles et ikke ringe, brunt Bundfald, som sætter sig ved om- 

trent 2 Timers Henstand. Derpaa filtreres Vædsken klart gennem 

et Planfiltrum under Sugning, og tilsidst bringes ogsaa Bund- 

faldet paa Filtret og suges tørt. Er Filtratet ikke ganske klart, 

bliver det det ved at filtreres endnu en Gang, efter at Bundfaldet 

er bragt paa Filtret, men denne Omfiltrering maa saa vidt mu- 

ligt helst undgaas, da den gaar temmelig langsomt. Bundfaldet, 

som bestaar af Natriumkoboltidnitrit og noget Kaliumkoboltid 

nitrit, idet de anvendte Stoffer, særlig Natriumnitrit, ikke ere 

kaliumfrie, opløses for Størsteparten ved i en lille Skaal at over- 

hældes og udrøres med indtil 50 Kubikcentimetre Vand ved 

70? — 80”. Den saaledes dannede Opløsning. filtreres paa et 

almindeligt, lille Filter fra det uopløste Kaliumkoboltidnitrit og 

forenes derpaa med Hovedopløsningen. Det samlede Rumfang 
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er nu omtrent 300 Kubikcentimetre. Der fældes med 2350 Kubik- 

centimetre 96-procentholdig Alkohol, og man lader det udfældede 

Bundfald af Natriumkoboltidnitrit sætte sig i Løbet af et Par 

Timer. For at det ikke skal udskilles i en alt for fintkrystalli- 

seret Tilstand, er det bedst at tilsætte Alkoholen fra en Sprøjte- 

flaske og under Omrøring. Bundfaldet frafiltreres paa et Plan- 

fitrum og vaskes derpaa 4 Gange med 25 Kubikcentimetre 

Alkohol og 2 Gange med 25 Kubikcentimetre Æther. Udbyttet 

er efter Tørring i Luften omkring 75 Procent af det theoretiske, 

idet der vindes 50—53 Gram Natriumkoboltidnitrit som et lyse- 

gult, mikrokrystallinsk Pulver. Det er ikke ganske rent og op- 

løses i Reglen ikke fuldstændig klart i Vand, men kan renses 

ved at opløses i Vand og genudfældes med Alkohol. Saaledes 

gav lå Gram opløst i 22!/2 Gram Vand ved Fældning med 50 

Kubikcentimetre Alkohol (96-procentholdig) 10 Gram noget 

mørkere, fintkrystalliseret Natriumkoboltidnitrit, som var ganske 

opløseligt i Vand. Analysen af det gav følgende Resultat: 

Na,Co(NO,), = 404,39 Beregnet. Fundet. 

Co == 59 14,59 pCt. 14,36 pCt. 

NOS) ER 2 164 68,31 — 67,96 — 

0,2835 Gram kogtes med Natron og filtreredes. 1 Filtratet 

bestemtes NO, ved Titrering med manganoversurt Kali; heraf 

brugtes 28,3 Kbcm., til 100 Kbcm. svarede 0,2368 Gram dis- 

ponibel Ilt. Koboltet bestemtes som metallisk Kobolt og vejede 

0,0407 Gram. 

Sættes nogle Kubikcentimetre af en stærk Opløsning af 

Natriumkoboltidnitrit til en Opløsning af et Kaliumsalt, faas 

selv ved meget store Fortyndingsgrader straks eller snart. et 

gult Bundfald af Kaliumkoboltidnitrit. Nogle Exempler, der 

kunne belyse Prøvens Følsomhed, skulle her anføres. Reagenset 

er benyttet som en vandig Opløsning af Styrken 1— 10. 
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Reagens. Bund- 

Kbcm. Kbcm. Kbcm. fald. 

10 SE ao norne CO 2 norm: Nz CROSS stpaks 

01 — — 10 — — 4 straks 

005 re — lu — me 4 1/2 Time 

4 0,025 — — 10 — — £ … 12 Timer 

Se rg0:8 NES Cl10 — — 4 straks 

Ga 0 — — 10 — — 4 1/> Time 

72 0,05. — — 10 — — &.. 12 Timer 

8 04 — KClU 10. MgS0,(1+15) 4 1/2 Time 

9 01. — — 10. CaCl,(1+15) 4 1/2 Time 

10? 01. — — 10 Vand 2 straks 

11% 0,05. — — 10 — 4 1/» Time 

Alle de anførte Reaktioner ere meget tydelige; selv om 

Bundfaldet, som Tilfældet er ved de meget smaa Mængder 

Kalium, først fremkommer efter nogen Gnidning med en Glas- 

spatel og nogen Tids Henstand, faar man et Bundfald, som, 

naar det har sat sig, dækker Reagensglassets Bund. Det er en 

Selvfølge, at Reaktionerne altid have været ledsagede af Kontrol- 

forsøg, som viste, at rent Vand eller Opløsninger af rene Na- 

triumsalte ikke gav Bundfald under samme Forhold ved Tilsæt- 

ning af Reagenset. 

Til Prøverne er ikke benyttet det reneste, omkrystalliserede 

Natriumkoboltidnitrit, men kun det raa Produkt. Det fremgaar 

af Tallene, at dette nogenlunde rene Natriumkoboltidnitrit er et 

ganske overraskende følsomt Kaliumreagens. Medens de Koninck 

med sin Opløsning kan paavise Klorkalium i en Opløsning af 

Styrken 1:1000, men ikke i en Opløsning af Styrken 1 : 2000, 

er det her paavist i en Opløsning af Styrken 1:27568; jeg 

tager ved de følgende Beregninger ikke Hensyn til Tabellens 

Forsøg 4, ved hvilket Reaktionen kræver længere Tid til sin 

Fremkomst, end man vel i Reglen ønsker at indrømme den. 

Mængden af samtidig tilstedeværende Natriumsalte synes kun i 

umærkelig Grad at paavirke Reaktionen. I det som Forsøg 3 

å 
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anførte Tilfælde udgør saaledes den samlede Mængde Klorkalium, 

der er 0,000373 Gram, kun 0,0345 Procent af den samtidig til- 

stedeværende Mængde Klornatrium, hvilket mere overskueligt 

kan udtrykkes saaledes, at der her i en omtrent 10-procent- 

holdig Saltopløsning er paavist I Æquivalent Kalium ved Siden 

af 4000 Æquivalenter Natrium. 

Betydningen af disse Tal forøges, naar de sammenlignes 

med de Resultater, som Gooch og Hart") ere komne til ved 

Undersøgelser over Grænserne for Paavisningen af Kaliumsalte 

for sig og ved Siden af Natriumsalte ved Hjælp af Spektro- 

skopet. Ved Anvendelse af særlige Platinspiraler, som vædes 

med den Vædske, der skal undersøges, viste det sig, at man kan 

eftervise 0,001333 Milligram Kalium som Klorkalium i 0,02 Kubik- 

centimeter Væske, naar Spaltevidden er 0,18 Millimeter, og 

0,0010 Milligram, naar Spaltevidden er 0,23 Millimeter. Den 

absolute Kaliummængde, der her er paavist, er jo betydelig 

mindre end de, der ere paaviste i de af mig anførte Forsøg, 

idet 0,000373 Gram Klorkalium indeholder 0,1855 Milligram Ka- 

lium. Men man kan ogsaa med den af mig benyttede Prøve 

komme ned paa saa smaa Tal, naar Reaktionen udføres paa den 

Maade. at lidt af det rene, klart opløselige Natriumkoboltidnitrit 

sættes til 0,05 Kubikcentimeter af de i Tabellens Forsøg 3 og 

11 nævnte Vædskeblandinger. Man faar da en uklar Opløsning, 

medens Kontrolforsøg med ren Kogsaltopløsning giver en klar 

Opløsning. Den her påaviste Mængde Kalium er da 200 Gange 

saa lille som ovenfor, eller 0,00093 Milligram Kalium dels som 

rent Kaliumsalt, dels sammen med 4000 Ægquivalenter Na- 

triumsalt. 

Da de spektroskopiske Prøver ofte paa Forhaand betragtes 

som de skarpeste og sikreste, har det sin Interesse at se, hvor- 

ledes Forholdet stiller sig, naar man ikke har med et rent Ka- 

liumsalt at gøre, men skal paavise Kalium ved Siden af Natrium. 

1) Zeitschrift fur analytische Chemie 1897, 389. 
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Gooch og Hart angive, at Kaliumreaktionen forsvinder, naar 

man har 100 Gange saa meget Natrium som Kalium og begge 

Metallers Linjer ere i Synsfeltet. Følsomheden bliver større, 

naar Natriumlinjen udelukkes. Med Natriumkoboltidnitrit paa- 

vises let og sikkert 1 Del Kalium ved Siden af 2363 Dele Na- 

trium (Tabellens Forsøg 3), Tal, der i sig selv ere tilstrækkelig 

talende. Det har her Interesse at erindre, at S. P. L. Søren- 

sen!) med Hensyn til Paavisningen af Baryum i Strontiumsalte 

fandt, at den spektroskopiske Prøve var lige saa god, men ikke 

bedre end Fresenius' Prøve med Ammoniumkromat udført paa 

passende Maade. 

Naar Prøven skal benyttes ved det daglige analytiske Ar- 

bejde, udføres den paa følgende Maade: 

1/8—1/8 Gram af Saltet opløses i 2—3 Kubikcentimetre 

koldt Vand, og det saaledes tilberedte Reagens sættes til eller 

filtreres om fornødent gennem et lille Filter ned i den Opløs- 

ning, som skal prøves for Kalium, og som ogsaa maa være 

kold. Opløsningen maa, hvis Prøven skal have sin højeste 

Grad af Følsomhed, kun indeholde Kalium og Natrium som 

Klorider, Nitrater og normale Sulfater; derimod maa Fosforsyre 

ikke være til Stede. Hvor det ikke just drejer sig om Paavis- 

ningen af et særlig ringe Spor af Kalium, kan Vædsken dog 

godt være alkalisk af kulsure Alkalier, men ikke af kaustiske, 

eller ganske svagt sur af Eddikesyre, men ikke af Mineralsyrer. 

Smaa Mængder af Magniumsalte kunne ogsaa være til Stede, 

Ammoniumsalte derimod ikke. I alle Tilfælde er det nødvendigt, 

at Reaktionen udføres med Vædsker, hvis Temperatur ikke er 

over almindelig Stuetemperatur, hvorimod særlig Afkøling er 

overflødig. Reagenset kan ikke holde sig i opløst Tilstand ; 

1) Zeitschrift fur anorganische Chemie 1896. XI, 323. 
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allerede ved Henstand fra den ene Dag til den anden lider 

Opløsningen en betydelig Sønderdeling. 

Reagensets Billighed, Paalidelighed og nemme Anvendelse 

turde i Forbindelse med dets ganske overordentlige Følsomhed 

tale for dets Indførelse i Stedet for det betydelig mere kostbare 

Brintplatinklorid. 

Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium, September 1899. 

% 
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Préparation du nitrite cobaltico-sodique et son emploi pour 
constater la présence du potassium. 

Par 

Einar Biilmann. 

Résumé. 

On prépare le nitrite cobaltico-sodique en dissolvant en 150% 

d'eau 150% de nitrite sodique; å 407—509%, on ajoute 508 de 
nitrate cobalteux et ensuite, par petites doses, 50% d'acide 

acétique å 50 p.c. On y fait passer un courant d'air pendant 

une demi-heure; on filtre le liquide et, å 707—809, on extrait 

le précipité au moyen de 40% å 50% d'eau; les solutions réunies 

sont précipitées par 250% d”alcool; on sépare par filtrage le 

précipitée et le låve dans 4 x 25 centimétres cubes d'alcool et 

2 x 25 centimétres cubes d'éther. Rendement: 50—53 grammes 

de nitrite cobaltico-sodique. Ce sel ne donnant pas une solu- 

tion aqueuse tout å fait limpide, se préte toutefois å la dépura- 

tion suivante. On en dissout 15% en 22/2 centimétres cubes 

d'eau et Von précipite la solution par 50% d”alcool. On obtient 

par lå 10% dun sel parfaitement soluble. 

Le sel s'emploie dans une solution å 10 p. c. comme réactif 

pour les sels potassiques, et produit dans leurs solutions un 

K,Co(NO2),. Or, on constate aisément par lå la présence de 

1 équivalent de potasse å cdté de 4000 équivalents de soude. 

Quant au chlorure de potassium, on en constate la présence 

tant å part que conjointement avec la quantité citée de chlorure 

de sodium dans 10% d'une solution de chlorure de potassium 

au titre de 1:27560. Ici, la quantité présente de potassium 

9 
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est de 07 1855. En faisant Vessai par Vaddition d'un peu du 

nitrite cobaltico-sodique pur, å Vétat solide, å 0%05 d'une 

pareille solution, on m'a pås de peine å découvrir å Vétat.de 

chlorure 0”£,00093 de potassium, tant isolé que mélé å 4000 

équivalents de sodium, sous forme de chloride. Citons å V'appui, 

pour Vappréciation de ces chiffres, qu'avec son réactif de potas- 

sium M. de Koninck a pu constater la présence du potassium 

dans une solution de chlorure de potassium titrée å I: 1000, 

mais non dans le cas ou le titre n'est que de 1:2000. De 

plus, le spectroscope a permis å MM. Gooch et Hart de 

constater 0” 0010 de potassium å Vétat de chlorure dans 0%,02; 

mais ils ont constaté en méme temps que la ligne du potassium 

devient invisible, s'il se trouve simultanément 100 fois autant 

de sodium. 

Le liquide å analyser en vue d'y trouver du potassium, ne 

doit contenir le potassium ou la soude qw'å V'état de chlorides, 

de nitrates et de sulfates normaux. La préæsence des alcalis 

caustiques est nuisible. Au contraire, une petite quantité d'acide 

acetique libre n'exclut pas Vapplication de V'aånalyse, mais elle 

en diminue la sensibilité. De petites quantités de sels de 

magnésium et de calcium peuvent également y figurer. La 

réaction s'effectue avec des liquides froids, et il ne faut dissoudre 

le réactif que dans de I'eau froide. En solution, ie réactif ne 

se conserve pas méme d'un jour å Vautre. 

10 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 6. 

Nogle Luteokoboltsalte, deres Fremstilling 

og Omsætninger. 

Af 

Lauritz Jacobsen. 

Indledning. 

For nogen Tid siden har S. M. Jørgensen (Zeitschrift fir anorg. 

Chem. 17, 455) offentliggjort en samlet Række Methoder til 

Fremstilling af Koboltammoniakforbindelser. I Tilslutning dertil 

kunne maaske efterfølgende Iagttagelser have nogen Interesse. 

Ved S.P.L. Sørensens Arbejde angaaende Fremstillingen 

af rene Nikkel- og Koboltsalte") blev jeg opmærksom påa den 

ringe Opløselighed i nogenlunde stærkt Ammoniakvand, der ud- 

mærker Saltet Ni Cl», 6NHz, og ved at sammenligne det med 

nærstaaende Forbindelser lagde jeg Mærke til, at det tilsvarende 

Jodid er uopløseligt i Ammoniakvand. Har man saaledes en 

ren. ammoniakalsk Nikkelopløsning, kan Nikkelet udfældes kvan- 

titativt ved at tilsætte et Overskud af Jodkalium og derpaa over- 

mætte med mindst lige Rumfang koncentreret Ammoniakvand. 

Vadskes Bundfaldet med halvkoncentreret Ammoniakvand, ser 

man snart, at der gaar Nikkel i Opløsningen; men dette afhænger 

af, at Jodkalium fjærnes. Indeholder Vadskevandet imidlertid 

1) Zeitschrift fir anorg. Chem. 5, 354. 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 1 37 
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blot 1 %/o af et opløseligt Jodid, kan Vadskningen tilsyneladende 

fortsættes ubegrænset uden Tab, da Filtratet aldeles ikke farves 

af Svovlammonium. 

Til Bundfældningen kån passende anvendes en Opløsning 

af Jodkalium i stærkt Ammoniakvand; men for ikke at indføre 

ildfaste Bestanddele udvadskes med en ammoniakalsk Opløsning 

af Jodammonium. Efter forsigtig Bortfjærning af største Delen 

af Ammoniakken ved Ophedning og efter derpaa følgende Glød- 

ning under Tilsætning af Merkuridoxyd kan Nikkelet bestemmes 

som Oxyd. 

Ganske påa samme Maade forholder Kadmium sig, skønt 

det ikke giver en fuldt saa tungtopløselig Forbindelse. Kobolt 

fældes ganske vist ogsaa som det analoge Salt; men dette ilter 

sig ret hurtig. Kobber fældes, men kun i meget stærke Op- 

løsninger (naturligvis maa man her gøre Vædsken ammoniakalsk, 

inden man tilsætter Jodkalium), og tilsvarende Zinkforbindelser 

fældes først ved Tilsætning af betydelige Mængder Vinaand. 

Det var nu Hensigten at benytte de angivne Forhold til en 

kvantitativ Adskillelse af Nikkel og Kadmium fra Kobber, Zink 

og Kobolt. Bestemmelsen af Nikkel ved Siden af Kobber og 

Zink vilde jo særlig have Betydning for Analysen af Nysølv, 

idet man ad denne Vej strax kunde udfælde Nikkelet, og Kom- 

binationerne Kadmium-Zink og Nikkel-Kobolt frembyde ved de 

almindelig anvendte Methoder saa store Vanskeligheder, at der 

ogsaa i disse Tilfælde vilde være meget vundet, hvis man ad 

denne Vej kunde naa Maalet. 

Forsøgene våre dog ganske forgæves; thi skønt Zinksalte 

ikke en Gang fældes af Jodkalium i koncentreret Ammoniak- 

vand, rives dog Zinken med ned af Nikkelbundfåldet i saa be- 

tydelige Mængder, at end ikke en Opløsning og fornyet Fæld- 

ning giver et rent Bundfald. Det samme gælder i endnu højere 

Grad om Kobber. — Angaaende Adskillelsen fra Kobolt vår det 

Hensigten at omdanne dette til Roseokoboltsalte og derved und- 

drage det Fældningen. I den Anledning foretoges de i det 
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følgende omtalte Forsøg angaaende ammoniakalske Koboltopløs- 

ningers Forhold overfor Iltningsmidler; men at anvende de der- 

ved gjorte lagttagelser til kvantitativt Brug viste sig ugørligt, 

da de Methoder, der overhovedet kunde være Tale om at an- 

vende, ikke gave en fuldstændig Omdannelse. Dertil kommer, 

at der ofte dannes overvejende Luteosalte, af hvilke Jodidet er 

tungtopløseligt i Ammoniakvand. Endelig maa bemærkes, at 

Nikkelsaltet ikke fældes ganske fuldstændig. Det stærkt am- 

moniakalske Filtrat giver ganske vist ikke mindste Farvning med 

Svovlammonium; men damper man Ammoniaken bort, farves 

Vædsken helt sort. Det synes altsaa, at Svovlammonium ikke 

blot ikke fælder, men end ikke farver Opløsninger af smaa 

Mængder Nikkel i stærkt ammoniakalske Vædsker. 

I Symmenhæng hermed kan erindres om Terreil's!) For- 

slag til Adskillelse af Nikkel og Kobolt. Ogsaa han vil overføre 

Koboltet til Ammoniakforbindelser (ved Iltning med Kalium- 

permanganat eller Klornatron); men han vil beholde Nikkelet i 

Opløsning og fælde Koboltet som Kloropurpureoklorid. Efter en 

nærmere Prøvelse, der skyldes Braun”), maa Methoden imidler- 

tid forkastes ikke blot paa Grund af den selvfølgelige Fejlkilde, 

at Purpureokloridet ikke er ganske uopløseligt i Saltsyre, men 

ogsaa fordi Iltningen ikke er fuldstændig. Endelig kan jeg som 

tredje Fejlkilde tilføje, at der næsten altid samtidig dannes 

noget Luteoklorid, hvis Opløselighed er langt større end Pur- 

pureosaltets. Dette sidste faar navnlig Betydning i det Tilfælde, 

at ogsaa Mangan skal bestemmes i Filtratet; thi i saa Fald be- 

nytter Terreil Klornatron til Iltning. Men som det af det 

følgende vil ses, bliver paa denne Maade omtrent Halvdelen af 

Koboltet omdannet til Luteosalt, hvoraf tillige følger, åt man 

ingenlunde kan nøjes med at veje Bundfaldet og beregne Ko- 

boltet efter Purpureosaltets Indhold deraf. 

1) Compt. rend. 62, 139. 

2) Zeitschrift fur anal. Chem. 5, 113. 
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Skønt de analytiske Forsøg saaledes maa siges at være 

fuldstændig mislykkede, ere de dog her kortelig antydede, fordi 

de paagældende Fakta muligvis kunde benyttes andet Steds. 

Jeg har saaledes stadig benyttet en af Reaktionerne til at paa- 

vise Koboltforiltesalte i Opløsninger af Koboltammoniakforbin- 

delser, idet jeg overmætter Vædsken med mindst samme Rum- 

fang konc. Ammoniakvand, filtrerer fra det eventuelt fremkomne 

Bundfald af Luteosalte og tilsætter lidt af en stærk Opløsning 

af Jodkalium. Der kommer da strax eller ved Henstand et bleg- 

rødt Bundfald bestaaende af meget smaa, men særdeles regel- 

mæssige og veludviklede Oktaedre, som sætte sig. fast paa 

Glassets Sider, hvilket Luteojodidet ikke gør. I Nødstilfælde vil 

selv en ringe Forstørrelse med Lethed fjærne enhver Tvivl. 

Af de udførte Forsøg skal her kun anføres de, der have 

nogen Interesse angaaende praktisk Fremstilling af Kobolt- 

ammoniakforbindelser, og i Tilslutning hertil har jeg nærmere 

beskrevet en Del af disse Salte, som jeg saaledes stiftede Be- 

kendtskab med. Ganske vist have flere af de omtalte Frem- 

stillingsmaader i hvert Tilfælde i Principet været angivne før. 

Som Regel have de dog kun været ganske løselig skitserede, 

og navnlig gælder det, at de anføres som Dannelsesmaader, 

mens man meget sjældent faar at vide, om de tillige egne sig 

til Fremstillingsmaader. 

Angaaende de enkelte Salte have flere ikke været. kendte 

tidligere, mens der om andre foreligger saa divergerende An- 

givelser, at en fornyet Undersøgelse alene af den Grund vilde 

være paa sin Plads. Meget ofte beror Divergensen paa Mangel 

paa Kendskab til de Saltene ledsagende Urenheder, men navnlig 

paa, at Stofferne kun har kunnet fremstilles i saa smaa Mængder, 

at en Rensning og et nøjere Studium har været faktisk umulig. 

Da Luteosaltene nu efter de i det følgende omtalte Methoder 

med stor Lethed kunne fremstilles i meget stor Maalestok, er 

i Grunden den vigtigste Hindring for Undersøgelsen fjærnet, 

og da jeg efter al Rimelighed har haft større Mængder af 

4 



Nogle Luteokoboltsalte, deres Fremstilling og Omsætninger. 559 

de omhandlede Stoffer i Hænde end nogen anden, søger jeg 

deri en Begrundelse af disse fragmentariske Noters Offenlig- 

gørelse. ' 

Fremstillingsmaåaader 

ved Hjælp af forskellige Iltningsmidler. 

Halogener. Ledes Klor til en ammoniakalsk og salmiak- 

holdig Opløsning af et Koboltsalt, omdannes det til en Blanding 

af Luteosalt og Pentamminroseosalt. Da Luteosaltene næsten 

alle ere tungtopløselige i ammoniakalske Vædsker, bundfældes 

de ofte under Processen og forstoppe Tilledningsrøret, hvorfor 

det maåa tilraades at gøre dette temmelig vidt. Der næres 

almindelig en meget overdreven Frygt for Dannelsen af Kvæl- 

stofklorid under saadanne Omstændigheder; men naar man be- 

tænker, hvor store Vanskeligheder der er forbunden med Frem- 

stillingen af dette Stof, vil man indrømme, at Faren er aldeles 

illusorisk. Saa længe Vædsken er ammoniakalsk, kan der jo i 

hvert Tilfælde ikke dannes Klorkvælstof, og selv om den frie 

Ammoniak ved for langvarig Tilledning skulde blive brugt op — 

hvilket man strax opdager ved, at den hvide Taage, der under 

hele Processen hviler over Vædsken, pludselig forsvinder — er 

Opløsningen efterhaanden bleven saa varm og holdes tilmed i 

saa stærk Bevægelse af Luftboblerne, at det Klorkvælstof, der 

muligvis kunde dannes, atter vilde dekomponeres, inden der var 

opsamlet saa store Mængder, at en Explosion kunde befrygtes. 

Undertiden kan høres nogle ejendommelige, skarpe Kluk, om- 

trent som naar man leder Damp i koldt Vand; men om det 

beror påa en forbigaaende Dannelse og Dekomposition af Klor- 

kvælstof, eller det blot er Følgen af en hurtig Absorption, kan 

jo vanskelig afgøres. I hvert Tilfælde har jeg udført Opera- 

tionen en Mængde Gange, uden at der er indtraadt det mindste 

Uheld. Hvis Vædsken ophører med at være ammoniakalsk, maa 

man dog vel vogte sig for at sætte mere Ammoniakvand til den 
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klorholdige Vædske, da Ammoniakken i Klordampen øjeblikkelig 

tænder sig under Explosion. 

Klortilledningen foregaar i en almindelig trehalset Flaske; 

men nåar man anvender stærke Opløsninger, eller naar der 

dannes særlig tungtopløselige Salte, kan der komme saa store 

Bundfald, at Vædskens Bevægelse næsten fuldstændig hindres. 

I såa Tilfælde gør man vel i at lade Iltningen foregaa under 

stadig Omrøring. Mens første og tredje Tubus anvendes til 

Gennemgang for Luftarterne, forsynes den midterste med en 

gennemhullet Prop med et temmelig vidt Rør, der ender umid- 

delbart under Vædskens Overflade. Inden i dette Rør gaar en 

Glasstang, der under den nederste Munding bøjer af i en ret 

Vinkel. Bøjningen maa dog ikke være for brat, da man ellers 

ikke kan fåa Stangen ned gennem Tuben. Man kan saaledes 

ved at dreje paa den lodrette Del af Stangen sætte hele Vædsken 

i en roterende Bevægelse. Af og til udtages en Prøve, og 

Processens Afslutning kendes paa, at Vædsken først ved Hen- 

stand giver Reaktion for Koboltforilte som tidligere omtalt. 

Alt efter de anvendte Stoffers Natur behandles Reaktions- 

produktet paa forskellig Maade; men da næsten alt Koboltet 

kan udfældes ved Kogning med Saltsyre og derpaa følgende 

Afkøling, kan man benytte denne Methode til Indvinding af 

Kobolt af de mest forskelligartede Blandinger. Ere disse meget 

urene, og indeholde de navnlig større Mængder af Kobolt- 

ammoniakforbindelser, foretrækker jeg dog først at varme dem 

med raa Svovlsyre, indtil disse ere sønderdelte, dernæst at ud- 

koge med Vand og efter Filtrering at lade udkrystallisere det 

bekendte Ammoniumkoboltsulfat. Dette kan da opløses i Am- 

moniakvand og ved Klortilledning omdannes paa den angivne 

Maade. Allerede under Tilledningen udkrystalliserer det tungt- 

opløselige Luteokloridsulfat, der ved Omkrystallisation  faas 

rent, mens Moderluden indeholder forskellige Luteo- og Roseo- 

salte, hvilke sidste ved Kogning med Saltsyre omdannes til 

Kloropurpureoklorid. 
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At skille Luteosalte fra Purpureosalte kan blive noget be- 

sværligt, naar man arbejder med større Mængder.  Principet 

for Adskillelsen er naturligvis den ulige Opløselighed i Vand 

eller fortyndet Saltsyre. Anvender man Vand, gaar for store 

Mængder Purpureosalt i Opløsning, og udtrækkes med saa stærk 

Saltsyre, at Purpureosaltet kan betragtes som uopløseligt deri, 

bliver Luteosaltet samtidig saa tungtopløseligt, at Methoden 

bliver praktisk uanvendelig. Jeg har derfor gjort det paa den 

Maade, at jeg først udkogte Blandingen med en temmelig for- 

tyndet Saltsyre (100 cc stærk Syre til 1 Liter Vand), hvorved alt 

Luteosaltet og en ringe Mængde Purpureosalt opløstes. Der 

filtreredes kogende, og det uopløste vadskedes for Sugeren med 

samme fortyndede Syre. Af den saaledes vundne Opløsning ud- 

krystalliserede ved Afkøling største Delen af Luteosaltene som 

Klorid. Resten faas ved at tilsætte lige Rumfang raa Saltsyre 

eller ved at inddampe Moderluden, indtil den nærmer sig Ind- 

holdet af 20/0 Klorbrinte. Indeholder den større Mængder 

Salmiak, er Fældningen næsten fuldstændig. 

Begge de vundne Salte ere naturligvis urene; men som 

bekendt renses Purpureosaltet næsten fuldstændig ved at opløses 

i ammoniakalsk Vand og atter udfældes ved Kogning med ikke 

for stærk Saltsyre. Til Rensning af Luteosaltene benytter man 

sig bedst af følgende Ejendommelighed. Opvarmes Purpureo- 

klorid med Vand, bliver Vædsken snart ammoniakalsk, idet Saltet 

dekomponeres under Udskillelse af sorte Koboltilter, og ved 

fortsat Kogning dekomponeres ethvert Spor af Saltet. En Op- 

løsning af et rent Luteosalt kan derimod (med Undtagelse af 

Karbonatet og dets Dobbeltsalte) koges timevis uden at give 

mere end en svag Uklarhed. Tilsætter man først noget Am- 

moniak, sønderdeles ganske vist noget mere af Saltet, men saa 

langsomt, at den dannede Ammoniak langtfra kan erstatte den, 

der damper bort. Efter nogen Tids Forløb vil Vædsken derfor 

vise neutral Reaktion, og Filtratet fra de udskilte Koboltilter 

viser da det samme Forhold som det rene Salt. 

7 
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Hvis det raa Luteosalt derfor har været vadsket syrefrit 

med Vinaand, kan det ligefrem koges med Vand; hvis Opløs- 

ningen derimod reagerer surt, tilsættes Ammoniak til svagt 

alkalisk Reaktion. Naar Ammoniakken derpaa er fuldstændig 

bortkogt, kan man simplest tilsætte Saltsyre, hvorved Kobolt- 

ilterne opløses; men sikrest er det dog at filtrere og se, om 

Filtratet kan taale fortsat Kogning. I saa Tilfælde er det fuld- 

stændig frit for Pentamminsalte. 

En [Itning af ammoniakalske Koboltopløsninger med Halo- 

gener har længe været kendt. Mills!) nævner saaledes, at 

Luteosalte dannes ved Anvendelsen af Brom eller Jod; men 

Blomstrand?) har udviklet Anvendelsen af det sidste til en 

særdeles brugelig Methode, der med en lille Ændring er optaget 

af Jørgensen?) til Fremstilling af Nitratet. Der anvendes Jod 

og en kogende ammoniakalsk Opløsning af Ammonium- og 

Koboltsulfat, hvorved faas det næsten uopløselige Luteojodid- 

sulfat og et tilsvarende Roseosalt, som ved Kogning med Sal- 

petersyre omdannes til Nitratopurpureonitrat. Af Luteojodid- 

sulfatet faas paa samme Maade det tilsvarende Nitrat. — At 

bruge Klor er betydelig billigere og giver et langt lettere op- 

løseligt Salt. 

Paa det angivne Sted antyder Jørgensen, at der ved den 

nævnte Fremgangsmaade sandsynligvis dannes lige Molekuler af 

de to Salte. Dette beror sikkert paa en Tilfældighed. Hvis 

Antagelsen var rigtig, maatte det samme jo dog gælde for 

Klorets Vedkommende; men som det vil ses af det følgende, 

har jeg kun i et ganske enkelt Tilfælde (Nitratet) faaet Tal, som 

kunde forenes med noget saadant. Som Regel fåas langt mere 

Luteosalt end Purpureosalt, og ikke sjældent genvindes over 

Halvdelen af det anvendte Kobolt i Form af Luteosalt. For 

øvrigt varierer Mængdeforholdet med tilsyneladende uvæsenlige 

1) Journ. f. prakt. Chem. 105, 344. 

2) Berl. Ber. 4, 52. 

3) Journ. f. prakt. Chem.' [2] 23, 229. 

8 



Nogle Luteokoboltsalte, deres Fremstilling og Omsætninger. ; 563 

Forandringer; saaledes er det afhængigt af Temperatur, For- 

tynding, Indhold af Ammoniak og Ammoniumsalte, men navnlig 

af Syreresterne. 

Dette sidste synes at være gennemgaaende for alle Ilt- 

ningerne af de ammoniakalske Koboltopløsninger. Gibbs og 

Genth!"), der fremstille Saltene under frivillig Iltabsorption af 

Luften, anføre uden at kunne begrunde det, at der af Kobolt- 

kloridet ofte ikke en Gang dannes et Spor af Luteosalt, men at 

dettes Fremstilling altid lykkes med en Blanding af Kloridet og 

Sulfatet. Da de nævnte Forfattere ikke anerkendte Luteoklorid- 

sulfatet som kemisk individ og følgelig ikke heller kendte dets 

ringe Opløselighed, er Mangelen af Begrundelse lige saa for- 

staaelig som selve Sagens Rigtighed, hvilket ogsaa Schiff>) 

gør opmærksom paa, skønt han udelukkende har Saltets Ud- 

fældning og ikke Dannelsen for Øje. 

Som Bevis paa Methodens Anvendelighed;kan anføres føl- 

gende Exempel hentet fra en Oparbejdning af Koboltslumper. 

Som sædvanlig fremstilledes et urent Koboltammoniumsulfat, af 

hvilket 300 gr opløstes i noget over en Liter Vand, hvorpaa der 

tilsattes en Liter stærkt Ammoniakvand. Det ved Klortilledningen 

frembragte Bundfald filtreredes fra og vadskedes paa et Suge- 

filter med koldt Vand, indtil Filtratets i Begyndelsen røde Farve 

slog over i klart gult. Efter Lufttørring vejede det 125 gr. 

Opløsningen overmættedes med raa Saltsyre og kogtes. Efter 

Udvadskning med fortyndet. Saltsyre og Tørring vejede det ud- 

skilte Purpureosalt 58 gr, og Filtratet herfra gav ved Inddamp- 

ning og Afkøling 22 gr. urent Luteosalt. 

Ånvendt: 300 gr CoSO04, (NH4)2S04, 6H20 — 45 gr Co. Vuadet: 

58 gr Purpureoklorid — 13.7 gr Co — 30,4 %/o ) af det anvendte 

147 gr Luteokloridsulfat = 25,0 gr Co = 55,5 "/0 ! Kobolt. 

1Y"Sill. Amer. Journ. [2] 23, 334; Lieb: Ann. 104, 296. 

2 Lie Ann: 9123,533; 
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Til nærmere Prøvelse af det først vundne Luteosalt om- 

krystalliseredes det, hvorved det vandtes i store, smukke, ka- 

staniebrune Krystaller, der let forvitrede ved Tørring i Luften, 

hvorfor en Prøve til Analysen blot pressedes mellem Papir. 

3,6453 gr tørredes til konstant Vægt ved 100”. Derved tabtes 

0,5874 gr == 16,1 ”/0 Vand. Formlen (Co 6NH3)S04C1, 3 H20 fordrer 

15,58 %/0, mens det rene Sulfat kun taber 10,3 ”/0, og det rene Klorid 

er vandfrit.. Ved en anden Vandbestemmelse fandtes 15,87 %/o. 

De 3,0579 gr tørret Salt ophededes, vædedes med Svovlsyre og 

varmedes til næppe synlig Glødhede over en AÅrgandbrænder, hvorved 

efterlodes 1,6188 gr CoSO4 = 0,6142 gr Co, hvilken Vægt ikke for- 

andredes ved Gentagelse af Operationen. i 

Det tørre Salt indeholdt altsaa 20,09 ?/o Co, medens Beregningen 

giver 20,13 ?/0. Det tørrede Sulfat har 18,8 ?/0 og Kloridet 22,0 9/9. 

Den her udviklede Iltningsmaade har naturligvis størst Be- 

tydning for Fremstillingen af Kloridet; men da dette Salt er 

temmelig letopløseligt, bliver Fremgangsmaaden lidt anderledes. 

Et enkelt Exempel skal anføres: 

50 gr Koboltkarbonat (indeholdende 44 ”/o Co) opløstes i for- 

tyndet Saltsyre. Der tilsattes 50 gr Salmiak, 1 Liter Vand og 

1 Liter stærkt Ammoniakvand. Der tillededes Klor under Af- 

køling og Omrøring, hvorved Vædsken antog den karakteristiske 

Roseofarve, og der udskiltes et Bundfald, som ikke frafiltreredes ; 

men da Iltningen var saa godt som fuldstændig, skylledes det 

hele over i en Skaal, der i nogen Tid hensattes i stærkt Træk 

til frivillig Fordampning af den største Del af den frie Ammoniak. 

Efter Tilsætning af et ringe Overskud af raa Saltsyre kogtes der 

nogle Minuter og filtreredes gennem Papir paa en riflet Tragt. 

Filtratet henstilledes til Afkøling, mens Bundfaldet sprøjtedes af 

Filtret og udkogtes med den sædvanlige (c. 4 %/0) Saltsyre, hvor- 

påa det vadskedes påa en Sugetragt med samme Syre, indtil 

Vadskevandet antog en svagt rød Farve. Filtraterne inddampedes, 

indtil Vædsken var mættet med Klorammonium. Der vandtes 

paåa denne Maade: 
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26,5 gr Purpureoklorid =— 6,25 gr Co — 28,4 "/o ) af det anvendte 

54,8 gr Luteoklorid —11,95 — == 543% f — Kobolt. 

Tilsammen 82,7 9/9 

Naturligvis kan man ogsaa anvende andre Koboltsalte, f. Ex. 

Nitratet; men den fremmede Syrerest kan da altid paavises i 

Luteosaltet, hvorfor det maa opløses i Vand og atter fældes 

med Saltsyre. 

Ønsker man at undgaa Opstillingen af et Klorudviklings- 

apparat, kan man ved Hjælp af en Luftstrøm trække Bromdamp 

gennem Vædsken; men dels gør Luftens iltende Virkning sig 

gældende, såa at der dannes forholdsvis mere Pentamminsalt, 

dels vil det dannede Bromammonium af den stærkt ammoniakalske 

Vædske udfælde det tungtopløselige CoBrz, 6 NHz, som derved 

unddrages Iltningen, hvorved Udbyttet forringes. Ved et saadant 

Forsøg, hvor der anvendtes 100 gr Koboltkarbonat opløst i Salt- 

syre, 200 gr Salmiak, 1 Liter Vand og 1 Liter stærkt Ammoniak- 

vand, vandtes: 

81 gr Purpureoklorid — 19,1 gr Co — 43,4 %0 l af det anvendte 

og 57 gr Luteoklorid IDET CORPS AEG '' Kobolt. 

Tilsammen 71,8 %/0 

Navnlig ved Fremstilling af det rene Bromid og Jodid vilde 

jo Brom og Jod være at anbefale; men her bliver den sidst an- 

førte Vanskelighed ganske anderledes fremtrædende, og skønt 

jeg har varieret Forsøgene påa enhver tænkelig Maade, har jeg 

ikke kunnet finde nogen Methode, der gav et nogenlunde godt 

Udbytte. Som Exempel kan anføres: 

20 gr Koboltkarbonat opløstes i den nødvendige Mængde 

Brombrinte. Der tilsattes 100 gr Bromammonium, 200 cc Vand 

og 20 cc Brom. Hele Opløsningen hældtes i en Skilletragt og 

dryppedes fra denne under Omrøring og Afkøling ned i 200 cc 

stærkt Ammoniakvand. Der fremkom strax et gulrødt Bundfald 

(en Blanding af Luteobromid og CoBrz, 6 NH3), der efter fuld- 

11 
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stændig Afkøling frafiltreredes og vadskedes et Par Gange med 

koldt Vand. Der opløstes nu i varmt Vand, og Opløsningen 

kogtes, indtil Ammoniaklugten var forsvunden, hvorefter der 

filtreredes fra en stor Mængde Koboltilter. Ved Afkøling ud- 

krystalliserede 26 gr Luteobromid — 43,8 Yo af det anvendte 

Kobolt. Den første Moderlud gav ved Kogning med Saltsyre 

8,1 gr bromholdigt Purpureoklorid. 

Ved omvendt at dryppe svagt Åmmoniakvand til en Opløs- 

ning af CoBr»> og NH4Br med et stort Overskud af Brom vandtes 

overvejende Purpureosalt. 

Som Kuriosnm kan anføres, at en ikke vejet Mængde 

CoBr», 6NH;, som endnu 'vaadt var bragt over i et Bægerglas, 

hvori det dernæst tørrede og stod urørt i et Par Aar, ved Over- 

hældning med fortyndet Brombrinte gav en grødagtig Masse af 

smudsiggrøn Farve, der efter et Par Dages Henstand gik over 

til rødgul. Ved Kogning af Massen med Vand og sædvanlig 

Behandling vandtes 27 gr Bromopurpureobromid og 13 gr Luteo- 

bromid. 

Klornatron. Da Opstillingen af Luftudviklingsapparater 

stadig ansaas for en Ulempe, forsøgtes det at omgaa den ved 

at anvende flydende Iltningsmidler, og Hypokloriter låa da 

nærmest for Haanden. 

20 gr Koboltkarbonat opløstes i fortyndet Saltsyre. Der til- 

sattes 20 gr Salmiak, 100 cc Vand, 100 cc stærkt Ammoniakvand 

og 100 cc Klornatron, fremstillet ved at mætte 10/0 Natrium- 

hydroxyd med Klor. For øvrigt var Fremgangsmaaden ganske 

som tidligere. Der vandtes: 

13,4 gr Purpureoklorid — 35,9 %0 | in ; 
É t 18 ler GRENE LEDE og re Se rAN VSO 

mn mm | Kobolt. 
Tilsammen 83,2 ”/o 

Som før angivet har Terreil anvendt Klornatron til I[lt- 

ning i analytisk Øjemed. 

12 
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Klorkalk. Som foreløbigt Forsøg med Klorkalk opløstes 

100 gr Koboltnitrat i 400 cc Vand. Der tilsattes 100 gr Salmiak 

og 400 cc stærkt Amoniakvand. Der tildryssedes nu under Om- 

røring 150 gr tørt Klorkalk, hvorved fremkom en betydelig 

Varmeudvikling, og samtidig viste sig et lyserødt Bundfald. 

Efter Overmætning med Saltsyre behandledes som forhen. Der 

vandtes : 

23 gr Purpureoklorid — 26,7 %/0 | 

og 45 gr Luteoklorid — — 49,39/0 | af det anvendte 
Kobolt. 

Tilsammen 76 /0 

Indvirkningen af den tørre Klorkalk var saa voldsom, at en 

Del tabtes, hvorfor Forsøget gentoges i en ændret Form: 

250 gr Koboltnitrat opløstes i 500 cc Ammoniakvand. Der 

tilsattes 200 gr Salmiak, og et vandigt Udtræk af 150 gr Klor- 

kalk med 1 Liter Vand filtreredes ned i Vædsken under Om- 

røring. Efter sædvanlig Behandling vandtes: 

50 gr Purpureoklorid — 37,3 9/0 | 

og 125 gr Luteoklorid == DUG Seere 
FEEEEDEDET "mer Kobolt. 

Tilsammen 91,5 9/9 

Paa samme Maade vandtes af 100 gr Koboltkarbonat opløst 

i Saltsyre med 200 gr Salmiak, 1 Liter Vand og 1 Litér Am- 

moniakvand samt en Opløsning af 200 gr Klorkalk i ”/2 Liter 

Vand: 

86 gr Purpureoklorid — 46,1 %0 

og 80 gr Luteoklorid == Uer 0 | af det anvendte 
FORB SE Kobolt. 

Tilsammen 86,1 9/0 

Ved Tilsætning af de vandige Opløsninger af Klorkalk kom 

saa godt. som ingen Varmeudvikling og kun en svag Brusning 

af Kvælstof. Ved Henstand til næste Dag saa man det Særsyn, 

at selve Purpureosaltet faldt ud i de ammoniakalske Vædsker; 

thi det fremkomue Bundfald kunde vadskes med koldt Vand, 

13 
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hvorved Luteo- og Roseosaltene fjærnedes, og tilbage blev Pur- 

pureosaltet, der bl. a. kunde kendes paa sit Forhold overfor 

Brintplatinklorid. 

Mills!) nævner, at der dannes Luteosalt ved Iltning med 

Klorkalk; men noget senere anbefaler han en saadan Fremgangs- 

maade til Fremstilling af Purpureosalt. Paa Grund af andre 

Mængdeforhold har han da sandsynligvis faaet relativt mere 

Purpureosalt og mindre Luteosalt. 

Permånganater. Af andre Iltningsmidler, der virke i alka- 

liske Vædsker, er jo Kaliumpermanganat et af de hyppigst an- 

vendte. 

10 gr Koboltkarbonat opløstes i fortyndet Saltsyre. Der 

overmættedes med 70 cc Ammoniakvand og tilsattes 100 gr Sal- 

miak. Under Omrystning tilsattes nu portionsvis 250 cc af en 

mættet Opløsning af Kaliumpermanganat, hvorved naturligvis 

fremkom et stort Bundfald af Mangandioxyd. Efter et Par Ti- 

mers Henstand overmættedes med Saltsyre og kogtes, hvorved 

selvfølgelig udvikledes en Del Klor og Kvælstof. Da Mangandi- 

oxydet var opløst, var der udskilt en meget betydelig Mængde 

Purpureosalt, som vår såa godt som frit for Luteosalt. I Væd- 

sken fandtes ogsaa kun en ubetydelig Mængde af dette Stof. 

Udbytte: 17 gr Purpureosalt — 91 %o af det anvendte 

Kobolt. 

Som man ser, er der anvendt et stort Overskud af Per- 

manganatet, og det samme gælder om Salmiakken. Af dette 

Salt behøves kun såa meget, at Vædsken holder sig klar ved 

Overmætning med Ammoniak, og Permanganatet tilsætter man 

kun, indtil Vædsken har antaget dets Farve. Hele Processen 

kan med Lethed foregaa i et Reagensglas, og ligesom den 

senere omtalte Fremstilling af Luteonitrat med Sølvnitrat egner 

Methoden sig til Forelæsningsforsøg. Da man under saadanne 

1) Journ. f. prakt. Chem. 105, 348. 

14 
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Omstændigheder som Regel nødig vil have en Klorudvikling, 

kan man jo tage saa megen Salmiak, at der kun udvikles 

Kvælstof. 

Mills angiver til Fremstilling af Luteoklorid, at man op- 

heder en ammoniakalsk Koboltopløsning med Kaliumpermanganat 

20 Timer til 70% i en Sodavandsflaske. Da Mills senere netop 

anbefaler Iltningen med Permanganat til Fremstilling af Roseo- 

kløorid, er Methoden en selvfølgelig Konsekvens af hans mere 

bekendte (af Jørgensen optagne) Fremgangsmaade: Ophedning 

af Purpureoklorid med Ammoniakvand til 70%. Dannelsen af 

Luteosalte er altsaa en rent sekundær Proces, hvilket ogsaa 

følger af, at Permanganatet selvfølgelig ikke holder sig 20 Timer 

i en ammoniakalsk Vædske. For øvrigt tiltaler hele Methoden 

mig ikke, da den tager forholdsvis lang Tid, kun tillader at 

arbejde med mindre Mængder og alligevel ikke giver en fuld- 

stændig Omdannelse. 

Efter samme Forfatter kan Permanganat bruges til Frem- 

stilling af Purpureosalt; men til større Mængder anser han dog 

Klorkalk for at være heldigere. Derimod anbefaler han som 

sagt Permanganatet til Fremstilling af Roseosalt. 

Efter mit Skøn turde det snarere være omvendt, da man i 

sidste Tilfælde maa frafiltrere det dannede Mangandioxyd, hvilket 

netop ved større Mængder kan blive meget besværligt. 

Bariumdioxyd. Ligesom i det forrige Tilfælde faar man 

ved Anvendelsen af Bariumoverilte et meget godt- Udbytte 

(85—90 %0); men der dannes næsten udelukkende Purpureosalt. 

Indvirkningen er meget voldsom, og raa Saltsyre kan paa Grund 

af Svovlsyreindholdet ikke bruges til Udfældningen. Ogsaa andre 

Ulemper ere forbundne med Fremgangsmaaden, hvorfor Detailler 

formentlig kunne forbigaas. 

Blydioxyd. Mod al Forventning gav Blydioxyd et ganske 

andet Resultat end Bariumforbindelsen. Omsætningen foregaar 
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særdeles glat og næsten uden Varmeudvikling. Da man ikke 

ved Iltningen indfører nogen Syrerest, kan Methoden anvendes 

flere Steder, hvor de tidligere omtalte vilde volde Vanskelig= 

heder. Denne Fremgangsmaade har jeg særlig anvendt ved 

Fremstillingen af Sulfatet. Et Exempel kan oplyse det. 

100 gr raat Koboltammoniumsulfat opløstes i 200 cc Am- 

moniakvand og 100 cc Vand. Der tilsattes 50 gr Blydioxyd, og 

det hele anbragtes i en Rystemaskine en Times Tid. Massen 

er nemlig tilbøjelig til at bage sammen, da Udskilningen af 

Luteosaltet strax begynder, hvorved en stor Del af Blydioxydet 

unddrages Paavirkningen. Da Dioxydet tilmed i Forvejen var 

noget klumpet, var Iltningen ikke fuldstændig, hvorfor der til- 

sattes endnu 50 gr Blydioxyd og rystedes endnu nogen Tid. 

Efter Filtreringen var Vædsken kun svagt farvet, øg da det 

meste af den frie Ammoniak var fjærnet ved frivillig Fordamp- 

ning, overmættedes med fortyndet Svovlsyre og inddampedes. 

Ved Afkøling udkrystalliserede kun 3,5 gr Nikkelammonium- 

sulfat. 

Bundfaldet kogtes med et meget ringe Overskud af for- 

tyndet Svovlsyre; Vædsken filtreredes kogende og gav ved Af- 

køling 46 gr rent Luteosulfat. Moderluden herfra blandedes 

med Moderluden fra det ovennævnte Nikkelsalt og gav ved 

Kogning med Saltsyre paa sædvenlig Maade 1,7 gr Purpureo- 

klorid og 17,4gr Luteoklorid, som fældedes ved, at Vædsken 

filtreredes ned i stærk Saltsyre. 

Anvendt 15 gr Kobolt; vundet: 

L,7gr Purpureoklorid = 2,7 9/0 

46 gr Luteosulfat — 51,8%0 | af det an- 

17,4 gr Luteoklorid — 95,5 % vendte 

SENERE ENN 
Tilsammen 80 ”/0 

Efter Omkrystallisation gav de 46 gr Sulfat 38,7 gr. 

At anvende mindre Ammoniakvand bør fraraades, da man 

ellers faar dannet langt mere Purpureosalt. Af 240 gr Am- 
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moniumkoboltsulfat 240 cc Ammoniakvand og 150 gr Blydioxyd 

vandtes saaledes: 

13,3 gr Purpureoklorid — 8,70 

101,2 gr Luteosulfat SEE ND | af det an- 

15,4gr Luteoklorid == MG vendte 

146gr Luteonitrat Dk | Kobolt. 

Tilsammen 72,4 ?/0 

At begge de to sidste Salte vandtes, beror paa, at den op- 

rindelige Vædske og Vadskevandet fra Raaproduktet kogtes med 

Saltsyre for at udfælde Purpureosaltet, mens Moderluden frå det 

udkrystalliserede Sulfat fældedes med Salpetersyre. 

Da Luteosulfatet er temmelig tungtopløseligt, vil man sik- 

kert ligesom jeg forbavses over, at der i den stærkt inddampede 

Moderlud fandtes saa meget ukrystallisabelt Sulfat, at den kunde 

give en saa stor Mængde Luteoklorid; men Aarsagen er, at 

Sulfatet — hvad jeg først senere opdagede — med AÅmmonium- 

sulfat danner et meget letopløseligt Dobbeltsalt. Ved Inddamp- 

ningen af Moderluden vindes derfor såa godt som intet Luteo- 

salt som Sulfat, da Ammoniumsulfatets opløsende Ævne stiger 

stærkt med Koncentrationen. Skal man derfor netop bruge 

Luteosaltet som Sulfat, er det bedst ikke at tilsætte mere Salt- 

syre end nødvendigt til Udfældningen af Pentamminsaltet. Ved 

Afkøling udkrystalliserer da Kloridsulfatet, som man kan op- 

arbejde ved Dekomposition med koncentreret Svovlsyre, som det 

senere skal omtales. I saa Tilfælde kan man for øvrigt ogsaa 

ganske undlade Udfældningen af Pentamminsaltene, da disse af 

sig selv gaa bort ved den videre Behandling. 

Anvendelsen af Blydioxyd i herhenhørende Øjemed er først 

angivet af C. D. Braun!) og benyttet af ham som den første 

gode Fremstillingsmaade. Han gaar ud fra Koboltklorid og koger 

den stærkt: ammoniakalske Vædske med Blydioxyd i !/> Time. 

1) Lieb. Ann. 142, 50. 

D.K. D. Vid, Selsk. Overs. 1899. Ka 858 
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Afhandlingen er kommen mig for sent i Hænde til, at jeg har 

kunnet bedømme Hensigtsmæssigheden af en saadan Kogning. 

Han angiver, at der kun dannes ringe Mængder af Pentammin- 

salte, hvilket ganske stemmer med min Erfaring. 

Brintoverilte. Betegnende for den her omhandlede Iltnings- 

proces” idelig varierende Forløb er, at hvis man ikke anvender 

Bariumdioxyd direkte, men gaar gennem Brintoverilte som Gen- 

nemgangsled, faar man atter et helt andet Resultat. I saa Til- 

fælde dannes altid Tetrammin- og Pentamminsalte, men ikke 

den mindste Smule Hexamminsalt. 

Da det ved foreløbige Forsøg havde vist sig, at der dan- 

nedes Tetramminsalt selv i Opløsninger af Kloridet, Sulfatet eller 

Nitratet med de tilsvarende Ammoniumsalte, forsøgtes, om ikke 

Anvendelsen af Ammoniumkarbonat analogt med andre Tilfælde 

kunde give et næsten rent Tetramminsalt. Dette viste sig dog 

ikke at være Tilfældet. - 

20 gr Koboltkarbonat opløstes i halvkoncentreret Saltsyre ; 

der tilsattes 200 cc Vand, 100 gr Ammoniumkarbonat og derpaa 

under Omrøring en Opløsning af Brintoverilte, indtil en stærk 

Udvikling af Kvælstof viste, at Iltningen var tilendebragt. Efter 

kort Tids Opvarmning paa Vandbad overmættedes svagt med 

Saltsyre, hvorpaa der varmedes over aaben Ild, indtil Vædsken 

skiftede Farve. Efter Afkøling og Henstand til næste Dag ud- 

krystalliserede 31 gr af Blandingen, der vadskedes med fortyndet 

Saltsyre og Vinaand. Det tørrede Salt udrørtes i c. %/4 Liter 

Vand med lidt fortyndet Svovlsyre og filtreredes ned i en Op- 

løsning af Ammoniumsulfat som af Jørgensen angivet. Ved 

Henstand kom da det karakteristiske Klorotetramminsulfat. En 

Bestemmelse af det indbyrdes Mængdeforhold har jeg ikke 

gjort; men efter et løst Skøn kan antages, at der var omtrent 

lige meget af hvert. Skønt man åd denne Vej meget hurtigt 

kan fremstille Tetramminsalte, kan Methoden dog aldeles ikke 

gøre sig gældende ved Siden af Jørgensens, med mindre en 
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lille Ændring ganske kunde forrykke Mængdeforholdet. At bruge 

andre Ammoniumsalte har tilsyneladende ingen Indvirkning. 

3l gr Salt = c. 83 "/o af det anvendte Kobolt. 

Kromater. De i det foregaaende omtalte IltnIngsmidler 

maa siges at være ret kraftig virkende, og at ammoniakalske 

Koboltopløsninger maatte indvirke paa dem, var for de flestes 

Vedkommende paa Forhaand givet. Mærkeligere er det, at 

ogsaa Kromsyren, som plejer at være meget bestandig i alkalisk 

Vædske, reduceres, selv om det gaar noget langsommere. 

50 gr Koboltammoniumsulfat opløstes i 100 cc Vand og 

100 cc Ammoniakvand. Der tilsattes 50 gr Kaliumdikromat og 

varmedes et Par Timer påa Vandbad. Ved nogle Dages Hen- 

stand udkrystalliserede da en ikke ringe Mængde, der efter Fra- 

filtrering viste sig at være en Blanding af større Krystaller og 

et fint Pulver. Da begge Dele vare næsten uopløselige i Vand, 

kunde de skilles ved Slemning; men for øvrigt viste de sig ved 

den senere Undersøgelse at være samme Stof nemlig Luteo- 

koboltkromat med et ringe Spor af Svovlsyre. Krystallerne vare 

brungulgrønne, Pulveret noget mørkere. Farven, der for begges 

Vedkommende ved Henliggen i Luften blev endnu mørkere, kan 

maaske skyldes et Indhold af Pentamminroseosalt eller sorte 

Koboltilter. Til Undersøgelse toges en Prøve af Krystallerne, 

der udrørtes med et stort Overskud af fortyndet Saltsyre, hvor- 

efter det vadskedes med samme Syre, indtil Filtratet var farveløst. 

— Bundfaldet opløstes i varmt Vand og filtreredes ned i stærk Salt- 

syre. Det saaledes fældede Klorid frafiltreredes og vadskedes 

syrefrit med Vinaand, opløstes i Vand og kogtes 3 Kvarter, 

hvorved der udskilte sig en ringe Mængde af et mørkt Pulver, 

mens den ganske overvejende Del bestod af udekomponeret 

Luteokoboltklorid. Da Krom ammoniaksaltene nemlig ikke taale 

en saadan Kogning, havde man heri et Middel til nærmere at 

fastslaa Produktets Natur. Det mørke Pulver indeholdt ganske 

vist Krom; men i Betragtning af den ringe absolute Mængde 
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maa det sikkert hidrøre fra indesluttet Moderlud i Krystallerne. 

Det finere Pulver undersøgtes paa samme Maade; men deri 

kunde Krom slet ikke paavises som andet end Kromsyre. 

Filtratet fra de nævnte Krystaller af Luteokoboltkromat, 

altsaa den oprindelige Vædske, kogtes med Saltsyre og gav 16 gr 

Purpureosalt, der ogsaa var saa godt som rent Koboltsalt. Men 

da der ved Iltningen af Koboltet aabenbart maa være reduceret 

nogen Kromsyre, og da der af den ammoniakalske Vædske ikke 

udskiltes kendelige Mængder af Kromidhydroxyd, maa der enten 

være dannet en komplex Forbindelse eller et virkeligt Krom- 

ammoniaksalt, der atter er dekomponeret ved Kogningen med 

Saltsyre. En mere øvet Haand kunde muligvis finde et saadant 

i Vædsken; men i Bundfaldet findes det ikke. 

Anvendt 7,5 gr Co; vundet: 

16 gr Purpureoklorid —= 50,3 "/o | af det an- 

19,1 gr Luteokromat — 44,8 %/0 | vendte 

Tilsammen 95,1 %0 Kobolt. 

Bruges mindre Kromat, dannes forholdsvis mere Pentammin- 

salt, hvilket rimeligvis hænger sammen med, at Luteosaltet ikke 

fældes, efterhaanden som det dannes. Ved et foreløbigt Forsøg 

anvendtes saaledes 20 gr Koboltkarbonat opløst i fortyndet Salt- 

syre, 20 gr Salminak, 100 cc Ammoniakvand og 15 gr Kalium- 

dikromat. Der vandtes af Vædsken 22,3 gr Purpureoklorid, mens 

Bundfaldet ikke benyttedes, da det som Følge af de anvendte 

Stoffers Natur maatte være en Blanding af Kromat og Klorid- 

kromat, hvorom senere. 

Ædle Metaller. Da de ammoniakalske Koboltopløsninger 

ved de før omtalte Reaktioner havde vist sig at være ret kraftig 

virkende Reduktionsmidler, laa det nær at undersøge deres For- 

hold overfor de ædle Metaller, og Sølvet laa da nærmest for. 

Det viser sig da ogsaa, at alle de Sølvsalte, der nogenlunde let 

kunne bringes i ammoniakalske Opløsninger, i Løbet af faa 
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Minutter reduceres aldeles kvantitativt til rent Sølv. Metallet 

sætter sig ikke som et Spejl paa Glasset, men falder som en 

jævn Regn af Krystaller ned gennem Vædsken. Strax derefter 

begynder det dannede Luteosalt at udkrystallisere, saa at nogen- 

lunde stærke Opløsninger helt stivne. Methoden er alment an- 

vendelig undtagen i de Tilfælde, hvor Sølvsaltene ere meget 

tungtopløselige i Ammoniak, eller hvor det dannede Luteosalt 

er for letopløseligt til at kunne udkrystallisere og derved renses 

for den ringe Mængde Pentamminsalt, som findes i Moderluden. 

Særlig anvendelig bliver Fremgangsmaaden naturligvis for Ni- 

tratets Vedkommende; thi skal man først fremstille de forskel- 

lige Sølvsalte, er en af de tidligere Methoder ofte hurtigere. 

Et andet lettilgængeligt Sølvsalt er Kloridet, da det jo faas som 

Affald fra de forskelligste Arbejder. I de sidste Aar har jeg 

derfor oftest oparbejdet Sølvslumper ad denne Vej, som man 

vil se af et følgende Exempel. 

290 gr Koboltnitrat og 300 gr Ammoniumnitrat overhældtes 

med 850 cc af en Opløsning indeholdende 170 gr Sølvnitrat. Ved 

svag Ophedning opløstes det hele, hvorpaa der overmættedes med 

600 cc stærkt Ammoniakvand. Efter faa Sekunders Forløb be- 

gyndte Udskilning af Sølv og Luteosalt. Næste Dag sugedes 

Vædsken fra; men da den kun var svagt farvet af Roseosalte, 

benyttedes den ikke. Bundfaldet udkogtes med Vand, hvorved 

rent Sølv blev tilbage, mens Opløsningen efter Filtreringen ud- 

skilte 293 gr Luteonitrat — 84,670 af det anvendte Kobolt. 

430 gr Ammoniumkoboltsulfat (vundet af Slumper) opløstes 

i 750 cc koncentreret Ammoniakvand. Noget Klorsølv (Affald 

fra Præparationsarbejder, men frit for Papir) vadskedes ved De- 

kantering med varmt Vand, hvorpaa det endnu vaadt udrørtes 

med 50 gr Salmiak. Koboltopløsningen hældtes nu derover i et 

2 Liters Bægerglas, hvorpaa Udskilningen strax begyndte. Af 

og til rørtes Bundfaldet godt op; men da den ovenstaaende 

Vædske efter et Par Timers Forløb var fri for Sølv, sugedes 

den fra og hældtes over en ny Portion Klorsølv. Det først 
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fremkomne Bundfald vadskedes som sædvanlig med kogende 

Vand, og af Filtratet udkrystalliserede ved Afkøling 210 gr Klorid- 

sulfat, der ved Opløsning i kogende Vand, Udfældning med stærk 

Saltsyre og Udvadskning med fortyndet gav 150 gr svovlsyrefrit 

Klorid. Den oprindelige Vædske henstod med anden Portiøn 

Klorsølv til næste Dag, hvorpaa Bundfaldet som sædvanlig ud- 

kogtes med Vand, og det samlede Filtrat gjordes svagt surt med 

fortyndet Saltsyre. Der udskiltes lidt Klorsølv, som fraskiltes, 

og ved Kogning af Dekantatet med Saltsyre udfældedes 7 gr 

Purpureoklorid, mens Filtratet fra dette ved Afkøling gav 50 gr 

Luteoklorid, som indeholdt lidt Pentamminsalt og noget Svovl- 

syre. 

Det ved Processen vundne Sølv behandledes paa følgende 

Maade. Efter Tørring paa Filtret bragtes det ned i et Bæger- 

glas, i hvilket det vædedes med fortyndet Svovlsyre, hvorpaa det 

med koncentreret Svovlsyre udrørtes til en Vælling. Efter Af- 

køling fortyndedes med Vand, og Vædsken dekanteredes fra. 

Det vaade Bundfald behandledes gentagne Gange påa samme 

Maade, indtil Dekantatet blev farveløst, hvorefter Bundfaldet 

vadskedes syrefrit paa Filter. Efter Tørring opløstes Sølvet i 

fortyndet Salpetersyre, hvorved efterlodes en ikke ringe Rest af 

Klorsølv. Den klare Opløsning af Sølvnitrat fældedes først med 

fortyndet Svovlsyre, dernæst med Saltsyre, og Vædsken ind- 

dampedes. Da den ved Overmætning med Ammoniak og Svovl- 

ammonium aldeles ikke gav nogen Farvning, havde Sølvet altsaa 

været fuldstændig rent. 

210 gr Luteokloridsulfat =— 55,4 ?/0 

50 gr Luteoklorid REG af det an- 

T gr Purpureoklorid — 2,6 %0 vendte 
. HELE HULLERS 3 Kobolt. 

Tilsammen 75,6 %/0 

Da alt Sølvet genvindes og atter kan omdannes til Nitrat, 

kan man altsaa ad denne Vej paa en ret simpel Maade frem- 

stille ubegrænsede Mængder af Luteosalte, som derfor kunne 
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betragtes som ligesaa lettilgængelige som Koboltforiltesalte. 

Omdannelsen sker nemlig i Virkeligheden ved Vandets Ilt, idet 

Brinten reducerer Sølvsaltene, eller rettere udtrykt ved, at disse 

ligefrem afgive deres Syrerest til Koboltsaltet. 

Skønt Anvendelsen af Platinsalte analogt med Sølvsaltene 

påa Grund af den høje Pris ikke kunde tænkes at have nogen 

Betydning som Fremstillingsmaade for Koboltidforbindelser, har 

jeg dog ganske flygtig konstateret, at saadanne Stoffer virkelig 

dannes ved Indvirkningen baade af Platinnitrat og Platinsalmiak. 

Mærkelig nok udskiltes aldrig metallisk Platin; men da Pro- 

cessen som sagt er uden Betydning for det foreliggende Æmne, 

har jeg ikke anset det for nødvendigt at undersøge Sagen 

nærmere. 

Da Kviksølv i mange Henseender staar de ædle Metaller 

nært, kunde det dog have sin Interesse at se, om det ogsaa i 

denne Henseende lignede dem. Da Luteokloridet danner Dob- 

beltsalte med Merkuridklorid og da dette fældes af Ammoniak, 

vilde Forholdene ved Anvendelsen af dette Salt let blive for 

komplicerede. Derimod kan Nitratet særdeles godt bruges; men 

Methoden har ingen Fortrin for Anvendelsen af Sølvnitrat. 

Tværtimod gaar Processen meget langsomt for sig, og det volder 

en Del Besvær at faa Præparaterne frie for Kviksølv. For øvrigt 

har Omdannelsen et lignende Forløb som ved Anvendelsen af 

Sølv- eller Platinsalte; men ved mindre Mængder Kviksølvnitrat 

faas udskilt frit Kviksølv tilligemed en hvid Kviksølvforbindelse, 

som tilsyneladende end ikke paavirkes ved Kogning med tem- 

melig stærk Salpetersyre; ved større Mængder faas i hvert Til- 

fælde overvejende den nævnte hvide Forbindelse. Udbyttet af 

Koboltammoniaksalte er for øvrigt ingenlunde daarligt; men 

Luteosaltet dannes ikke i saa stor Mængde som ved Iltning 

med Sølvsalte.” Kun et enkelt Exempel skal anføres. 

100 gr Merkuridoxyd opløstes i et Overskud af Salpetersyre. 

Der tilsattes 100 gr Ammoniumnitrat, 100 gr Koboltnitrat og 

300 cc Ammoniakvand, hvoraf dog Hovedmængden gik med til 
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Neutralisationen af den fri Syre. Ved Ophedning paa Vandbad 

begyndte den hvide Kviksølvforbindelse at udskille sig, mens 

Vædskens Farve gik over fra violet til brunrød. Efter nogle 

Dages Henstand overmættedes yderst svagt med Salpetersyre, 

og det hele kogtes med en ikke ringe Mængde Vand. Derved 

blev Kviksølvforbindelsen uopløst tilbage, mens Filtratet ved 

Afkøling gav 60,7 gr Luteonitrat. Ved Inddampning af Vædsken 

— til Slut med noget mere Salpetersyre — udskiltes en be- 

tydelig Mængde Nitratonitrat, mens Opløsningen gav 8,3 gr 

urent Luteonitrat. Der var altsaa genvundet 74 %/o af det an- 

vendte Kobolt alene som Luteosalt. 

Nogle Salte. 

Inden jeg gaar over til nærmere at beskrive de enkelte 

Salte, skal jeg forudskikke nogle almindelige Bemærkninger. Af 

den ældre herhen hørende Litteratur har jeg faaet det Indtryk, 

at man ofte ret tilfældig er stødt paa de her omhandlede For- 

bindelser og derpaa har analyseret dem uden først at afgøre, 

om de vare virkelige kemiske Individer. Meget ofte maa Åar- 

sagen søges i, at der kun har ståaet et Minimum af Stofmængde 

til Raadighed. Jeg har derfor gjort mig det til Regel altid saa 

vidt muligt at fremstille det samme Stof ad to eller flere for- 

skellige Veje og dernæst at begynde med saadanne Mængder, 

at jeg af det rene Produkt kunde have mindst 10 gr, hvorfor 

jeg har haft rig Lejlighed til at overbevise mig om, at de paa 

forskellig Maade fremstillede Præparater i enhver Henseende 

vare identiske, og dernæst, at de vare frie for enhver Urenhed, 

som man efter Forholdenes Natur kunde vente åt træffe. Med 

Hensyn til den kvantitative Bestemmelse maa jeg bemærke, at 

da man kvalitativt kan paavise, at Luteosaltene i de allerfleste 

Tilfælde omsætte sig ligesaa regelmæssigt som f. Ex. Ammonium- 
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saltene, og man i hvert Tilfælde altid med Lethed kan over- 

bevise sig om, at det virkelig er Luteosalte, der foreligge, har 

jeg ikke fundet det nødvendigt at identificere dem kvantitativt 

som saadanne ved Bestemmelsen af Ammoniakken i dem. For 

at fastslaa Formlen er som Regel en enkelt Bestemmelse i det 

tørrede Salt fuldt tilstrækkelig, og jeg har da altid bestemt 

Kobolt, dels fordi dette lader sig gøre med en Nøjagtighed, 

som vanskelig naas ved andre Analyser, dels fordi det faldt 

naturligt som Fortsættelse af Vandbestemmelsen.  Angåaende 

denne maa bemærkes, at da Luften i Laboratoriet paa Grund af 

Ventilationen er stærkt tørrende, ere næsten alle Vandbestem- 

melserne i de lufttørrede Salte faldne for lavt ud. Naar jeg da 

undertiden af Frygt for Forvitring har nøjedes med blot at 

presse de vaade Prøver mellem Papir og strax at analysere dem, 

er jeg naturligvis kommen til den modsatte Yderlighed. Jeg 

har derfor altid beregnet Indholdet af Kobolt som Procenter af 

det tørrede Salts Vægt. 

Nogle Salte ere fremstillede direkte af Koboltsalte, saaledes 

Haloidsaltene, Nitrat, Sulfat, Nitratsulfat og Haloidsulfater, 

Kromat og Kloridkromat; men de ere da tillige fremstillede ved 

Fældninger. Andre har jeg fåaet udelukkende ved Fældninger, 

men som oftest ad flere forskellige Veje. Disse Processer faa 

imidlertid et fra almindelige Dobbeltsønderdelinger forskelligt 

Forløb. Her drejer det sig nemlig ikke om at udfælde et under 

alle Omstændigheder tungtopløseligt Stof, medens de tiloversblevne 

Rester forene sig til et lige såa konstant letopløseligt. I næsten 

alle Tilfælde er der Tale om to Luteosalte, der begge ere tem- 

melig letopløselige i Vand og ligeledes begge omtrent i samme 

Grad tungtopløselige i Vædsker, der indeholde Syrer og Salte. 

Der vil derfor indtræde en Ligevægtstilstand ved at den ud- 

fældede Luteoforbindelse fortrinsvis indeholder den Syrerest, der 

er rigeligst repræsenteret i Vædsken. Naar der er Tale om 

Syrer, der blande sig med Vand, kan man saaledes ved at tage 

et stort Overskud af den tilsatte Syre faa et saa godt som rent 
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Bundfald; meget letopløselige Salte give ligeledes en meget ren 

Fældning. Ved tungere opløselige Fældningsmidler bliver Om- 

sætningen meget vanskelig eller ganske umulig. Opløses saa- 

ledes f. Ex. Luteoklorid og et meget stort Overskud af Kalium- 

perklorat i varmt Vand, udkrystalliserer ved Afkøling begge de 

nævnte Salte foruden Luteoperklorat, mens Klorkalium bliver i 

Moderluden. Ved Frahældning af denne fjærnes ganske vist 

en Del Klorbrinte; men samtidig tabes de opløste Luteosalte. 

Ved Gentagelse af Processen foregaar ganske det samme, og 

jeg har paa denne Maade omkrystalliseret Blandingen 6 Gange 

uden åt kunne mærke nogen Nedgang i Klorindholdet. For- 

klaringen kan vel kortest udtrykkes saaledes, at man ikke kan 

bringe såa meget Kaliumperklorat i Opløsningen, at dets Syre- 

rest bliver tilstrækkelig overvældende i Forhold til de andre, 

uden samtidig at indføre saa meget Vand, at Luteosaltet slet 

ikke udskilles. Med andre Ord: det fældende Salt maa være 

betydelig lettere opløseligt end det, der ønskes udfældet, hvilket 

netop ikke er Tilfældet med de to Perklorater. Ganske eller 

næsten påa samme Maade gaar det med Permanganaterne; men 

mætter man en Opløsning af Luteoklorid med det langt lettere 

opløselige Ammoniumperklorat, opløser det fremkomne Bund- 

fald i Vand og mætter Vædsken for anden Gang med samme 

Salt, kan der kun paavises et ringe Spor af Klorbrinte i Bund- 

faldet. 

Naar den til det ønskede Salt svarende Syre gaar i Handelen 

til en rimelig Pris eller kan fremstilles uden større Besvær, er 

det ofte fordelagtigt at benytte den i fri Tilstand; ellers maa 

man naturligvis tage et saa letopløseligt Salt, som Forholdene 

tillade, men Anvendelsen af den frie Syre spiller ingen anden 

Rolle end, at man ved denne Fældning holder Saltet frit for 

fremmede Metaller. Ved andre lignende Processer har jeg ikke 

haft den tilsvarende frie Syre, f. Ex. ved Kloratet, Perkloratet og 

Nitritet; men dette har ingen anden Indflydelse end, at man, 

naar Saltet først er fuldstændig frit for fremmede Syrerester, 
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maa omkrystallisere det for at rense det for en ringe Mængde 

medrevet Alkalimetal. 

Endnu en Ting har stor Betydning ved de nævnte Omsæt- 

ninger. Da Luteohydroxydet er en trivalent Base, vil den kunne 

danne en Slags Dobbeltsalte med en monovalent og en divalent 

Syrerest tilsammen, og disse ere meget ofte tungere opløselige 

end begge de enkelte Salte. Dette gør naturligvis Omsætningen 

mere indviklet; men i al Almindelighed kan man sige, at man 

ved Fremstilling af et Luteosalt af en énbasisk Syre helst maa 

undgaa at indføre en divalent Syrerest i Opløsningen og om- 

vendt. Fælder man saaledes en Opløsning af Luteosulfat med 

Kaliumkromat, indeholder Bundfaldet ganske vist Svovlsyre; 

men denne er kun udfældet, fordi Processen er reciprok; thi 

efter en enkelt Omkrystallisation indeholder Saltet kun et ube- 

tydeligt Spor. Fælder man derimod Luteokloridet med selv et 

meget stort Overskud af Kaliumkromat, bestaar Bundfaldet for 

en stor Del af Kloridkromat, hvilket let paavises, naar man 

vadsker det paa Filtret med kogende Vand. Det i Begyndelsen 

stærkt farvede Filtrat indeholder fortrinsvis Kromatet, som ved 

fornyet Fældning med et stort Overskud af Kaliumkromat faas 

næsten rent, mens Kloridkromatet bliver tilbage paa Filtret. 

Ved Sulfatet findes lignende Forhold, skønt næppe saa ud- 

prægede, da Forskellen i Opløselighed er mindre. 

Disse Dobbeltsaltes Existens paavises særdeles let. Meget 

ofte udfældes de ved Sammenblanding af de mættede Opløs- 

ninger af Komponenterne. Men naar den ene af disse er tungt- 

opløselig, indføres ofte saa meget Vand, at Saltet kan holde sig 

opløst. Dette sker saaledes ved Blanding af Opløsninger inde- 

holdende Acetatet og Sulfatet; men at et saadant Dobhbeltsalt 

alligevel existerer, ses let af, at en Opløsning af Sulfatet, hvortil 

der er sat et betydeligt Overskud af Acetatet, ved Inddampning 

udskiller Krystaller af en ganske anden Form og af, at Acetat- 

opløsninger opløser Sulfatet i langt større Mængder end rent 

Vand. Alle disse Salte, hvoraf jeg har fremstillet en stor 
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Mængde, have ganske analoge Formler, og jeg betvivler derfor 

Rigtigheden af Kroks Angivelse"), at der existerer et Salt af 

Formlen (Co6 NH3),CL,J4, 0,4, H2O, der altsaa skulde være afledet 

af en divalent kondenseret Anhydrosyre af Jodsyren. Ogsaa 

Saltets Fremstilling ved Tilledning af Overskud af Klor til en 

Opløsning af Jodidsulfatet yder kun ringe Garanti for Renheden 

af Saltet, da der samtidig dannes Kloridsulfat og maaske flere 

Ting. At forklare en saadan Bygning af Molekulet vilde vel 

ogsaa falde vanskeligt (da en tobasisk Syre H;J3,04 vilde forud- 

sætte Jodatomets Hexavalens), helt bortset fra Analogien med 

de andre Dobbeltsalte. Som senere skal paavises, existerer saa- 

ledes Saltet (Co 6 NH3), CL, SO4 ikke. 

Til Fremstilling af saadanne Salte i ren Tilstand er det ikke 

tilstrækkeligt at tilsætte endog blot et Underskud af en Syre til 

en Opløsning af den andens Salt; thi den frigjorte Syre vil da 

som Regel ogsaa fælde sit eget Salt, og i de fleste Tilfælde 

kan man ogsaa under Mikroskopet se, at Fældningen ikke er 

ensartet. Som Regel vil dog en Omkrystallisation af Bundfaldet 

give et homogent Produkt. Den mest nøjagtige Maade bestaar 

naturligvis i at afveje de to Salte efter det beregnede Mængde- 

forhold, opløse dem i Vand og dernæst analysere to forskellige 

Udkrystallisationsprodukter. Dette har jeg f. Ex. gjort ved Klorid- 

sulfatet; men ved andre lader det sig ikke gøre, f. Ex. ved 

Åcetatsulfatet, hvor man i flere Henseender finder Forhold som 

ved Karnalliten. 

Klorid 

(Co 6 NH3) Cl. 

Dette Salt fremstilles 1) ved direkte Tilledning af Klor til 

ammoniakalske Koboltkloridopløsninger; 2) ved Iltning med Klor- 

natron eller Klorkalk; 3) ved Omsætning med Klorsølv, bedst i 

stærke og kolde Opløsninger, idet Klorsølvet af og til rystes 

])) Lunds Universitets Årsskrift 1870. 
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godt op; 4) ved dobbelt Fældning (herved forstaas i det følgende 

en to Gange foretagen Fældning med mellemliggende Opløsning 

af Saltet i Vand) af alle andre Luteosalte. Er det anvendte Salt 

tungtopløseligt, udrøres og udvadskes det ligefrem med halv- 

fortyndet Saltsyre, hvorpaa det dannede Klorid opløses i varmt 

Vand paa Filtret og filtreres ned i stærk Saltsyre. 

Bromid og Jodid 

(C0o6 NH3) Br og (Co 6 NH3)J. 

Af tidligere nævnte Grunde lade disse Salte sig vanskelig 

fremstille ved Anvendelsen af de frie Halogener. Sølvmethoden 

giver heller ikke tilfredsstillende Resultater, da Sølvsaltene ere 

for tungtopløselige i Ammoniak. Kviksølvbromidet vilde fældes 

af Ammoniak, og i det hele taget strander enhver direkte 

Fremstilling paa, at man ikke kan have alkaliske Opløsninger 

af de tilsvarende Koboltforiltesalte i nogenlunde rimelige Kon- 

centrationer. At fremstille dem af Hydroxydet synes mig en 

Omvej, mens en dobbelt Fældning med de tilsvarende Syrer 

bliver temmelig kostbart og — efter Jørgensen — dog ikke 

giver et rent Produkt. - Derimod faas begge Forbindelserne ved 

dobbelt Fældning med de tilsvarende Kaliumforbindelser og en 

sidste Omkrystallisation af Vand. 

De tre Salte ere udførlig beskrevne af Jørgensen!) i den 

oftere citerede Afhandling, hvortil for øvrigt kan henvises. 

Klorat 

(Co 6 NH) (C103)3, H» O. 

Dette Salt er sikkert ikke fremstillet tidligere, men faas let, 

naar man mætter en vandig, konc. Opløsning af Kloridet med 

Natriumklorat. Der udfældes da et meget fint, krystallinsk 

Pulver. af Luteosaltenes almindelige Farve. Varmes Vædsken, 

IJourn:f: pråaktt Ghem st 235 14 
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gaar det i Opløsning; men ved Afkøling kommer det igen som 

store, over en Tomme lange, naaleformede Krystaller. Ved Op- 

løsning og fornyet Fæidning med Natriumklorat faas det fuld- 

stændig frit for Klorbrinte, og ved en Omkrystallisation af lidt 

Vand bliver det frit for Natrinm. Saltet er meget letopløseligt 

i Vand og fortyndet Vinaand og har i vandholdig Tilstand en 

sjælden smuk Diamantglans, som ikke taber sig synderlig ved 

den ringe Forvitring, der gaar for sig ved almindelig Lufttørring. 

Derimod falde Krystallerne fuldstændig hen ved Afvanding. 

Som det ses af Formlen indeholder det tørre Salt 18 H, 

90 og 6N, og som det var at vente, viser det sig at være et 

Sprængstof af en frygtelig Virkning. Dog kan det paa ingen 

Maade kaldes farligt; det kan ophedes til mindst 120” og ex- 

ploderer ikke ved selv meget haard Behandling undtagen netop 

Slag; men under disse Omstændigheder dekomponeres det ogsaa 

med et øredøvende Knald. Ved Rivning i en Morter knalder 

det omtrent som en Blanding af Kaliumklorat og Svovl. An- 

tændes det ved almindelig Ild, brænder det ganske vist hurtig, 

men ikke voldsommere end Skydebomuld. Stoffet synes altsaa 

kun at ville explodere ved Stød og Slag, og at det kan taale 

enhver almindelig forekommende Temperatur er sikkert. Da 

Luteosaltene ved de her angivne Methoder vil kunne fremstilles 

til omtrent samme Pris som Koboltforiltesaltene, var det jo 

tænkeligt, at Stoffet kunde finde Anvendelse som Tændsats, 

hvorved det muligvis kunde have Betydning, at Saltet er let- 

opløseligt i Vand. Jeg har saaledes trukket Papirstrimler gen- 

nem en Opløsning af Saltet, og efter Tørring viste Papiret da 

den samme Ævne til at tændes ved Slag. At Saltets Opløselig- 

hed i andre Tilfælde netop vilde umuliggøre dets Anvendelse 

følger af sig selv. 

Den eneste Forsigtighedsregel, der bør tilraades, er, at 

man ikke sætter det tørrede Salt i Beholdere med Glasprop. 

Der kunde let blive noget hængende mellem Proppen og Glasset, 

og ved Vridning af Proppen kunde Saltet antændes. 
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En mere videnskabelig Anvendelse af dette Salt vilde være til 

Bestemmelse af Koboltets Atomtal. Varmes nemlig Saltet med 

fortyndet Saltsyre. reduceres det kvantitativt til Luteoklorid; thi 

ved Inddampning til Tørhed og Udtrækning af Massen med 

Vinaand gaar ikke det mindste Spor af Kobolt i Opløsning, og 

hvis Omsætningen gik uregelmæssig for sig, vilde der nød- 

vendigvis blive dannet Koboltklorid. Luteosaltet faas let rent 

og navnlig fuldstændig frit for Nikkel; men især vilde Methoden 

have sit Fortrin i, at Bestemmelsen blev gjort direkte i Forhold 

til llten. Vægttabet ved Reduktionen repræsenterer nemlig de 

9 Iltatomer, der have været i Forbindelse med det Koboltatom, 

der faas tilbage ved Glødning af det dannede Luteoklorid i en 

Brintstrøm. 

Saltet kan ogsaa fremstilles ved Omsætning af Sulfatet med 

Bariumklorat og Inddampning af den klarede Opløsning. Selv 

ved Fremstilling af rent Salt kan denne Dobbeltsønderdeling 

benyttes; thi et Overskud af Sulfat skader ikke, da det efter 

Inddampningen udkrystalliserer først som Kloratsulfat, der er 

saa godt som uopløseligt i den mættede Opløsning af Kloratet. 

Det Spor af Svovlsyre, som findes i Vædsken, kan i hvert Til- 

fælde fjærnes ved Omkrystallisation af det senere udskilte Salt. 

0,9857 gr afgav ved Tørring 0,0439 gr Vand. De tilbageblevne 

0,9418 gr afdampedes gentagne Gange med Svovlsyrlingvand, indtil 

Lugten af Svovlsyrling kunde holde sig i Kulden et Par Timer efter 

den sidste Tilsætning.. Ved Ophedning til svag Glødning (usynlig 

ved Dagens Lys) efterlodes 0,3569 gr Co S04. 

beregnet 4,45 "/0 H20; 14,32 9/0 Col. 

HE Fan Kg Se ELERS RD let fare Sols: 

Perklorat 

(Co 6 NH3) (C1O2)3. 

Til Fremstilling af dette Salt kunde efter al Rimelighed 

anvendes en Fremgangsmaade analog med den for Kloratet først 

anførte; men da Natriumperklorat vanskelig faas rent, har jeg 
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benyttet Ammoniaksaltet. To Fældninger og en Omkrystallisa- 

tion ere tilstrækkelige, naar man sørger for, at Opløsningerne 

blive fuldstændig mættede med Ammoniumsaltet; men da dette 

Salt næppe er en Handelsvare og derfor langtfra altid staar til 

Raadighed i større Mængder, har jeg kombineret Fremstillingen 

af de to Salte, af hvilke jeg almindeligst bruger Ammoniaksaltet 

til kvantitativ Bestemmelse af Kalium.  Natriumklorat smeltes i 

en Porcellænsskaal fra Bayeux, og Ophedningen fortsættes indtil 

Vædsken bliver grødagtig. Efter Afkøling udkoges med lidt 

Vand, hvorved fåas en sirupstyk Opløsning, der inddampes til 

Tørhed med Overskud af Saltsyre, hvorved det resterende Klorat 

dekomponeres. Massen udtrækkes atter med lidt Vand, og 

Vædsken fældes med en varm, koncentreret Opløsning af Klor- 

ammonium. Det udskilte Ammoniumsalt renses ved flere Om- 

krystallisationer; men Moderluden, der indeholder en meget 

betydelig Mængde Perkloraåat, kan netop passende anvendes til 

Fremstilling af Luteosaltet, idet man fælder den første Moderlud 

med en passende Mængde Luteoklorid og omkrystalliserer Pro- 

duktet af den anden, det saaledes vundne af den tredje 0. s. v. 

At der ved Anvendelsen af smaa Mængder Luteoklorid lettest 

faas et rent Produkt, følger af sig selv; men man kan faa 

næsten al Kloroversyren benyttet, naar man opløser Luteokloridet 

i den nødvendige Mængde kogende Vand og dernæst tilsætter 

den første Moderlud. Der kommer da strax et meget stort 

Bundfald, og Resten af Perkloratet krystalliser ud, inden 

Vædskens Temperatur er sunken til c. 50”. Hvad der udskilles 

ved lavere Temperatur er fortrinsvis Klorider. Naar man derfor 

filtrerer Vædsken, inden den har naaet Legemsvarmen, fåar man 

strax et forholdsvis rent Produkt, der paa samme Maade opløses 

i den nødvendige Mængde kogende Vand, hvorefter den følgende 

Moderlud tilsættes, og såa fremdeles. 

Saltet er vandfrit og temmelig tungtopløseligt, omtrent som 

Kaliumsaltet. Det krystalliserer i Oktaedre og ligner for øvrigt de 
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andre Luteosalte. Det er ikke saa explosivt som Kloratet, da 

det indeholder for megen Ilt. 

Analysen voldte nogen Vanskelighed, da Kloroversyren ikke 

lader sig reducere ad vaad Vej. Ved en enkelt Afrygning med 

Svovlsyre kunde den ikke heller skaffes bort, saa at der til Slut 

indtraadte Forpufning. Derimod lykkedes det, naar man 4—5 

Gange inddampede med fortyndet Svovlsyre, idet Saltet stadig 

var fuldstændig dækket af Vædsken. Da der paa denne Maade 

var samlet såa megen stærk Svovlsyre, at Kloroversyrens hvide 

Dampe kom til Syne, inden Vædskens Overflade naaede ned til 

Saltet, varmedes videre, indtil den fuldstændige Dekomposition 

var naåaet. 

1,8432 gr af det lufttørrede Salt vejede efter Tørring ved 110? 

1,8421 gr. Efter Behandling paa den angivne Maade vejede Resten 

0,6235; efter fornyet Afrygning 0,6234. 

Fundet 12,84 %/0 Co; beregnet 12,83 ”/o Co. 

Nitrit 

(Co 6 NH3)(NO2)3. 

Dette Salt har jeg faaet ved nøjagtig Dekomposition af 

Sølvnitrat med Luteoklorid; men nemmere faas det ved dobbelt 

Fældning af en mættet Opløsning af Luteoklorid med fast Na- 

triumnitrit. Efter Omkrystallisation faas det i store, men korte 

Krystaller med mange Flader, der i hvert Tilfælde tilhøre et af 

de prismatiske Krystalsystemer. Som et meget fint Krystal- 

pulver faas det ved en ganske ejendommelig Omsætning, idet 

man opløser Luteoacetatet i 96/0 Vinaand og tilsætter Amyl- 

nitrit, som almindelig gaar i Handelen. Efter nogle Dages For- 

løb er Luteosaltet da udfældet. 

Saltet er temmelig letopløseligt, mindst som Kloridet; det 

taaler tilsyneladende ligesaa gødt som de andre Luteosalte Kog- 

ning i vandig Opløsning og forholder sig i det hele taget ganske 

som Nitriterne af Alkalimetallerne. Det først fremstillede Pro- 

dukt havde dog efter et Par Aars Forløb faaet et gulligt Beslag 

D. K. D. Vid. Selsk, Overs. 1399. 33 39 
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påa enkelte Krystallers Overflade, og ved Opløsning af hele 

Portionen i Vand blev der tilbage en meget ringe Mængde af 

et gult, fint Pulver, der efter alt at dømme maatte være Koboltid- 

ammoniummitrit. Om det skyldtes en Urenhed i de anvendte 

Salte, eller om der er foregaaet en virkelig Dekomposition, kan 

jo først afgøres, naar et Salt fremstillet af rene Stoffer har hen- 

staaet et lignende Tidsrum. 

Saltet er vandfrit, thi 0,9693 gr lufttørret Salt vejede efter Tør- 

ring 0,9632 gr. Efter Afrygning med Svovlsyre blev tilbage 0,4983 gr 

CoSO0a. 

Fundet 19,63 %/0 Co; beregnet 19,670 Co. 

Nitrat 

(Co 6 NH3) (NO3)3 

fremstilles bedst ved Sølvmethoden, men faas ofte af andre 

Luteosalte ved gentagen Fældning med Salpetersyre. Saltet er 

saa godt kendt og bl. a. beskrevet saa omhyggelig af Jørgen- 

sen, at det her kan forbigaas. 

Sulfat 

(Co 6 NH3)» (SO4)3 , 5 H20 

fremstilles efter Jørgensens sidst angivne Methode!) ved 

Fældning af en Kloridopløsning med fortyndet Svovlsyre og 

Vinaand, hvorved som Gennemgangsled faas Kloridsulfåtet og 

det sure Sulfat. Forlængst har jeg brugt en lignende Methode, 

men som tillader at arbejde med langt større Mængder, idet jeg 

udrører Kloridet med den dobbelte Mængde koncentreret Svovl- 

syre. Naar den største Del af Klorbrinten er gaaet bort, op- 

hedes paa Vandbad eller bedre i en Tørrekasse, hvorved Massen 

bliver tyndflydende. Naar Vædsken ikke længere lugter af Klor- 

brinte, sprøjtes Vand i den under Omrøring, eller den hældes 

1) Zeitschr. f. anorg. Chem. 17, 458. 
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ud i omtrent det dobbelte Rumfang Vand. I begge Tilfælde 

udfældes et fint Pulver, der ved Omkrystallisation giver rent 

Sulfat. Jørgensens sure Sulfat har jeg tidt stødt paa som 

Indblanding i det normale Salt, men aldrig kunnet faa det rent. 

Lige saa lidt er jeg sikker paa at have faaet et ensartet 

Produkt ved at opløse 100 gr Klorid i 200 cc konc. Svovlsyre, 

fortynde med 300 cc Vand og dernæst hælde det hele ud i 

500 cc 969% Vinaand. Det ved 100? tørrede Salt indeholdt 

14,449/0 Co, mens Formlen (Co 6 NH3),SO04 (S04H)4 fordrer 14,57 9/0. 

Under Tørringen afgav det. 8,65 "70, mens 4H20 fordrer 8,20 9/9. 

At et saadant Salt skulde existere, anser jeg dog for højst tvivl- 

somt; thi den oftomtalte Lov om Kombinationen af en mono- 

valent og en divalent Syrerest synes ogsaa at gøre sig gældende 

påa dette Omraade. Saaledes passer den paa det sure Sulfat 

(Co6 NH3;)SO04(SO4H) og paa det ligeledes af Jørgensen beskrevne 

Sulfatpersulfat (Co 6 NH3)(SO;)>(S208), hvis man kan anse Svovl- 

oversyren for enbasisk. Mere Rimelighed er der for Existensen 

af et fuldstændigt surt Sulfat (Co 6 NH3)(SO4H);; men at der 

existerer endnu mere sure Salte end Jørgensens, synes sik- 

kert, da Koboltindholdet i det ovennævnte Produkt er over 

2 9/0 lavere. 

Nemmere faas det normale Sulfat af Nitratet, der udrøres 

med sin dobbelte Vægt stærk Svovlsyre, hvorved det ganske 

gaar i Opløsning, mens Temperaturen stiger til 60—709.  Til- 

sætter man nu i smaa Portioner en afkølet Blanding af lidt Vin- 

aand og megen stærk Svovlsyre, kommer der naturligvis en 

voldsom Udvikling af Kvælstofilter, og Temperaturen kan stige 

i hvert Tilfælde til 160”. Af Hensyn til Udbyttet bør man dog 

ikke gaa meget op over 100”, hvorfor man lader Massen afkøles 

mellem hver Tilsætning. Under Processen bliver den mere og 

mere grødagtig; men ved Tilsætning af et Overskud af den 

nævnte Blanding kan man faa ethvert Spor af Salpetersyre bort. 

Naar Indvirkningen er forbi, røres Massen som sædvanlig ud 

med Vand, og det udskilte omkrystalliseres. 
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Åt man ogsaa og endnu bedre kan benytte Kloridsulfåt og 

Nitratsulfat, følger af sig selv. At de indeholde Pentamminsalte, 

gør intet, da disse let fjærnes ved Omkrystallisationen eller 

retlere holde sig opløste i den stærkt svovlsure Vædske. 

Direkte faas Sulfatet ved Sølvmethoden; men Omsætningen 

er ikke saa fuldstændig som ved Nitraterne. Bedst fremstilles 

Saltet ved Iltning med Blydioxyd. 

Kloridsulfat. 

(C06 NH3) SO4CI1, 3 H20 

fremstilles som før omtalt direkte ved Tilledning af Klor til en 

ammoniakalsk Opløsning af Koboltammoniumsulfat eller af denne 

Opløsning og Klorsølv. Da Saltet er langt tungere opløseligt 

end baade Kloridet og Sulfatet, faas det let rent ved Om- 

krystallisation. 

Om dette Salt foreligger meget afvigende Angivelser i den 

ældre Literatur. Rogojski!) har faaet det ved at dekomponere 

Kloridet med fast Sølvsulfat, men antager det bestaaende af lige 

Molekuler af Kloridet og Sulfatet. Efter Gibbs og Genth ere 

Sulfatet og Kloridet isomorfe og krystallisere sammen i alle 

Forhold og lade sig ikke skille ved Omkrystallisation. Forskel- 

lige Produkter indeholdt 16,96, 17,21 og 21,470 Co (det første 

Tal svarer temmelig nøje til rent Sulfat, de to sidste nogen- 

lunde til Kloridsulfat og Klorid). Aldeles ufatteligt er det, naar 

de nævnte Forfattere stadig gentage denne Paastand ”); thi aldrig 

har jeg set Krystaller af de to Salte, som paa nogen Maade 

minde om hinanden. Derimod kan Kloridsulfatet undertiden 

optræde i en Form, som noget ligner Kloridets, mens det som 

Regel mest minder om Sulfatet. Da det ene Salt er vandfrit 

og det andet vandholdigt, vil jo en Lighed være meget usand- 

1) Journ. f. prakt. Chem. 56, 491. 

Silk vAmer: Journ: [2] 237334 4027337: 
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synlig og under alle Omstændigheder. bero paa et Tilfælde og 

være ganske betydningsløs. Ordet Isomorfi kan slet ikke an- 

vendes paa en saadan Lighed. At et vandholdigt og et vand- 

frit Salt krystallisere sammen i alle Forhold, har man sikkert 

ikke heller haft Exempler paa. Den eneste mulige Forklaring 

synes at være en simpel Forvexling af de to Præparater. 

At de to Salte udkrystallisere sammen — eller rettere sagt 

Kloridsulfatet med et af de andre —, er kun Tilfældet, naar 

man fælder Kloridet med Svovlsyre eller Sulfatet med Saltsyre, 

og i saa Tilfælde er det ikke en Følge af Isomorfi, men af en 

relativ Virkning af Masserne. Omkrystalliserer man tilfældige 

Blandinger af neutral eller alkalisk Vædske, maa man tvertimod 

forbavses over den Hurtighed, hvorved man naar det rene 

Kloridsulfat. 

Noget saadant findes omtalt af Schiff"), der opløste lige 

Æquivalenter af de to Salte (altsaa Overskud af Kloridet) i 

saltsyreholdigt Vand. Ved Afkøling vandtes da en Blanding 

af to Stoffer, hvoraf det ene øjensynlig var det rene Klorid, 

mens det andet indeholdt Klor og Svovlsyre omtrent som 5 Æqu. 

CL til 4 Æqu. SO4. Derimod vandtes ved Omkrystallisation et 

homogent Produkt, der indeholdt de nævnte Syrerester i For- 

hold som Cl til SO. 

For at se, om der overhovedet kunde være noget rigtigt 

i Gibbs og Genths Angivelser, og om der existerede andre 

Dobbeltforbindelser af de to Salte, afvejede jeg Mængder af rent 

Sulfat og rent Klorid svarende til Formlerne (Co 6 NH;)SO4C1 og 

(Co 6 NH3),S04C14 og opløste de to Blandinger hver for sig i 

Vand. Efter Udkrystallisation analyseredes de fremkomne Pro- 

dukter: 

1) Afvejet efter Formlen (Co 6 NH3) (SO4) Cl. 

5,0508 gr store Krystaller afgav ved Tørring 0,8498 gr Vand. 

4,201 gr tørret Salt gav 2,228 gr. CoSO4. 

1) Liebigs Ann. 123, 31. 
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Ved en senere Vandbestemmelse i den samme Portion afgav 

1,4478 gr ved Tørring 0,2339 gr Vand. 

2) Afvejet efter Formlen (Co 6 NH3)2 SO; CL. 

2,8027 gr Stof afgav ved Tørring 0,4377 gr Vand: 2,365 gr tørt 

Salt gav 1,254 gr CoSO04. 
É 1. er 

Beregnet for | H20 15,58 %0 era 16,8 og 16,1 15,6 

(Co 6NH3)S04C1, 3H20 (Co 20,13 %0”" 20,10 20,12 

3) Moderluden fra Salt 1) inddampedes betydelig, hvorved ud- 

skiltes endnu et Salt, hvoraf 

2,4385 gr ved Tørring afgav 0,3923 gr Vand; 2,0462 gr tørt 

Stof gav 1,089 gr CoS04; svarende til 16,09 ?/0 Vand og 20,20 9/0 Co. 

Det viser sig altsaa, at man under alle Omstændigheder 

faar det samme Salt, og de citerede Angivelser kunne derfor 

ikke være rigtige. Derimod kan jeg ganske bekræfte de af Krok 

meddelte Oplysninger om Kloridsulfatet, bl. a. at man snart faar 

Saltet i lange tetragonale Prismer lignende Sulfatets, snart i 

«Kvadratoktaedre». Det første er Reglen; men den sidste Form 

fandtes f. Ex. næsten udelukkende i det ovenfor under 3) ana- 

lyserede Salt. 

Kloratsulfat og  Perkloratsulfat 

(Co 6 NH3) SO4 (C1093) (Co 6 NH3) SO4 (C1OQ)). 

Begge disse Salte ere vandfrie og krystallisere i Oktaedre. 

Da de begge ere tungtopløselige, faaes de let ved Blanding 

af Komponenternes Opløsninger. 

0,7936 gr lufttørret Kloratsulfat vejede efter Tørring ved 110” 

0,7930 gr og gav efter Reduktion med Svovlsyrling og Afrygning 

med Svovlsyre 0,3617 gr CoS04. 

Fundet 17,31/0 Co; beregnet 17,30 %/o Co. 

0,8324 gr lufttørret Perkloratsulfat vejede efter Tørring ved 110? 

0,8297 gr og efterlod ved Afrygning med Svovlsyre 0,3607 gr Co SO4. 

Fundet 16,50 9/0 Co; beregnet 16,52 %/o Co. 
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Karbonat 

(Co 6 NH3)2(CO3)3, i H20. 

Gibbs og Genth have fremstillet dette Salt ved Dekom- 

position af Kloridet med Sølvkarbonat. De angive tillige, at 

Opløsningen optager Kulsyre af Luften og danner det sure Salt, 

hvorfor Produktet ogsaa viste to forskellige Former. Ligesaa 

faldt Kulsyrebestemmelsen for højt ud. At.Opløsningen af det 

normale Salt ved Mætning med Kulsyre udskiller et surt, er 

rigtigt; men da noget saadant paa et tidligere Tidspunkt ikke 

var faldet mig ind, har jeg i god Tro fremstillet Saltet ved at 

dekomponere Sulfatet med Vand og pulveriseret Bariumhydroxyd. 

Overskuddet af det sidste fældedes med Kulsyre, hvorfor Filtratet 

under den frivillige Inddampning udskilte noget Bariumkarbonat. 

Der maa da sikkert tillige have været Luteodikarbonat til Stede, 

og da min Analyse af Saltet fuldstændig stemmer med Formlen 

for det normale Salt, er jeg tilbøjelig til at tro, at Forholdet er 

det omvendte af det af Gibbs og Genth angivne, nemlig at 

en Opløsning af Dikarbonatet ved Inddampning afgiver Kul- 

syre. — For øvrigt er det jo ikke umuligt, at begge Dele kan 

være rigtigt, saa at der i begge Tilfælde faas en Blanding, over- 

vejende bestaaende af det normale Salt. Under alle Omstændig- 

heder gav en vandig Opløsning af mit Præparat en krystallinsk 

Bundfældning ved Mætning med Kulsyre; men da jeg kun har 

bestemt Kobolt og Vand, skal jeg indtil videre ikke udtale mig 

bestemtere. 

Det kan vanskelig undgaas, at Saltet under Inddampningen 

dekomponeres en Smule; men hvis man filtrerer Vædsken, netop 

naar den er bleven mættet, kan man ved fortsat frivillig For- 

dampning fåa meget store (langt over en [ cm) ret regelmæssige 

Blade, der meget ofte ere voxede igennem hinanden omtrent 

under rette Vinkler. 

Som Regel faar man dog et renere Produkt, naar man 

efter Inddampning og Filtrering strax fælder med Vinaand. 
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Antagelig faar man det renest ved med omtrent en halv Times 

Mellemrum at sprøjte smaa Portioner Vinaand paa Vædsken og 

dernæst svagt at omrøre den øverste Del af denne. Paa Bunden 

af Glasset danner der sig da temmelig store Krystalblade. 

Ganske pragtfuldt faar man Saltet ved langsomt at filtrere Op- 

løsningen ned i en ikke før stor Mængde halvfortyndet Vin- 

aand. Der danner sig da ligesom et lille Grantræ op gennem 

Vædsken med støre glinsende Blade til Grene. Stammen be- 

staar af et hult Rør, gennem hvilket den vandige Opløsning 

flyder ned, og ved Udsivning derfra bevirkes Grenenes jævne 

Væxt. Mens de store Blade, der dannes ved frivillig Inddamo- 

ping af Opløsningen, ere meget haarde og bestandige, smuldre 

de ved Fældning dannede let hen og forvandles selv ved læm- 

pelig Berøring til mindre Krystaller. 

Direkte. lader det sig næppe fremstille sogenlunde rent. 

Saltet er nemlig meget letopløseligt og taaler ikke mange Be- 

handlinger. Allerede ved almindelig Temperatur dekomponeres 

det ved lang Tids Henstand i Opløsninger, og Kogning taaler 

det aldeles ikke. I tør Tilstand er det derimod langt bestandigere 

og kan holdes i flere Dage ved 100” uden at lide nogen syn- 

derlig Dekomposition; det bliver ganske vist mørkere, men af- 

tager ikke synderlig i Vægt. Efter 6 Timers Ophedning havde 

en Prøve af det tørrede Salt saaledes kun tabt 1,2 "%/0. 

1,4748 gr af Saltet tørredes i Vakuum over Svovlsyre, hvorpaa 

det hensattes over Svovlsyre et Par Timer ved almindeligt Tryk (af 

Hensyn til Platinskaalens Adsorption). Det vejede da 1,1799 gr, 

hvilken Vægt ikke forandredes ved Gentagelse af Behandlingen. Efter 

Ophedning og Afrygning med Svovlsyre efterlodes 0,7312 gr Co SO4. 

Fundet 20,06 %%0 Hz0 og 23,52 %0 Co. 

Beregnet 20,06 0 H20 og 23,46 %/0 Co. 
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Kloridkarbonat 

(Co 6 NH) (CO) CI. 

Ligesom de tidligere beskrevne Dobbeltsalte er denne For- 

bindelse betydelig tungere opløselig end de to Komponenter, 

og den kan derfor faas af disse ved Blanding af de mættede 

Opløsninger. Nemmere faas den dog ved Fældning af en Klorid- 

opløsning med fast Kaliumkarbonat. = Moderluden suges fra 

Bundfaldet, der omkrystalliseres. 

Saltet er vandfrit og krystalliserer i Oktaedre ligesom de fleste 

andre. Det er langt mere betandigt end Karbonatet og kan om- 

krystalliseres af kogende Vand. Længere Tids Kogning taaler 

det ikke; men i tør Tilstand kan det holde sig ubegrænset 

længe ved 100”. 

1,4440 gr af det lufttørrede Salt vejede efter Tørring i Vakuum 

over Svovlsyre 1,4437 gr, hvilken Vægt ikke forandredes ved længere 

Tids Ophedning til 100%. Ved Afdampning med Svovlsyre efterlodes 

0,8708 gr CoS02. 

Fundet 22,89 %0 Co; beregnet 22,969 Co. 

Acetat 

(Co 6 NH3) (CH; CO2);, 3 H20. 

Saltet fremstilledes først ved Overmætning af Karbonatet 

med Eddikesyre. Den derved fremkomne Vædske indeholder 

det søgte Stof, der er saa. letopløseligt, at Opløsningen bliver 

næsten sirupstyk, inden Saltet udkrystalliserer. Da det strax 

viste sig, at det endog er opløseligt i Vinaand, benyttedes denne 

vigtige Egenskab til at lette Fremstillingen betydelig, idet man 

da blot behøver at fælde en Opløsning af Sulfatet med Under- 

skud af Bariumacetat, inddampe Filtratet og udtrække med Vin- 

aand. Overskuddet af Sulfat bliver da tilbage, maaske i Form 

af Acetatsulfat. 

Fig Analysen toges først en Prøve, der var udkrystalliseret af 

vandig Opløsning. 
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1,3686 gr afgav ved Tørring ved. 110” 0,1896 gr Vand; 

1,179gr tørt Stof gav ved Afdampning med Svovlsyre 0,5407 gr 

CoS04. 

Fundet 13,85/0 H20; 17,40 %/0 Co. 
Beregnet 13,79 %0 H20; 17,45 %0 Co. 

Hovedportionen omkrystalliseredes af absolut Alkohol, hvor- 

efter Saltet optraadte i en ganske anden Form, nemlig ØRhom- 

boedre, meget nær med samme Vinkler som Kalkspatten. Præ- 

paratet lørredes paa Filtret over Svovlsyre, indtil Papiret netop 

var tørt; men da en Prøve af Stoffet øjensynlig forandrede sig 

ved Henliggen i Luften, undersøgtes dette Fænomen noget 

nøjere, idet 

1) 1,7327 gr hensattes i en aaben Skaal i fri Luft, hvorved 

Vægten tiltog, men ingenlunde jævnt, idet den største Vægt- 

forøgelse naturligvis faldt paa de første 12 Timer; dernæst blev 

den en Tid ganske forsvindende; men paa en enkelt Regnvejrs- 

dag naaedes næsten Maximum af Vægt, der ikke senere aftog 

ved indtrædende Tørvejr. Efter 4 Døgns Forløb ophørte Til- 

væxten, og Vægten var da 1,7646 gr, altsaa 1,85 ”/o Vægtforøgelse. 

Det tørredes nu i Vakuum over Svovlsyre og efterlod derved 

1,5251 gr. De to sidste Vejninger give det Resultat, at Saltet 

efter at have henligget i Luften ved Tørring afgiver 13,6 %0, 

hvilket. efter Omstændighederne ret godt stemmer med det for 

3 H2O0 beregnede 13,85 %/0. 

Det laa da nært at antage, at Saltet havde været delvis for- 

vitret, og at det ved Henliggen i fugtig Luft optog det manglende 

Vand. Men en saadan Antagelse vilde ikke kunne forklare de 

to Krystalformer, og desuden havde Krystallerne været fuld- 

stændig blanke. Antager man derimod, at Saltet kan krystalli- 

sere med Alkohol ligesom f. Ex. Kalciumklorid, faar man for 

(Co 6 NH3) (CH; CO2); C2H; OH et Tørringstab af 11,970, mens 

den her omhandlede Prøve ved direkte Tørring vilde have tabt 

11,98%/o. Forholdet er altsaa det, at det med Alkohol krystalli- 

serede Salt ved Henliggen i Luften afgiver Alkohol og optager 
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Vand i Stedet. En Beregning giver, at denne Ombytning vil 

være ledsaget af en Vægtforøgelse af 2,06 ”/o, mens der fandtes 

1,85 9/0. 

2) For direkte at paåavise, at Saltet virkelig krystalliserer 

med Alkohol, hensattes 0,6184 gr til konstant Vægt tørret Salt 

over brændt Kalk vædet med absolut Alkohol. Då enhver Mu- 

lighed for Optagelsen af Vand var udelukket, maatte Forsøget 

være afgørende. Ved Vejningen indtraadte naturligvis et særligt 

Forhold ved, at ogsaa Platinet fortætter Alkoholdampen paa sin 

Overflade, hvorfor Vægten meget hurtig aftog, men efter nogle 

faa Minuters Forløb blev temmelig konstant ved 0,702 gr. Dette 

Tal giver netop ogsaa et Indhold af 12,0 ?/0 Alkohol (beregnet 

11,97 9/0). 

3) 1,5251 gr vandfrit Salt hensattes paa samme Maade over 

brændt Kalk vædet med Methylalkohol. Ganske som i forrige 

Tilfælde nåaåedes konstant Vægt véd 1,667 gr, hvilket giver et 

Indhold af Methylalkohol paa 9,15%0, mens Formlen (Co 6 NH3) 

(CH3CO2);, CH;OH fordrer 8,66 ?/0. At Overensstemmelsen her 

er mindre god, kan have sin Grund i, at Methylalkoholen var 

temmelig uren; men at Saltet virkelig ogsaa krystalliserer med 

Methylalkohol, kan der vel ikke være nogen Tvivl om. Der- 

imod indsuger det tørre Salt ikke Isobutylalkohol, idet en 

Prøve i Løbet af flere Dage kun tiltog 2 Milligram ved Hen- 

stand derover. 

At Saltet saaledes krystalliserer med haade Vand og Alkohol 

ses ret paafaldende, naar man opløser det i 96/0 Vinaand og 

inddamper Vædsken over Svovlsyre. Det vandholdige Salt af- 

sætter sig da som store, stjærneformet grupperede Spyd, der 

meget ofte voxe tværs igennem Rhomboedrene af det alkoholiske 

Salt, der samtidig udkrystalliserer. Disse sidste kunne have en 

meget betydelig Størrelse. 

Saltet er ogsaa meget letopløseligt i Iseddike. 
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Hydroxydet. 

Denne Forbindelse har Gibbs og Genth faaet i Opløsning 

ved Dekomposition. af Sulfatet med Baårytvand; men som vente- 

ligt var, kunde de ikke udskille det faste Stof af en såa for- 

tyndet Opløsning, der tilmed er yderst ubestandig. 

Derimod. faåas det i hvert Tilfælde temmelig rent, naar man i 

en Morter sammenriver Luteosulfat og Bariumhydroxyd, begge i 

krystalliseret Tilstand. Efter nogen Tids Forløb begynder Mas- 

sen at blive klam og klattet, saa at Rivningen bliver vanskelig, 

men senere bliver den. til en lind Grød, og naar den endelig er 

bleven ganske tyndflydende, er Omsætningen forbi. Da begge 

de anvendte Stoffer ere vandholdige og det dannede Hydroxyd 

er meget letopløseligt, var noget saadant at forudse. Af Hen- 

syn til den senere Fældning burde man maaske bruge delvis 

afvandede Stoffer; noget Vand maa dog sikkert være til Stede. 

Naar Processen. kan skønnes at være fuldendt, udrøres det hele 

med stærk Vinaand eller hellere absolut Alkohol, og Filtratet 

fældes med Æther. Alt efter Omstændighederne faar man da 

en tyk Olie, der snart krystalliserer, eller strax et brunt. Pulver. 

Det første var Tilfældet, da jeg forsøgte at fremstille Stoffet. i 

noget større Mængde (af 70 gr Sulfat); men desværre maatte 

jeg lade det staa Natten over i fugtig Tilstand, og næste Dag 

var Dekompositionen begyndt. Ved hurtigt at tørre det i Va- 

kuum over Svovlsyre lykkedes det dog at begrænse Sønder- 

delingen, og endnu 3 Maaneder efter synes Præparatet at være 

ganske ligesom strax efter Tørringen. . Det opløses let i Vin- 

aand med Undtagelse af lidt Koboltilte og giver stadig de for 

Stoffet karakteristiske Reaktioner. Ogsaa i absolut alkoholisk 

Opløsning holder det sig godt. Det er en meget stærk Base, 

hvis Opløsninger virker stærkt ætsende paa Huden; den fælder 

alle de tunge Metallers Salte, opløser Aluminium- og Zink- 

hydroxyd, der atter udfældes ved Tilledning af Kulsyre. Ved 

det sidste Forhold viser den sig altsaa at staa Kali og Natron 

44 



Nogle Luteokoboltsalte, deres Fremstilling og 'Ømsætninger. 599 

nærmere end Ammoniak. TI det hele taget opfører Luteoradikalet 

sig ganske som et trivalent Alkalimetal. Da jeg ikke tvivler om, 

at Hydroxydet ved en hurtigere Fældning kan faas fuldstændig 

rent, vilde det derfor være meget ønskeligt, om en Mand med 

nogen Øvelse i thermokemiske Arbejder, og som tillige havde 

et Platinkalorimeter til Raadighed, vilde bestemme Neutralisations- 

varmen. AL foretage blot en Analyse med mit Præparat, var 

der naturligvis ingen Mening i, men jeg haaber at kunne gøre 

det med et andet inden ret længe. 

Endnu skal jeg blot anføre, at jeg foruden de allerede an- 

førte Forbindelser har fremstillet adskillige andre.  Formiatet 

faas saaledes af Sulfatet og Blyformiat. Det har 2 Mol. Vand, er 

henflydende, overordentlig letopløseligt i Vand og temmelig let- 

opløseligt i Methylalkohol; i absolut Æthylalkohol er det der- 

imod tungtopløseligt. Det krystalliserer i Former, der minde 

om Kloratets, men som i Størrelse og Glans endog overgaar 

disse. — Påa samme Maade faas det smørsure Salt, der siet 

ikke vil krystallisere af Vand, da Opløsningen tørrer ind til en 

gummiagtig Masse. Det opløses i alle Alkoholerne indtil C; 

inklusive, men fældes af disse Opløsninger — skønt meget 

ufuldstændig — af de sammensatte Ætherarter som en Olie. 

Ogsaa Acetatsulfat og Formiatsulfat mener jeg at have frem- 

stillet; men då Koboltindholdet i de tørre Salte efter Beregningen 

skal ligge saa nær ved Sulfatets, at en Koboltbestemmelse (som 

jeg ganske vist har gjort, men ikke faaet videre god) intet vilde 

bevise, maa jeg udsætte videre Meddelelser til senere. Begge 

de nævnte Salte taale ikke Omkrystallisation af Vand og næppe 

heller en Vadskning med Vinaand. Det første gælder ligeledes 

om et ret letopløseligt Dobbeltsalt af Luteosulfat og Ammonium- 

sulfat, som man meget hyppig støder påa, men som vanskelig 

faåas tilstrækkelig rent. Det indeholder i hvert Tilfælde under 
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visse Omstændigheder mindst 16/0 Vand, mens det.rene Sulfat 

kun afgiver 10,3 ”/o ved Tørring. Nogen Ålun er det dog ikke, 

hvilket man. i Betragtning af Luteohydroxydets Trivalens kunde 

fristes til at tro.  Detailler angaaende disse og andre Salte 

haaber jeg at kunne fremlægge i en ikke fjærn Fremtid. 

Dette Arbejde er udført i Landbohøjskolens kemiske La- 

boratorium, hvorfor jeg herved bringer Hr. Professor O. T. 

Christensen min bedste Tak. Ligesaa en Tak til Hr. Professor 

S. M. Jørgensen for den Velvilje og Interesse, han har vist mig 

og mit Arbejde, og endelig en Tak til Carlsbergfondet, som ved 

sin Understøttelse har gjort mig det muligt at fortsætte mine 

Studier i videnskabelig Retning. 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr.6. 

Kulsyrens Opløselighed i Alkohol mellem — 67 og + 45? C. 

In- og Evasionskoefficient ved 0”, 

Af 

Christian Bohr. 

(Meddelt i Mødet den 21de April 1899). 

For Theorien om Luftarters Opløselighed i Vædsker vil det 

være af Interesse at fastsætte Absorptionsværdier ved lavere 

Temperaturer, end det hidtil er sket. I dette Øjemed er den i 

Afsnit I nedenfor beskrevne Forsøgsrække udført, hvor Kulsy- 

rens Absorption i Alkohol er bestemt ved Temperaturer af ind- 

til — 67” C. Afsnit II indeholder Bestemmelse af In- og 

Evasionskoefficienten for de nævnte Stoffer ved 0”. Det vil der 

påavises, at den tidligere") for Vand og Kulsyre benyttede Op- 

løsning af Absorptionskoefficienten i de nævnte Koefficienter 

ogsaa finder Anvendelse ved Undersøgelse af Kulsyrens Optagelse i 

Alkohol. Koefficienternes Værdi ved andre Temperaturer end 0” 

haaber jeg senere at faa Lejlighed til at meddele, 

E 

Kulsyrens Absorption i Alkoholer tidligere med Bunsens 

Absorptiometer undersøgt af Carius?) for et Temperatur- 

1) G. Bohr. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Oversigt, 1899, p. 293. 

?) Carius. Liebigs Ann. 94, p. 135, 1855. 
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interval af fra c. 3? til 23? C. Værdierne ville nedenfor blive 

tabellarisk opførte til Sammenligning med de af mig fundne, 

med hvilke de vise god Overensstemmelse. Foruden Carius' 

Undersøgelser foreligger der angaaende det her omhandlede Spørgs- 

maal, saa vidt jeg ser, kun en Række Forsøg af 0. Muller 1). 

Dette Arbejdes Hovedformaal er Bestemmelse af Kulsyrens Op- 

løselighed i Blandinger af Alkohol og Vand, hvorved det lykkes 

at konstatere et Minimum for Absorptionen ved c. 28 Vægt- 

procent Alkohol. Lejlighedsvis kommer Forfatteren derved til 

at anstille en Bestemmelse med 99 %/o Alkohol ved 2073, der 

giver en Værdi for Absorptionskoefficienten af c. 2.6. Efter 

mine Forsøg vil, som det ses nedenfor, Værdien ved denne Tem- 

peratur være 2.96, i nær Overensstemmelse med Carius, der 

finder 2.93; imidlertid er den af Muller anvendte Methode, såa- 

ledes som Forf. selv fremhæver (l. c. pg. 31), ikke uden Fejl- 

kilder, der formentlig forklare Afvigelsen. 

Jeg har ved Bestemmelserne anvendt to forskellige Frem- 

gangsmaader, hvoraf den, der nedenfor beskrives sidst, væsent- 

lig tjener til Kontrol af Værdierne ved de lave Temperaturer. 

Ved den førsteMethode mættes Alkoholen ved Gennem- 

ledning med Kulsyre, hvorpaa Mængden af Kulsyre bestemmes 

i en Prøve af Vædsken. For at holde Temperaturen konstant 

under Gennemledningen er Karret med Alkohol omgivet af en 

Kappe, der efter Omstændighederne gennemstrømmes af Vand 

af konstant Temperatur eller, for de lavere Temperaturgraders 

Vedkommende, fyldes med Is eller med en Kuldeblanding af 

fast Kulsyre i Æther. Karret med Alkohol er nedadtil forsynet 

med et snevert Rør med Hane, der rager ud gennem Bunden af 

den omgivende Kappe og tjener til efter Mætningen at tage 

Prøver af Vædsken. For øvrigt skal angaaende Gennemlednin- 

gen kun bemærkes, at Kulsyren først tørredes fuldstændigt og 

forvarmedes, for dernæst, ved at passere gennem en i den 

1) Muller. Wiedemanns Ann. 37, p. 24, 1889. 
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ovenfor omtalte Kappe anbragt Vadskeflaske med Alkohol, 

nøjagtig at indstilles paa Forsøgstemperaturen og mættes med 

Alkoholdamp, førend den traadte ind i selve Absorptionskarret. 

Temperaturen maaltes med et Vinaandsthermometer, der direkte 

var sammenlignet med Luftthermometret, hvorefter de 

nedenfor angivne Temperaturer overalt ere korrigerede.  Baro- 

-metret og Trykket over Absorptionsvædsken aflæstes under 

Gennemledningen, der varede i c. 6 Timer, hvilken Tid havde 

vist sig tilstrækkelig til at opnaa Mætning. — Ved Bestemmel- 

sen af den Mængde Kulsyre, der efter Mætning fandtes i en 

Prøve af Alkoholen, maatte man se bort fra Anvendelse af Ud- 

pumpning af Vædsken paa Grund af Vanskeligheden ved fuld- 

stændig at befri den udpumpede Luft for Alkoholdamp. Man 

benyttede derfor Optagning af Prøven i en alkalisk Vædske, der 

bandt Kulsyren, og derpaa Bestemmelse af dennes Mængde. 

Der prøvedes flere Methader, der af forskellige Grunde ikke gav 

fuldt nøjagtigt Resultat, og som derfor her forbigaas; kun kan 

nævnes, at Optagning af Prøven i en Opløsning af KO H i Alkohol, 

hvorved der dannes æthylkulsur Kali, der fældes med lige Dele 

Æther og vejes, heller ikke førte til brugbare Resultater. Der 

dannes nemlig ved Siden af æthylkulsur Kali noget kulsur Kali 

i vexlende Mængde efter Omstændighederne, bl. a. efter den 

Tid, Prøven henstaar før Fældningen med Æther. Herved kan 

betydelige Fejl indsnige sig trods god Overensstemmelse af 

Dobbeltbestemmelser, hvis disse udføres nøjagtigt ens. 

Den Fremgangsmaade, der tilsidst fandtes mest hensigts- 

svårende, var følgende. En Literkolbe, der er forsynet med to 

tilsmeltede Rør med 7T' Haner, hvoraf det ene naar omtrent til 

Bunden, gøres lufttom, og der indsuges en passende Mængde 

Barytvand. I denne Kolbe optages fra Absorptionskarret gennem 

det ovenfor omtalte, i Bunden af dette anbragte Rør en Prøve 

af den med Kulsyre mættede Alkohol, hvis Mængde derpaa be- 

stemmes ved Vejning. Dernæst inddampes Kolbens Indhold i 

Vacuum til Tørhed, og i den lufttomme Kolbe indsuges for- 

D. K. D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 3 40 



604 Christian Bohr. 

tyndet Saltsyre til Dekomposition af de kulsure Barytforbindel- 

ser.  Kulsyrens Mængde bestemmes da ved at der, tilsidst 

under Kogning af Vædsken i Kolben, suges en Strøm af kul- 

syrefri Luft igennem denne og dernæst gennem et System: af 

Tørrerør og et Liebigs Kugleapparat med Kalilud, hvor Kulsyren 

optages og bestemmes ved Vejning under de sædvanlige Kåu- 

teler. 

I nedenstaaende Tabel findes de paa denne Maade vundne 

Forsøgsresultater. 1ste Kolonne indeholder Temperaturen i ”G., 

2den Kolonne Absorptionskøefficienten & udregnet som det An- 

tal ccm. Kulsyre maalt ved 0” og 760 Mm., der ved et Absorp- 

tionstryk af 760 Mm. optages i I ccm. Alkohol, maalt ved den 

paååagældende Temperatur. Ved Omregningen af Værdierne til 

at gælde for 760 Mm. Absorptionstryk er den Henry'ske Lov 

anvendt. Da dens Gyldighed ikke er undersøgt nærmere under de 

her omhandlede Forhold, særlig ikke ved saa lave Temperaturer, 

anføres tillige i 3dje Kolonne (P) det Tryk, hvorunder Absorp- 

tionen fandt Sted. Den til Bestemmelse heraf nødvendige Ten- 

sion af Alkoholdampen for den paagældende Temperatur er 

taget efter Regnaults Tabeller"); da disse ikke gaa længere 

end til — 20? C., ere Værdierne for de lavere Temperaturer 

grafisk extrapolerede, hvad der ikke kan give Fejl af Betydning, 

da den absolute Værdi af Tensionen allerede ved — 20?" er 

ringe (3.8 Mm.) i Sammenligning med det hele Absorptionstryk. 

Den til Forsøgene anvendte Vinaand havde ved 12.4?” en Vægt- 

fylde af 0.7990 og indeholdt derefter 99.0 Vægtprocent Alkohol. 

Tabel 

ie ou P: 

— 65.3 39.38 nodes 

— 27.0 9536 743.9 

SEND 4 6.19 145.4 

— 0.2 4.46 IGVÆS 

Landolt u. Børnstein. Tabeller 1894, pg. 70. 

4 

- 



Kulsyrens. OØpløselighed i Alkohol. 605 

tP (62 rå 

+" 0.2 4/46 753.2 

9.8 3.58 736.2 

21.0 2:98 112.8 

3Ds7 2.39 652.0 

4737 1.97 359.0 

Ved Interpolation efter Formlen!);a (T”—n) = K.er neden- 

staaende Tabel for Værdien af a beregnet af Forsøgene; Varia- 

tionen af.n med Temperaturen 'er mellem — 127 -0g.36” meget 

ringe, og ogsaa for de øvrige Temperaturintervaller er Formlen 

brugbar som Interpolationsformel, nåår undtages Stykket mellem 

== 65.8" og-— 277; hvor Faldet af » er saa betydeligt, at 

Formlen ikke kan benyttes mellem to saa distante Temperaturer. 

For dette Temperaturinterval ville Bestemmelser findes i de med 

len følgende Methode udførte Forsøg. 

Som kortelig berørt ovenfor, er a beregnet paa den Maade, 

at man har bestemt, hvor mange ccm. Kulsyre (0? og 760 Mm.) 

der absorberes af en vis Vægt, hvorpaa Alkoholens Vægtmængde 

er omregnet til det Volumen, den vilde have ved den paagæl- 

dende Temperatur efter Recknagel's Angivelser”) for 99.3 %70 

Alkohol. Da imidlertid Alkoholens Volumen forstørres ved Ab- 

sorption af Kulsyre, svare de angivne a ikke helt til Absorp- 

tionskoefficienten, naar mån herved som sædvanlig forstaar den 

i 1 ccm. Vædske, her kulsyreholdig Alkohol, indeholdte Luft- 

mængde. Ogsaa denne sidste Størrelse er derfor under Beteg- 

nelsen 1, angivet nedenfor, idet jeg efter Ångstrom?) har 

regnet Udvidelseskoefficienten for Alkohol ved Absorption af 

Kulsyre til 0.0018 ved 0”, hvilken Værdi ligger nær den af 

Blumcke?”) angivne 0.0020. At jeg ikke overalt har beregnet 

41, i Stedet for &, ligger i, at man er nødt til at anvende en Værdi 

7). Bohr. Kgl. danske Vidensk. Selsk. Oversigt, 1897. 

?”) Landolt u. Bornstein. Tabellen 1894, p. 104. 

3) Ångstrom. Wied. Ann. 33, p. 223, 1887. 

1) Blumcke. Wied. Ann. 30, p. 243, 1887. 
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606 Christian Bohr. 

af den nævnte Udvidelseskoefficient funden ved 0”, idet direkte 

Bestemmelser ikke foreligge ved saa lave Temperaturer, som 

det delvis drejer sig om ved vore Forsøg. Herved vilde en 

Usikkerhed indføres i selve Forsøgsresultaterne, og jeg har der- 

for valgt at give Værdierne baade for a og a1. Det ses for øvrigt, 

at det kun er ved meget lave Temperaturer, at Forskellen påa 

oa. og a1 bliver af Betydning. 

Til Sammenligning er i sidste Kolonne anført de af Carius, 

som ovenfor nævnt, udførte Bestemmelser mellem 3” og 23” C. 

Kulsyrens Absorption i 99 ?%/o Alkohol. 

SC ao. oa? z 
efter Carius 

— 65 38.41 35.93 

=— 25 8.75 8.61 

== 20 7.51 7.41 

— 15 | 6.59 651 

210 | 5.75 5.69 

— 5 5.01 | 4.96 

0 4.44 | 4.40 4.33 

(3) 3.96 3.93 3.89 

10 3.57 3.55 3.51 

15 3.25 | 3.23 3.20 

20 2.98 | 2.96 | 2.95 

25 | VE | SEAN 2.76 

SO en za BED 
30 2.41 2.39 

40 2.20 2.19 

45 2.01 2.00 

Den anden, især ved lave Temperaturer benyttede Methode 

er absorptiometrisk og bestaar i Maaling af den Mængde Kulsyre, 

der optages i et vist Rumfang Alkohol ved en Sænkning af 

Temperaturen fra 0? til en lavere Varmegrad. 
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Gennem Alkøholen, der befinder sig i Karret a (se Figuren), 

ledes fra Røret c, der udmunder nær Bunden af a, stadig en 

Strøm af Kulsyre, der cirkulerer i Apparatet.  Cirkulationen 

iværksættes ved Hjælp af de to med Kviksølv fyldte smaa Pum- 

per f. Stemplerne i' disse bevæges af en Motor samtidig og 

med lige store Udslag i forskellig Retuing, saaledes at det ene 

gaar op, naar det andet gaar ned; idet Rummet over Kviksøl- 

vet i Pumperne påa den i Figuren angivne Maade er i Forbin- 

delse med Kviksølvventilerne mx, føres ved hvert Pumpeslag en 

— ø: 
SEN SE. 
DUET S TERA LEDES STEN DEB PE VI 

vis Mængde Luft ud gennem Røret c, medens samtidig en lige 

saa stor Luftmængde fra Røret m suges ind i den anden Pumpe. 

"Herved opnaas en stadig Cirkulation af Kulsyren i Apparatet 

gennem Vædsken i a, uden at der sker nogen kendelig Tryk- 

svingning. Gennem det fra m afgaaende Siderør kommunicerer 

Apparatets Indre med Kviksølvspærflasken p, Forforsyrerøret r 

og Gasuret s, der igen staar i Forbindelse med et ikke paa Fi- 

guren angivet Spirometer, fyldt med rén Kulsyre, der stadig er 

underkastet den atmosfæriske Lufts Tryk. Den øvrige Del af 
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608 Christian Bohr. 

Apparatet beskrives i det følgende sammen med Maaden, hvor- 

paa et Forsøg anstilles. 

I Beholderen & anbringes c. 220: ccm. Alkohol og Glasset 

b, der omgiver a, fyldes «med Is; 7'-Hanen g drejes paa tvers, 

saaledes åt den spærrer Passagen gennem Røret m, medens 

der gennem dens nedre. Forlængelse bliver Kommunikation 

mellem det ydre Rum og den Del af Røret m, der: indmunder 

oven i Glåsset &.. Naar Pumperne sættes i Bevægelse, tages 

der da Kulsyre" fra Spirometret gennem Gasur, Tørrerør og 

Spærflaske p ind i Apparatet, og blæses Kulsyre gennem ÅAlko- 

holen i a& ud af Apparatet ved Hanen qg. Naar denne Gennem- 

ledning har varet længe nok til at Apparatet er. fyldt med Kul- 

syre og Alkoholen mættet dermed ved 0”, drejes Hanen g, saa- 

ledes at Kommunikationen med det ydre Rum afbrydes, medens 

Røret m bliver passabelt. Kulsyren vil da begynde at cirkulere 

gennem Vædsken, og saafremt Absorptionen er færdig og Tempe- 

raturen holdes konstant, vil ingen Kulsyre yderligere træde ind 

gennem Gasuret, selv om Cirkulationen fortsættes i timevis. 

Nu fjernes Isen fra 6 og erstattes med en Kuldeblanding, saa- 

ledes at Temperaturen i a, der aflæses påa et Vinaandsthermo- 

meter, falder; der absorberes da yderligere Kulsyre i Alkoholen, 

og der træder Kulsyre fra Spirometret ind igennem Gasuret, 

indtil der atter i Apparatet hersker Atmosfæretryk. Naar Tem- 

peraturen i a holdes konstant, holder denne Indsugen af Kul- 

syre efterhaanden op, og Gasuret aflæses da.  Derpaa sænker 

man atter Temperaturen i a; der finder påa ny Absorption Sted, 

og saa fremdeles, indtil man har naaet den laveste Temperatur- 

grad, man ønsker at observere. Man kan da. atter erstatte 

Kuldeblandingen i & med Is, sænke Kviksølvstanden i Spær- 

flasken p ved Hjælp af en påa Figuren ikke angivet. Hane og 

omlægge; Forbindelsen til Gasuret, saaledes at man kan maale 

den Kulsyre, der nu, medens Pumperne: stadig holdes i Gang, 

træder ud af Apparatet. Den hele Mængde, der er gaaet ud, 

naar Temperaturen i a atter bliver 0%, skal svare til Summen af 

8 
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samtlige under Forsøget iagttagne Absorptioner, hvad der ogsaa 

med tilstrækkelig Nøjagtighed er Tilfældet. 

Af tekniske Detailler kan følgende kortelig bemærkes: Gas- 

uret (s), der er forarbejdet af Tin, er fortil lukket med en Glas- 

plade, som er forsynet: med en i Randen indridset cirkulær Ind- 

deling. For øvrigt indeslutter Gasuret kun Tromlen, medens 

det sædvanlige Tælleapparat er udeladt; ved Hjælp af en paa 

Tromlen anbragt Viser aflæses paa Glasskiven Brøkdele af en 

Omdrejning, medens hver hel- Omdrejning, der svarede. til 200 

ccm., angives ved at Viseren under sin Passage gennem Nul- 

punktet støder mod et tyndt Guldblad, hvorved "en elektrisk 

Strøm sluttes, der sætter et Tælleværk i Bevægelse. Ved denne 

Indretning af Gasuret opnaas en meget let og sikker Bevægelse 

af Tromlen, samtidig med at det bliver muligt at anbringe Gas- 

uret helt under Vand, hvad der for Temperaturmaaålingen af den 

indtrædende Luft er af Betydning; den Vandbeholder, hvori 

Gasuret var anbragt, er ikke angivet paa Figuren. Barometer 

og Gasurtemperatur observeredes stadig under Forsøget for at 

kunne reducere den gennem Gasuret gaaende Kulsyres Volumen 

til 0? og 760 Mm. Absorptionstrykket i Apparatet bestemtes ved 

Hjælp af Barometerstanden; Kviksølvets Højde i Flasken p og 

Alkoholdampens Tension ved den paagældende Temperatur. 

Der indførtes Korrektion for Afkøling af den i-Glasset a 

over Alkoholen staaende Luft, samt for Damptensionens Aftag- 

ning i dette Rum; i de øvrige Dele af Apparatet var Tempe- 

vaturen næsten konstant, og mindre Svingninger vare paa Grund 

af dets forholdsvis ringe Volumen uden Betydning. 

Endvidere korrigeredes for Alkoholens Sammentrækning ved 

Afkølingen, samt for dens Udvidning ved Absorptionen "af Kul- 

syre; disse to Korrektioner ophævede næsten hinanden, men 

vilde i hvert Fald kun have ringe Betydning, da de hver for sig 

højst vare 16 ccm. (ved — 6773), medens den gennem Gasuret 

indtrædende Kulsyres Volumen samtidig var. c. 8 Litre. 

De paa Figuren angivne Recipienter d, .tjente til at afspærre 
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Luftprøver under Forsøget for senere at kunne prøve deres Ken- 

hed; de vare forøvrigt oprindeligt anbragte med muligt Hen- 

svn påa Absorptionsbestemmelser med Blandinger af Luft- 

arter. 

For at undgaa Diffusion af Kulsyren var Apparatets enkelte 

Dele som Regel smeltede sammen; paa de faa Steder, hvor der 

anvendtes korte Kautschukforbindelser, vare disse overtrukne 

med Lak. 

I nedenstaaende Tabel findes Resultatet af de enkelte For- 

søg opført. Den anvendte Vinaand havde ved 15” en Vægtfylde 

af 0.7979 og indeholdt 98.7 Vægtprocent Alkohol.  Vinaanden 

var saaledes noget svagere end den ovenfor anvendte og sva- 

rende hertil var Kulsyreabsorptionen ved 0” noget ringere. For 

øvrigt betegne a og P de samme Størrelser som ovenfor; og- 

saa her er Temperaturgraderne korrigerede efter Luftthermo- 

metret. 

Tabel. 
Forsøg 1. Forsøg 2. 

DE (7 BP. bå o EB 

— 0.5 4.40 136.6 — 0.5 4.40 137.9 

— 13.4 5.92 144.1 —— 32.7 11.15 749.3 

— 20.4 3 ln 146.1 — 49.2 15.56 750.4 

— 27.1 8.98 148.3 —=— 30.0 21.28 751.0 

— 57.4 29.30 7151.4 

— 67.3 44.77 (57.8 

Heraf er til Supplering og Kontrol for de efter Gennem- 

ledningsmethoden fundne Værdier nedenstaaende Tabel bereg- 

net under Benyttelse af Interpolationsformlen a (T"—n) = K, 

der her paa Grund af den mindre Afstand mellem de enkelte 

Bestemmelser bedre lader sig anvende ved de lavere Tempera- 

turer, idet »m og KK bestemmes for to og to Temperaturer. a1 

betegner som ovenfor Side 606 Absorptionskoefficienten, saaledes 

som den beregnes, naar Hensyn tages til Alkoholens Udvidelse 

under Absorptionen. 
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Kulsyrens Absorption i 98.7 ?”/o Alkohol. 

TR oa: a1 

0 4.35 ea 

— 10 5.43 3.38 

— 20 1:25 7.16 

— 30 9.97 9.79 

— 40 14.25 13.89 

— 50 21.28 20.49 

—=— 60 31.25 29.59 

— 65 39.89 31..22 

— 67 44.07 40.83 

Ved — 65 er Forskellen paa de efter denne og den fore- 

gaaende Methode vundne Værdier c. 3.7 ”/o af Værdien, hvad 

der, naar Hensyn tages til Vanskeligheden ved at holde saa 

lave Temperaturer fuldt konstante, sammenholdt med den stærke 

Virkning, som mindre Temperaturforskelle ved disse Varmegrader 

have paa Absorptionen (konferer Værdierne — 65” og — 677), 

maa kaldes ret tilfredsstillende. 

IE 

Kulsyrens Evasion af Alkoholen ved 0? er bestemt efter 

den i en tidligere Afhandling ") givne Methode (l. c. p. 299). 

Ogsaa det anvendte Apparat var i alt væsentligt det samme 

som det dér beskrevne; kun indeholdt Kolben N (Figur 1. c. p. 

302) koncentreret Svovlsyre, og der var mellem N og -Gasuret 

indskudt en stor Clorcalciumsbeholder, saaledes at Luften tørre- 

des, før end den traadte ind i Flasken Ø, der indeholdt Alko- 

hol af samme Procent som den til Forsøget anvendte. For 

øvrigt var hele Brugen af Apparatet, Blanderens Omdrejnings- 

hastighed og Mængden af den Luft, der i Minuten sugedes hen- 

over Vædskeoverfladen, den samme som ved de tidligere For- 

søg med Vand, til hvilke kan henvises. 

1) C. Bohr. Kgl. danske Vidensk. Selsk. Oversigt, 1899, p. 293. 
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Som anført i den ovennævnte Afhandling (1. c. p. 301) kan 

Evasionskonstanten for Apparatet med den givne Vædskefyldning 

og Overflade beregnes som 

log%, — log. x bh o 
t loge 7 

hvor 7%, er den i hele Vædskemængden ved Forsøgets Begyn- 

delse indeholdte Kulsyremængde, medens æ betegner den Kul- 

syremængde, der er tilbage i Vædsken, efter at der i & Minuter 

er suget kulsyrefri Luft henover Overfladen. 

I nedenstaaende Tabel findes Bestemmelser af 6, foretagne 

ved forskellig Oversugningstid (2). ;Rubrikkerne æ, og æ angive 

Kulsyremængden (ccm. 0” og 760») i "Vædsken henholdsvis ved 

Forsøgets Begyndelse og Slutning; & angiver Forsøgstiden i 

Minuter. Temperaturen er overalt 0” C. Apparatet indeholdt 

84 ccm. Alkohol af 99.3 Vægtprocent. Overfladen var 19.56 O cm. 

t IDR D b 

LORS res 107.0 0.125 

20 369.9 35,.3 0721 

30 374.6 9.8 0.121 

Trods den store Variation i Værdien af x overskride Af- 

vigelserne påa Evasionskonstanten, der i Gennemsnit er 0.122, 

ikke 3.2 %/0 af Værdien. 

Evasionskoefficienten eller den Mængde Kulsyre (ccm. 

0” og 760 Mm), der i 1 Minut undviger gennem 1 CJ cm. af 

Overfladen, er da (1. 'c. p. 514). 

— 0:5924 

Herefter bliver Invasionskoefficienten ved 0” eller 

den Mængde Kulsyre, der i 1 Minut trænger ind gennem 1 [] 

cm. Overflade, naar Kulsyrens Tryk er 760 Mm., 

r.—= 0 /f, 
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hvor a er ÅAbsorptionskoefficienten ved 0” (1. c. p. 310). En 

særlig: Bestemmelse af a for den anvendte "Alkohol (99.3 %0) 

gav 4.532... Heraf -faas 

7 — 4.532 . 0.524''— "2.375. 

Til Kontrol af denne Værdi er anvendt den i den oftere 

citerede Afhandling (1. c. p. 311) beskrevne Fremgangsmaade, 

hvorefter der i Tiden & ledes Kulsyre under Trykket P henover 

den oprindelige kulsyrefri Alkohols Overflade, og den derefter i 

Vædsken indeholdte Kulsyre æx bestemmes. Naar Evasionskon- 

stanten er b, findes da den i 1 Minut gennem hele Overfladen 

(s) indtrængte Kulsyremængde 

bx 
Gr rer 8 deraf atter 

Invasionskoefficienten 

rel 
Ser SD 

I vort Forsøg, der anstilledes ved 0”, var Alkoholens Vo- 

lumen 84 ccm. og Overfladen 19.56 O cm. i = 10”; P = 739.9; 

2 == 92705; "bh == 122: "Heraf "findes 

GE Gear 19450) 

Overensstemmelsen med den ovenfor som & 2 fundne Værdi 

2.375 maa anses for tilstrækkelig, da Afvigelsen er 3.4 ?/0 af 

Værdien og Invasionsforsøget vanskeliggøres paa Grund af den 

store Værdi af 7. 

Sammenstilles de her for Alkohol fundne Værdier af &, 2 

og 7 med de tidligere for Vand fundne, faas for 0” 

Ø i a 
Vand — 0.077 0.132 1.713 

Alkohol 0.524 2.375 4.532 

Den forholdsvis store Absorptionskoefficient for Alkohol 

fremkommer da, tiltrods for at Evasionskoefficienten er 6,8 Gange 

saa stor som for Vand, derved, at Invasionskoefficienten er 18 

Gange større for Alkohol. 
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Paa Grund af den Indflydelse som 2 har paa den relative 

Mætning, der i en vis given Tid naas ved at lede Kulsyre over 

Vædsken (l. c. p. 319), vil Alkoholen mættes forholdsvis hur- 

tigere end Vand; naar Forholdet mellem Overflade og Volumen 

er 1/5, vil ved 0” den samme Mætningsprocent være naaet for 

Alkohol i 10” som for Vand i 68 Minuter. 



OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER. 1899. Nr, 6. 

Undersøgelser over Giftes Virkning påa det isolerede 

Pattedyrhjærte. 

Il. 

Om Coffeins og Theobromins Virkning påa Hjærtet. 

Af 

Johannes Bock. 

Hertil Tavle VIII og IX. 

(Meddelelse fra Universitetets farmakologiske Institut.) 

Ånerede længe har man været opmærksom paa de iøjnefaldende 

Virkninger, som Coffein og de coffeinholdige Plantestoffer ud- 

øve paa Cirkulationssystemet; der foreligger som Følge heraf 

en Række experimentelle Undersøgelser, ved hvilke man har 

søgt at skaffe sig Klarhed over, hvorledes Coffein virker påa 

Hjærtet og paa Karsystemet. Theobromin, som med Hensyn 

til sin kemiske Konstitution staar Coffein nær, har derimod kun 

været Genstand for forholdsvis faa Undersøgelser i den nævnte 

Retning. 

Undersøgelserne over Coffeinets Virkning påa Hjærtet ere 

anstillede saavel paa koldblodige (Frøer) som påa varmblodige 

Dyr. Angaaende Coffeinets Virkning paa Frøhjærtet synes de 

fleste Forfattere (Voit"), Johannsen?), Wagner?)) at være 

1) Untersuchungen uber die Wirkungen des Kochsalzes, des Kaffe's 0.s.v 

Munchen 1860. 

?) Ueber die Wirkungen des Kaffein. Diss. Dorpat 1869. ; 

3) Experimentelle Untersuchungen uber den Einfluss des Coffeins auf 

Herz und Gefåssapparat. Diss. Berlin 1855. 
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616 Johannes Bock. 

enige om, at der først optræder forøget Pulsfrekvens, derpaa 

langsommere Frekvens end normalt. Wagner mener ved In- 

spektion at have konstateret, at Hjærtekontraktionernes Energi 

tiltager ved smaa Mængder Coffein. Dreser!) har fundet, at 

Coffein fremkalder en Forøgelse af Hjærtets absolute Kraft. 

Hvad Forholdene hos de varmblodige Dyr angaar, er der 

af Leven”) Johannsen), Aubert?) og Wagner?) anstillet 

Undersøgelser over Virkningen af Coffein paa Kaniner, Katte 

og Hunde. De nævnte Forskere angive alle, at subcutan eller 

intravenøs Injektion af Coffein fremkalder en Forøgelse af Puls- 

frekvensen; denne Forøgelse fremkommer, som Johannsen 

har vist, ogsaa hos atropiniserede Dyr og hos Dyr, paa hvilke 

nn. vagi ere overskaarne, Frekvensforøgelsen kan altsåa ikke 

skyldes en Lamning af Hjærtets nervøse Hæmningsapparat. Hvad 

Blodtrykket angaar, ere Angivelserne modstridende; Leven 

og Wagner have iagttaget forøget Blodtryk efter Coffein- 

injektion, Aubert fandt derimod under disse Omstændigheder 

formindsket Blodtryk. For kort. Tid siden har Hedbom?) 

meddelt Forsøg over Virkningen af Coffein paa udskaarne Patte- 

dyrhjærter. Disse bragtes til at udføre regelmæssige Kontrak- 

tioner, idet der — efter Langendorffs Fremgangsmaade — 

ved Hjælp af en i Aorta indbunden Kanyle under Tryk lededes 

Blod gennem aa. coronariæ. Disse. Forsøg ville senere blive 

omtalt nærmere. 

Angaaende Theobrominets Virkning paa Hjærtet findes. der 

Undersøgelser af v. Schroeder”), CohnsteinZ) og. Tho- 

1 Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol., Bd, 24, pg. 233. 

?) Archives de physiologie normale et pathol., Tome I, pg. 179, 1868. 
3 

- ER Archiv, Bd. 5, pg. 5389, 1872. 

I: 

É dd NoMER sob . Archiv fur Physiologie, Bd. 9, pg. 1, 1899. 

Årchiv f. exp. Pathol. u. Pharmakol., Bd. 24, pg. 101. 

B erliner klin. Wochenschrift, 1893, pg. 91. 

dr 
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mas"); v. Schroeder injicerede paa 2 Kaniner, som vare be- 

døvede med Chloral, 2—4 Ctgr. Theobromin i vena jugularis; 

i begge Tilfælde viste der sig et Fald af Blodtrykket, som dog 

ikke var meget betydeligt, og som i det ene Forsøg ikke yder- 

ligere tiltog ved senere paafølgende 'Theobromininjektioner. 

Cohnstein anstillede to Forsøg paa ikke narkotiserede Katte ; 

han injicerede en Diuretinopløsning i Ventriklen og maalte 

Blodtrykket; Diuretininjektionen  gentoges: flere Gange under 

Forsøget; Blodtrykket forandrede sig i Løbet af 1'/2—2 Timer 

kun lidt — i det ene Tilfælde faldt det fra 149 til 128 Mm., i det 

andet fra 136 til 118 Mm.; der var da ialt injiceret henholdsvis 

90 Ctgr. og 180 €tgr. Theobromin. Sluttelig har Thomas 

undersøgt disse Forhold, idet han injicerede en . Opløsning: af 

Theobromin (se senere) intravenøst paa chloroformerede eller 

ætheriserede Hunde og Kaniner; han angiver, at Doser af indtil 

35 Mgr. Theobromin "pr. Kilo ingen Indflydelse håve paa det 

arterielle Tryk, hvorimod større Doser virke som store Coffein- 

doser, d.v.s. fremkalde uregelmæssig Hjærteaktion, Pulsarhytmi 

og Trykfald. 

De her anførte Forsøg stemme altsaa ret godt overens med 

Hensyn til de Forandringer af Pulsfrekvens og Blodtryk, som 

fremkaldes af Coffein og Theobromin. Derimod oplyse hverken 

de omtalte Forsøg eller det store, kliniske Materiale, som fore- 

ligger vedrørende disse Stoffers Virkning paa Mennesker, noget 

sikkert angaaende disse Giftes Angrebspunkt, d.v.s. det Sted 

i Organismen, paa hvilket de udfolde de Virkninger, for hvilke 

Forandringerne af Blodtryk og Pulsfrekvens ere et Udtryk; lig- 

nende Forandringer af Blodtryk og Pulsfrekvens kunne nemlig 

fremkaldes ad flere forskellige Veje; saaledes vil der saa- 

vel ved en direkte Virkning paa Hjærtet som ved en Virkning 

påa de hjærteregulerende Centrer i Centralnervesystemet og 

endelig ved Virkninger af vasomotorisk Natur, som medføre, 

1) Bulletin général de thérapeutique, Tome 137, pg. 492, 1899. 

3 
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at Modstanden i Karsystemet forandres, kunne fremkaldes Fæno- 

mener, som ligne hinanden fuldstændig, medens det kan være 

meget vanskeligt eller umuligt at afgøre, hvilken af disse Fak- 

torer der gør sig gældende, eller om flere virke samtidig for at 

fremkalde det iagttagne Resultat. 

For at faa et klart Billede af de omtalte Stoffers Virkning 

paa Hjærtet, saaledes at andre Momenter ikke kunde gøre sig 

gældende, har jeg derfor anvendt den af mig angivne Methode!), 

ved hvilken Kredsløbet alene foregaar igennem Hjærte og Lun- 

ger, og venstre Hjærte arbejder imod en konstant, mekanisk 

Modstand. Da jeg ingen Forandringer hår foretaget ved Metho- 

den, skal jeg angaaende denne kun henvise til min tidligere 

Afhandling. Jeg har til Forsøgene anvendt Kaniner af Vægt 

2—3 Kilo; Dyrene bedøvedes ligesom tidligere med Urethan. I 

Forsøg VI har jeg — efter at Kredsløbet gennem Hjærte og 

Lunger var bragt i Stand — underbundet vena cava inf. imellem 

Leveren og diaphragma; Forsøget forløb ganske som de øvrige 

Forsøg og viser altsaa — som jeg allerede har udtalt i min 

tidligere Afhandling — at Blodet ved det lave Tryk, som under 

Forsøgene findes i vena cava, ikke strømmer tilbage i Underlivs- 

organerne og ophobes i disse. Lige saa lidt som ved mine tid- 

ligere Forsøg har jeg efter Injektion af de her omhandlede Gifte 

set Forøgelse af Trykket i Venerne; jeg slutter heraf, at højre 

Hjærte altid har været i Stand til at befordre den Blodmængde, 

som det gennem den indskudte Modstand havde modtaget fra 

venstre Hjærte, tilbage til dette gennem Lungerne. Blodtrykket 

blev optegnet paa fortløbende Papir, og jeg lod Kymografen 

arbejde under hele Forsøget, saaledes at jeg senere for hvert 

Øjeblik kunde angive Blodtryk og Pulsfrekvens. Jeg har — 

hvor andet ikke findes angivet — kun benyttet Forsøg, ved 

hvilke Hjærtet før -Injektionen af de undersøgte Stoffer arbejdede 

1) Oversigt over det kgl. danske Videnskb. Selskbs. Forh. 1898, pg. 73, og ” 

Archiv f. exp. Pathol. mn. Pharmakol., Bd. 41, pg. 158. 

Å 
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fuldstændig regelmæssig, og Blodtrykket var konstant — saale- 

des som de medfølgende Tegninger udvise; man vil se, at Blod- 

trykket paa disse regelmæssige Kurver kan maales med stor 

Nøjagtighed. 

Ved Forsøgene med Coffein har jeg benyttet en Opløsning 

påa Y2—1 pCt. af dette Stof i Vand eller i 0,7 pCt. Chlor- 

natrium. Theobrominforsøgene ere anstillede dels med det let- 

opløselige Diuretin (Salicylas theobrominico-natricus — inde- 

holder 48 pCt. Theobromin), dels med en Opløsning fremstillet 

efter Thomas'") Angivelse : man opløser Theobrominet i Natron 

og afstumper med Saltsyre Overskuddet af Natron til svag alka- 

lisk Reaktion; det er nødvendigt at fremstille Opløsningen 

umiddelbart før Brugen, da den ved Henstaåand meget hurtig 

sønderdeles. 

Det ved en Del af Forsøgene benyttede Strophanthin er 

fremstillet af mig selv væsentlig efter den af Thoms?”) angivne 

Fremstillingsmaade; til Fremstillingen benyttede jeg Frøene af 

Strophanthus Kombé; de ved tre forskellige Fremstillinger 

vundne Præparater ”) viste samme Toxicitet, idet dræbende 

Minimaldosis pr. 100 Gram Rotte ved intraperitonæal Injektion 

var 2.2 Mgr. 

Jeg skal herefter meddele Forsøgene; ved disse findes for 

hvert halve Minut angivet Antallet af Hjærtekontraktioner (Puls- 

frekvens) og Middeltal af Blodtrykket i dette Tidsrum; for at 

undgaa Gentagelser skal jeg her bemærke, at naar der i det 

følgende anføres Værdier for Pulsfrekvensen, forstaas herved 

overalt Antallet af Hjærtekontraktioner i et halvt Minut. 

hl kk rE 

2?) Berichte der deutschen chem. Gesellschaft 1898, pg. 271. 

3) To Handelspræparater af Strophanthin — fra Gehe og fra Merck — 

viste sig at være lige stærkt toxiske, idet dræbende Minimaldosis for 

begges Vedkommende var 6 Mgr. pr. 100 Gram Rotte ved intraperitonæal 

Injektion; disse Præparater vare altsaa langt svagere end de af mig 

fremstillede. 

D. K. D.Vid. Selsk. Overs. 1899. S 41 
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Coffeinforsøg. 

Forsøg I. Kanin Vægt 2200 Gram. Aorta blev underbundet 20' før 

Maalingens Begyndelse. 

Puls- | Blodtryk | 
frekvens | 

Mm. 

02030] 70 dr . 100 
Varese 70 100 
ene ea lende eh 00 
TE NELLEO ÅR BELID GE D 
SAUL TER DE NYGE MORE HE TOO || 27—9720” inj: 1' Mgr. Coffein 

Er er RK 00 
EEN MES, NØ PE. 
3'307— 4" | FORE 99 355" —4'5”" in. 1 Mgr. Coffein 

Ar ERA DS 19 99 

AE BEN GE ea: 99 
Bigger | 75 98 | 
Bo JIM 74 98 5/45" —6'5” inj. 1 Mgr. Coffein 

6540506/307 5075 98 
re 95 
ea RE 
ken 93 
gu g30” | 78 1 93" | 878740” inj. 2 Mgr.' Goffein 
Sae Er 89 
ET EA Er re 80 
EO 78 78 

ner 0 AEG 76 
100 T SE 580 76 
id 5 ERE, 76 
ali lg Done | Er (je 76 | 11'407—12'10” inj. 0,05 Mgr. Strophanthin 

be ar 760 | 
TS sg RE Ed Ho ENE 1577 
fy HARE NERE aaarn dnlge sd] 
re ES Ad ens renee 
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Puls- | Blodtryk 
frekvens 

z Mm. 

14 —14'30” 78 7D 

14'307—15' 78 7D 

15”. —15'30" vrd 75 15'10”—15/40” inj. 0,05 Mgr. Strophanthin 

15'307—16' rem AS 

Bie | 76] 73 
16'307—17 ne! 72 

174] 75 70 
17'307—18' 74 67 17'407—18' inj. 0,05 Mgr. Strophanthin 

18'21” et pludseligt Blodtryksfald, herefter højst uregelmæssige Hjærte- 

bevægelser; 19'5” stod Hjærtet stille. 

Forsøg II. Kanin Vægt 2320 Gram, Aorta blev underbundet 10' før 

Maalingens Begyndelse. 

Puls |! Blodtryk | 
frekvens | | 

Mm | 

0 — 0'30” DÅ 100 

0'307”— 1" DÅ 100. |! 

1 … — 1'30” 56 100 

1'307— 2' By 100. "I 

2 — 230") 57 | 100 || 27—2'35"inj. 2 Mgr. Coffein 
30" — 3 58 103 | 

Br 1 — DD 30" 60 103 

3'307— 4" 61 104 3'407—4'10” inj. 2 Mgr. Coffein 

4  — 4/30” 62 102 

4'30”— 5 64 94 

pk 530" 64 93 

5'307— 6' 63 93 

67 — 6/30” 65 94 

6'307— 7 64 93 

w… — 7/30” 65 94 

7'307"— 8 64 | 94 
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| Puls- 
| Blodtryk 
frekvens 

Mm. 

83. — 8/30” | 165 94 8'207—9' inj. 2 Mgr. Coffein 

8'307— 9" 65 94 

ORE 5 EA 90 
9'307—10 81 85 

EN 81 83 
10'307—11' 81 82 
FEE oe] blsn 82 11'207—117'50” inj. 2 Mgr. Coffein 

ie 0 E8S sled 
oe ERE: Til 
"bt be Hs 68 
ise 3300 86 66% 
Mare 88 66 
Der 71450] 187 65 
ES ESS 65 14/307—14/50” inj. 0,05 Mgr. Strophanthin 

RES SER HRK GSR | 
ER EER 65 
16. —16307 | 90 66 
lee 02 69 
ra Es 89 72 
17048, 4)» —zØR 74 | 
SENT] 05, 77 
18070 st 503 73 
er re 91 (RE 

19'307—920" 89 69 
2%" —20'30"7 | 88 64 
20'307—921' 87 60 
JE TE 9 (634, 84 55 
21'307-—92" 83 53 
227  —99'30" 1 81 53 | 22'57—22'30” inj. 0,05 Mgr. Strophanthin 
BEG TR 49 

Herefter faldt Blodtrykket stærkt; 23/50” stod Hjærtet stille. 

8 
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Forsøg III... Kanin Vægt 2070 Gram. Aorta blev underbundet 20' før 

Maalingens Begyndelse. 

GE ruge 

0'30”— 1 

Y  — 1'30” 

1'307— 2' 

2 — 2'30” 

2'307"— 3 

3. — 3/30” 

3'307— 4" 

4” — 430” 

4/30” — 5' 

5" — 5/30” 

5'307— 6' 

6 — 6/30” 

6'307— 7 

TT. — 7/30" 

7307 — 8' 

8. — 8/30” 

8'30”— 9" 

Y… — 9/30” 

9'307—10' 

100 —10'30” 

10'307—11' 

RE] 180" 

Puls- 

frekvens 

87 

88 

87 

87 

88 

89 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

og 

97 

98 

100 

99 

101 

102 

102 

102 

103 

Blodtryk 

2—72'15” inj. 0,5 Mgr. Coffein 

PIR FASER 
357—3'20" inj. 0,5 Mgr. Coffein 

4407 —5'5” inj. 1 Mgr. Coffein 

6'207—6'40” inj. 1 Mgr. Coffein 

8'5”—8'30” inj. 1 Mgr. Coffein 

950” —10'5” inj. 1 Mgr. Coffein 

Injektion af 2 Mgr. Coffein fremkaldte herefter samtidig Blodtryksfald 

og en stærkt uregelmæssig Hjærteaktion; en yderligere Injektion af 2 Mgr. 

Coffein fremkaldte stærk Hjærtearhytmi. Efter Injektion af 0,05 Mgr. Stro- 

phanthin blev Hjærteaktionen regelmæssig, uden at Blodtrykket forandredes, 

men en yderligere Injektion af 0,05 Mgr. Strophanthin fremkaldte i Løbet af 

kort Tid Stilstand af Hjærtet. 
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Forsøg IV. Kanin Vægt 1920 Gram. 

Maalingens Begyndelse. 

Johannes Bock. 

0 — 0'30” 

OS KEE 

17 — 1'30 

1'307”— 2' 

”… — 9/39” 

2'30"— 3 

3. — 3'30” 

3'307— 4" 

A&'  — 4730” 

4'307”— 5' | 

5 — 5/30” 

5'307— 6' 

6" — 6'30” 

6'307— 7 

TT. — 7/30” 

7'307— 8' 

8 — 8'30” 

8'30"— 9' 

9 -— 9/30” 

9'397—10' 

10' —10'30” 

10'307”—11' 

17 —11'30" 

11'307—12" 

1%  —12'30” 

1%307 —13' 

13" —13'30” 

13:30" —14" 

14 . —14'30” 

14'307—15' 

15'. —15'30” 

15/30” —16' 

167. —16'30” 

16730717 

1" —17730" 

Puls- 
frekvens BIG LEE 

Mm. 

Tir 66 

76 65 

id 64 

77 64 

TT 64 

77 64 

or 63 

78 63 

78 62 

80 62 

(9 62 

80 63 

831 63 

82 64 

82 64 

83 64 

85 64 

85 64 

86 64 

86 64 

87 64 

88 65 

88 62 

96 61 

102 60 

102 60 

100 60 

101 60 

105 56 

104 533) 

105 5) 

107 52 

107 51 

106 50 

107 50 

2—%15” inj. 0,5 Mgr. Coffein 

3'25'— 3/40” inj. 0,5 Mgr. Coffein 

57157—5740” inj. 1 Mgr. Coffein 

7/20” —7750” inj. 2 Mgr. Coffein 

9407—10"' inj. 3 Mgr. Coffein 

117107—11'45” inj. 3 Mgr. Coffein 

137307—13'50” inj. 2 Mgr. Coffein 

LEDET) 
15"—15'20” inj. 2 Mgr. Coffein 

10 

Aorta blev underbundet 20' før 
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Injektion af 0,05 Mgr. Strophanthin frembragte herefter en Forøgelse af 

Blodtrykket paa 1 Mm., medens Pulsfrekvensen holdt sig uforandret. Ved 

yderligere Injektion af 0,05 Mgr. Strophanthin blev Hjærteaktionen uregel- 

mæssig og Blodtrykket faldt. Kort efter stod Hjærtet stille. 

Forsøg V. Kanin Vægt 2190 Gram. Aorta blev underbundet 22' før 

Maalingens Begyndelse; 4' før Maalingens Begyndelse var Pulsfrekvensen 71. 

Ft HR les 

5 Mm. 

0 — 0'30” mål 31 

0'307— 1' Øl 81 

rv —1%)| 721 81 
1'307— 2' 71 81 

”… — 2/30” 71 81 

2'30"— 3' (2 81 %307—2'45” inj. 1 Mgr. Coffein 

3 — 3'30 73 78 

3'307— 4" 73 78 

4 — 4/30” 73 78 

4/30” — 5' HG mr ag 4307—47507 inj. 1 Mgr. Coffein 

5 — 5/30” 77 76 

5'307— 6" (65 FG 

6'. — 6/30” lo Eve 

6'30"— 7 77 74 | 6'407—7'15” inj. 1 Mgr. Coffein 

7. — 730” "DRE nes 70 

7'307— 8 BO seen 

8 — 8/30” (ORE 69 

80'—9% | 78 | 68 | 8'457—95”" inj. 1 Mgr. Coffein 
KEANE: 2RER BEER 

Hall 82 MMS 

10 —10'30” Co FR FREY 95) 

10'307—11Y' 81 62 

Efter Injektion af 0,05 Mgr. Strophanthin blev Hjærteaktionen uregel!- 

mæssig; en yderligere Injektion af 0,05 Mgr. Strophanthin frembragte i Løbet 

af kort Tid Hjærtestilstand. 

tå 
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Forsøg VI. Kanin Vægt 2550 Gram. 12h49' blev Aorta underbundet ; 

1h7” blev vena cava inferior underbundet mellem Leveren og diaphragma; 

1714 var Pulsfrekvensen 61 i et halvt Minut og 17 20' for samme Tidsrum 

62. Maalingen begyndt 1k27", 

«GE  ———— 

BBS Blodtryk 
frekvens 

| Mm. 

0 — 0'30” 61 TID) 

0'30”— 1' 62 75 

1" — 130” 61 74 

1'30”— 2' 62 74 1/307—1'50” inj. 2 Mgr. Coffein 

2” — 2/30" 64 TE 

2'30"— 3 63 72 

3. — 3/30” 64 72 

3'307— 4" 65 ol 3'307—3'50"” inj. 2 Mgr. Coffein 

4 — 430” 66 70 

4'307— 5' 66 68 

BT — 4530" 66 68 

5'307— 6 67 68 

67 — 6/30” OK 68 67 —6'35” inj. 3 Mgr. Coffein 

6'30"— 7 68 65 

TT. — 7/30" GORE 62 

7'307— 8 70 62 

8 — 8'30” 69 61 8/15” —8'35"” inj. 2 Mgr. Coffein 

8'307— 9 70 60 

Y  — 9/30” 71 56 

9'307—10' 70 54 

1010307 71 54 

10'307”—11V' 70 54 

Hjærteaktionen blev herefter uregelmæssig, idet der paa Blodtrykskurven 

viste sig Kontraktioner af forskellig Størrelse. Efter Injektion af 0,05 Mgr. 

Strophanthin blev Hjærteaktionen regelmæssig og Kontraktionerne egale; Blod- 

trykket blev uforandret. Efter yderligere Injektion af 0,05 Mgr. Strophanthin 

optraadte der stærkt uregelmæssig Hjærteaktion og Trykfald. Kort efter 

stod Hjærtet stille. 

12 
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Theobrominforsøg. 

Forsøg VII. Kanin Vægt 2425 Gram. Aorta blev underbundet 7' før 

Maalingens Begyndelse. 

Puls Blodtryk 
frekvens | 

Mm. 

0. — 0/30” 78 112 

0'307”— 1 TØ kk 0'307—0'507 inj. 10 Mgr. Theobromin 

fu 130" 82 84 

1'307— 2' 87 7 

2 — 2'30” 87 TET, 2207 —2'50” inj. 5 Mgr. Theobromin 

%30"”— 3' 88! -tel. "gg 
3. — 330” 88 40 

3'307— 4" 90" | 35 3'407—4'15” inj. 0,1 Mgr. Strophanthin 

4 … — 4/30” | 89 31 

4'307— 5' 89 30 

5 — 5/30” a) 30 

5'307”— 6' 44 29 

6 — 6/30” 45 GEN 

6'307— 7 45 sl 

TT. — 7730” 51 41 

7'30'— 8 50 35 

8. — 8'30” mo | 

Herefter Stilstand af Hjærtet. 

Forsøg VIII. Kanin Vægt 2475 Gram. Aorta blev underbundet 18' 

før Maalingens Begyndelse. 

Puls | Blodtryk | 
frekvens || 

ETE Fr | 

0 —030"| 97 114 | 
0'30”— 1 97 114 | 

7) Pulsen blev pludselig dikrot, derefter fremkom den formindskede Puls- 

frekvens. 

13 
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| FEE Blodtryk | 

| Eg ; Mm. | 

ler av 97 Je 1 54 ro ing 1075 Mern heobromin 

1'307— 2 | 98 IDEEN 

DE VE 98 114 | 2'207—2'35” inj. 0,5 Mgr. Theobromin 

2/30” — 3' 99 114 | 

33305 100 114 

3'307— 4" 100 114 37507 —4'107 inj. 1 Mgr. Theobromin 

Er OR 114 | 
4'30"— 5 103 113 | 
5” — 5/30” 103 10 (PR) 

5/80"— 6 | 104 EDR KEE Mer. Theobromin 

rr 1405 110 | 
6i80 lg" 106 105. | 
er Or 1] 08. "| 
ENGER 107 103 | 
Bi 880 OB 02 | 8—8/15” inj. 1 Mgr. Theobromin 

ERE EG ES 
9 — 9'30” NOD) 96 

9'307—10' 109 9% | 
10' —10'30” | 110 96 | 10'107—10'20”" inj. 2 Mgr. Theobromin 

10'307”—1V' | ll | 93 | 

JU” ss ASE HEM 

11'307—12" | ID) 90 11'557—12'10” inj. 2 Mgr. Theobromin 

er og as] 287 1) 
fer 78 493 82 
fg sa B5D]]e Ad 0) 580 
Eee 80 
ASSELS VE all | 76 11.141430” inj. 5 Mgr:. Theobromin 

HE SØ RR RR 
15” —15'30” | 126 | 52 | 

Herefter blev Hjærteaktionen arhvtmisk, og Blodtrykket faldt stærkt; der 

blev injiceret 0,05 Mgr. Strophantin (paa dette Tidspunkt var Blodtrykket 

faldet til 38 Mm.), og Hjærteaktionen blev herefter noget regelmæssigere; der 

blev atter injiceret 0,05 Mgr. Strophantin; Hjærteaktionen blev nu regel- 

mæssig, Pulsfrekvensen var 107 i 30”, og Blodtrykket steg til 40 Mm. . Kort 

Tid efter faldt imidlertid Blodtrykket, og Hjærtet stod stille. 

14 
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Diuretinforsøg. 

Forsøg IX. Kanin Vægt 2100 Gram. Aorta blev underbundet 10' før 

Maalingens Begyndelse. 

W — 0/30” 

0'307”— 1' 

30 — 1730” 

1'307— 2' 

2 — 2/30" 

2'307— 3' 

3. — 3/30” 

3'307— 4" 

4  — 4/30” 

4307” — 5 

5 — 5/30" 

5'307— 6' 

6 — 6/30” 

6'307— 7 

se. RL 9 

Mm. 

75 42 

74 42 

74 42 

76 42 1/30” — 2". inj. 2 Ctgr. Diuretin 

ET HÆR 

9% | 39 
104 36 

103 35 3'407—4'15” inj. 2 Cigr. Diuretin 

103 26 

96 19 

JO 1,16 

Sa 0 
Tay "ve 55 
(ORE 2 

Herefter stod Hjærtet stille. 

- 

Forsøg X. Kanin Vægt 2340 Gram. Aorta blev underbundet 16' før 

Maalingens "Begyndelse. 

0 — 0/30” 

0'30"”— 1 

17. — 1'30” 

1'30”— 2' 

2. — 239” 

2'30"”— 3' 

Puls | nlodtryk 
frekvens | 

FEE 

75 78 

74 78 

74 78 1'—1'10" inj. 1 Mgr. Diuretin 

74 78 

74 78 2'—2'10” inj. 1 Mgr. Diuretin 

74 78 
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EET ———— 

Hulsg Blodtryk 
frekvens | 

Skæg 

310 —13/30" 75 79 

3'307— 4" 7D 80 3'407 -—3'50” inj. 2 Mgr. Diuretin 

wWw  — 4'30” 76 80 

4/30” — 5' AT EBR 

5 — 5/30” 78 83 5—5'10” inj. 2 Mgr. Diuretin 

5'307— 6 To | 483 

== 82 MR g2 
6'307 — 7 81 81 6'307 —6'45"7 inj. 2 Mgr. Diuretin 

TT. — 7/30" Bor IE 

7'30"— 8 SE BREDE 
8 — 8'30” 83 74 8'57—8'15” inj. 2 Mgr. Diuretin 

8'307”— 9" 84 70 

9 — 9/30” 84 66 

9'307—10' 85 65 9/55” — 10/5” inj. 2 Mgr. Diuretin 

fok 10” 1) væ | 08 
10'307—11' 85 58 

117 —11'30” So EST | 11/10” — 11720” inj. 2 Mgr. Diuretin 

11'30” — 12' 87 56 

17 —12'30” 87 53 

12'307 —13' 87 53 12'457” —13' inj. 10 Mgr. Diuretin 

13'. —13'30” 98 56 

13'407—14 104 373) 

ae 4507 EEK 09 55 14/57—14715” inj. 10 Mgr. Diuretin 
14'307—15' 103 47 

15'. —15/30” 104 43 

15'30”—16' 102 41 15'557—16'107” inj. 10 Mgr. Diuretin 

16. —1630” 103 40 

16'307—17' 90 43 

17 —17'30" 90 43 

Hjærteaktionen begyndte herefter at blive uregelmæssig. Efter Injektion 

af 0,05 Mgr. Strophanthin blev Hjærteaktiouen stærkt arhytmisk og Blodtrykket 

uregelmæssig svingende; efter at der yderligere var injiceret 0,05 Mgr. Stro- 

phanthin, stod Hjærtet efter kort Tids Forløb stille. 
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Forsøg XI. Kanin Vægt 2820 Gram. Aorta blev underbundet 8' før 

Maalingens Begyndelse. 

frekvens | Blodtryk 
Mm 

0 — 0'30” 68 122 

0'307— 1 67 122 

1 -—-71'30" 66 124 1'— 1/25” inj. 2 Mgr. Diuretin 

1'307— 2 68 120 

PLN FEDE 68 118 

9307— 3' 69 118 230” —3'30” inj. 2 Mgr. Diuretin 

3" — 3'30” 68 116 

3'30"— 4" 69 114 

4 — 4730” 70 113 4157 —4'30" inj. 2 Mgr. Diuretin 

4'307— 5' 70 111 

5 — 5/30” (I 106 5'20” — 5/40” inj. 2 Mgr. Diuretin 

5'307— 6' 72 104 

6 — 6'30” (2 99 

6'307— 7 73 94 

TT. — 730” 72 93 

7 307— 8 74 93 

8 — 8'30” na) 91 8'—8/15” inj. 10 Mgr. Diuretin 

8'307— 9 ) 82 

9 — 9'30” 38 67 

9'307—10' 38 65 

10"» —10'30” 37 63 10'15”—-10'35” inj. 10 Mgr. Diuretin 

10'307—11' 38 62 

fS 7139" 38 5 

11'307—1% 38 46 

1% —12'30" 38 44 12'25"7—12'40” inj. 10 Mgr. Diuretin 

12%307—13' 38 42 

137. —13'30” 38 40 

13'30'—14' 38 35 

14' —14'30" 37 30 

14'307—15' 37 29 

15'' —15/30” Sy 29 157207—15735” inj. 10 Mgr. Diuretin 

15'307—16' 36 45) 

1) Paa Grund af Kurvens Uregelmæssighed ved Overgangen til den ringere 

Pulsfrekvens kan en nøjagtig Tælling ikke udføres her. 

17 
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18' og 20'20” injiceredes 2 Ctgr. Diuretin, uden at Blodtrykket forandredes, 

hvorimod Pulsfrekvensen forøgedes noget; 21/40” injiceredes 0,05 Mgr. Stro- 

"phantin og 23' samme Dosis; 2 Minuter efter den sidste Injektion begyndte 

Trykket at voxe og steg til 44 Mm., paa hvilket Punkt det holdt sig et Minut; 

der injiceredes nu atter 0,05 Mgr. Strophanthin; Trykket faldt herefter hurtig, 

og efter faa Minuters Forløb stod Hjærtet stille. 

Forsøgene vise, at saavel Coffein som Theobromin paa det 

isolerede Hjærte udøve en stærk og karakteristisk Virkning, som 

rammer saavel Pulsfrekvensen som Blodtrykket. Ved nærmere 

at gennemgaa Forsøgene vil man se, at de Forandringer, som 

fremkaldes ved det ene Stof, ere nøjagtig af samme Art som 

de, der fremkaldes ved det andet, saavel med Hensyn til Puts- 

frekvensen som til Blodtrykket. Den Virkning, som Theo- 

brominmudøver. paa det isolerede Hjærte. ersaltsad 

ganske af samme Art som den; der sfremkaldeskent 

Coffein. Vi kunne saaledes behandle begge Stoffer under ét. 

Hvad først Pulsfrekvensen angaar, viser det sig i alle For- 

søg all heobromin oe otfeinfremkaldeenfor een 

Pulsfrekvens, og at selv meget smaa Mængder af de 

nævnte Stoffer formaa at fremkalde denne Virkning. 

I Forsøg III fremkalder saaledes 0,5 Mgr. Coffein, i Forsøg VIII 

0,5 Mgr. Theobromin en forøget Pulsfrekvens; i Forsøg X frem- 

kalder 1 Mgr. Diuretin 9: 0,5 Mgr. Theobromin ingen Forøgelse 

af Pulsfrekvensen, hvorimod en såadan træder tydelig frem ved 

den dobbelte Dosis. Endvidere viser det sig, at hver gen- 

tagenInjektion af de nævnteStoffer yderligerestor= 

øger Pulsfrekvensen. Ville vi saaledes betragte Forsøg II, 

finde vi følgende Tal for Pulsfrekvensen i et halvt Minut: 

Vediktorsøsetsibegyndels etter BESET 

Efter Injektion af 2 Mer. Coffein 60 

— yderligere Injektion af 2 Mgr. - 64—653 

— — — - 2 Mgr. i. 81 

— — — - 2 Mgr. -… 87—88, 

og lignende Forhold ville findes ved alle Forsøgene. 
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Den oprindelige Pulsfrekvens, samt den største Pulsfrekvens, 

der opnaaedes i de enkelte Forsøg, og de Doser, ved hvilke 

denne blev fremkaldt, findes sammenstillede i følgende Tabel: 

Forsøg Oprindelig Efter Coffein eller Theobromin Frekvens- 

Nr. Frekvens Des | Fre 1s forøgelse 

I 70 5 Mgr. Goffein 80 14 pCt. 

Il 57 by — | 88 58 — 

Ul 87 erne 102 irer 
IV 77 14 — — 107 30 —= 

N 71 & — = 82 15 

NI 61,5 SEE —= 71 5 

VIS 78 15 — Theobromin 90 il 

VIII DE PSR — 126 30 — 

IX 75 20 —.'Diutetin 104 son 

X T4 34 — — 109 AT. — 

xl 68 INS == T4 9. — 

I to Forsøg (IX og X) viste der sig efter Injektion af be- 

tydelige Mængder Diuretin (i det ene Tilfælde 40 Mgr., i det 

andet 44 Mer.) mod Slutningen, efter at Blodtrykket var faldet 

stærkt, nogen Formindskelse af Pulsfrekvensen. Det kan ikke 

forbavse, at der i disse Tilfælde, hvor Forgiftningen var skredet 

langt frem og Hjærtearbejdet var nedsat til en ringe Brøkdel 

af det oprindelige, mod Slutningen optræder nogle mindre 

Uregelmæssigheder for Pulsfrekvensens Vedkommende; dog 

vækker den Omstændighed, at begge disse Forsøg ere anstillede 

med Diuretin, den Formodning, der ogsåa — som det senere 

vil ses — bekræftes ved andre Ejendommeligheder ved Diuretin- 

forsøgene, at Salicylsyren, som i mindre Doser synes ganske 

uvirksom, ved større Doser muligvis udfolder en særlig Virk- 

ning paa Hjærtet. En egen Stilling indtager Forsøg Xl; ved 

dette Forsøg arbejdede Hjærtet ikke som ved de øvrige Forsøg 

med ligestore Kontraktioner, men Blodtrykskurven viste, at stær- 
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kere og svagere Kontraktioner vexlede, saaledes at der efter 

hver stærkere fulgte en svagere, efter denne atter en stærkere 

0.s.v.; da hver af de svagere Kontraktioner begyndte, før den 

nærmest foregaaende stærke Kontraktion kunde regnes for af- 

sluttet, d. v. s. før den nedadløbende Del af den Kurve, som 

tegnedes af den stærke Kontraktion, var naaet i Niveau med det 

Punkt, ved hvilket dens opadløbende Del begyndte, fik Blod- 

trykskurven en ejendommelig, dikrot Karakter. Efter Injektion 

af 6 Mgr. Diuretin svandt dette Udseende pludselig, og Hjærtet 

arbejdede regelmæssig; efter Injektion af 18 Mgr. blev Kon- 

traktionerne atter uregelmæssige, der optraadte igen den tid- 

ligere omtalte Ejendommelighed, og Kurven fik atter en dikrot 

Karakter; derpaa faldt den lille Kontraktion bort, og Hjærtet 

arbejdede videre med den halve Frekvens; efter at der yder- 

ligere var injiceret 3 Ctgr. Diuretin, tiltog Pulsfrekvensen atter. 

Den her forekommende Overgang til halv Frekvens staar ganske 

isoleret, i intet andet Forsøg har jeg efter Injektion af Theo- 

bromin eller Coffein iagttaget noget lignende; det maa vel an- 

tages, navnlig da Hjærtevirksomheden, før Injektionen begyndte, 

viste de omtalte Uregelmæssigheder, at individuelle Ejendomme- 

ligheder, Sygdom eller lignende Faktorer her have gjort sig 

gældende; da Forsøget er anstillet med Diuretin, er det jo heller 

ikke umuligt, at Salicylsyren kan have spillet en Rolle; For- 

søget kan saaledes ikke siges at afkræfte de ved alle de andre 

Forsøg fundne Resultater, med hvilke dets første Del ogsaa 

stemmer fuldstændig overens. 

Den omtalte Virkning paa Pulsfrekvensen kunde skyldes en 

af de paagældende Stoffer fremkaldt Irritation af de accelere- 

rende Hjærteganglier, saaledes at denne blev stærkere og stær- 

kere, naar Dosis forøgedes, eller den kunde skyldes en Lam- 

ning af de hæmmende Hjærteganglier, som tiltog med forøget 

Dosis. Det er nu for det første ikke sandsynligt, at et Stof 

som Coffein, der fremkalder en stærkt udtalt forøget Irritabilitet 

af andre nervøse Væv, allerede i meget smaa Doser skulde virke 
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lammende paa Hjærtets nervøse Elementer; ikke heller vilde man 

sandsynligvis, naar Dosis Gang efter Gang forøgedes, faa en såa 

konstant voxende Pulsfrekvens ved en fremadskridende Lamning 

af de hæmmende Hjærteganglier, man vilde her efter al Sand- 

synlighed hurtig komme til en Grænse. Da desuden Johann- 

sen!) har vist, at Coffein ogsaa hos atropiniserede Dyr (hvor 

altsaa de hæmmende Hjærteganglier er lammede) fremkalder 

forøget Pulsfrekvens, og Wagner?) har paavist, at Vagusirrita- 

tion fremkalder Hjærtestilstand ogsaa hos Dyr, påa hvilke der 

er injiceret Coffein, kan der vel næppe være Tvivl om, åt den 

forøgede Pulsfrekvens, som fremkaldes af Coffein, 

beror pad en Irritation-af Hjærtets acceler'erend'e 

nervøse Apparat, samt at Theobromin virker ganske 

påa samme Maade. 

Hvad Blodtrykket angaar, falde Forsøgene i to Grupper; 

i Forsøgene I, V, VI; VII, VII, IX og. XI frembringer ;første 

Injektion strax et Fald af Blodtrykket og hver senere Injektion 

et yderligere Trykfald; i Forsøgene Il, III, IV og X fremkommer 

derimod fra Begyndelsen en ringe Trykstigning (2—5 Mm.) og 

først herefter, ved forøget Injektion :af de paagældende Stoffer, 

Trykfald, hvorefter Forsøgene forløbe som de i den. første 

Gruppe. 

Ville vi undersøge Grunden til denne Forskel, se vi, at 

denne ikke kan søges i, at der ved Forsøgene i den sidstnævnte 

Gruppe er injiceret mindre Mængder af de paagældende Stoffer 

end ved Forsøgene i den førstnævnte; i Forsøg Il finde vi saa- 

ledes en Trykstigning efter 2 Mgr. Coffein, hvorimod vi i For- 

søgene I og V finde Trykfald efter 1 Mgr. Coffein; i Forsøg X 

se vi Trykstigning efter 4 Mgr. Diuretin, hvorimod i Forsøg 

XI Trykket falder efter 2 Mgr. Diuretin og i Forsøg VIII bliver 

uforandret efter 0,5 Mgr. Theobromin. 

==) fru fødes 

"Y-lbge: 

D. K. D, Vid. Selsk, Overs. 1899. Pa 42 



636 Johannes Bock. 

Efter Injektion af tilstrækkelige Mængder af de paagældende 

Stoffer finde vi imidlertid konstant et Fald af Blodtrykket. Da 

Modstanden er forbleven uforandret, betyder dette Blodtryksfald 

— som jeg har udviklet i min tidligere Afhandling — at der fra 

Hjærtet i en Tidsenhed uddrives mindre Blod end før Injektio- 

nen af det paagældende Stof, idet Blodtrykket dengang var 

højere. Heraf følger, at den Blodmængde, som Hjærtet ved 

hver enkelt Kontraktion uddriver, maa være formindsket i ikke 

ringe Grad; Pulsfrekvensen er jo nemlig — som tidligere paa- 

vist — i alle disse Tilfælde forøget; blev der derfor ved hver 

Hjærtekontraktion uddrevet den samme Blodmængde, som før 

Injektionen af de nævnte Stoffer, vilde der i en Tidsenhed pas- 

sere mere Blod igennem Hjærtet end før Injektionen, og Blod- 

trykket maatte stige. Formindskedes den ved hver Kontraktion 

uddrevne Blodmængde i samme Forhold, som Pulsfrekvensen 

tiltog, vilde Trykket blive uforandret — alt af ovennævnte Grund, 

at ved konstant Modstand maa Trykket blive uforandret, naar 

der i en Tidsenhed uddrives samme Mængde Blod af Hjærtet, 

medens Trykket vil stige eller falde, hvis Blodmængden forøges 

eller formindskes. Ved en tilstrækkelig Dosis Coffein eller 

Theobromin formindskes altsaa i betydelig Grad Hjærtets Slag- 

volumen, d. v. s. den Blodmængde, som udtømmes ved en 

Hjærtekontraktion. 

Aarsagen til det omtalte Trykfald maa — da en Indflydelse 

fra Centralnervesystemets Side ved mine Forsøg er udelukket 

— søges i de omtalte Giftes Virkning paa selve Hjærtet, men 

den Del af Hjærtet, som herved angribes, maa være en anden 

end den, ved hvis Paavirkning Forøgelsen af Pulsfrekvensen 

fremkommer, idet disse to Faktorer, Blodtryksfaldet og den for- 

øgede Pulsfrekvens — saaledes som det vil ses af Forsøgene 

og senere udførlig. blive paavist — ikke optræde samtidig og 

ikke ved forøgede Doser tiltage med samme Intensitet, hvad 

man maatte vente, hvis de skyldtes en Paavirkning af samme 

Sted i Hjærtet.  Aarsagen til den stærke Formindskelse af 
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Hjærtets Slagvolumen og det herved bevirkede Blodtryksfald 

maa efter min Formening søges i en direkte Virkning af 

de paagældende Gifte paa Hjærtemuskulaturen; her- 

for taler for det første, at Johannsen efter subcutan Injek- 

tion af Coffein paa Frøer kunde paavise, at Hjærtets anatomiske 

Struktur var bleven ødelagt — Coffein virker altsåa direkte paa 

Hjærtemuskulaturen. Indvidere taler herfor den Omstændighed, 

at det ved mine Forsøg i en Del Tilfælde, hvor Blodtrykket var 

. faldet stærkt påa Grund af Coffein- eller Theobromininjektion, 

atter lykkedes at hæve Blodtrykket ved Strophanthin, et Stof, 

der — ligesom de øvrige til Digitalingruppen hørende Stoffer 

— udøver en specifik Virkning paa Hjærtemuskulaturen. Vi 

blive altsaa ved disse Overvejelser førte til den Antagelse, at 

Coffein og Theobromin angribe dels de accelere- 

rende Hjærteganglier, dels selve Hjærtemuskula- 

turen og ville nu undersøge, hvorledes denne Antagelse stem- 

mer med Forsøgene. Vi ville først nærmere betragte Forsøg 

III, af hvilket jeg for at lette Oversigten her atter skal anføre 

Begyndelsen. 

Pulsfrekvens Blodtryk 

Normalbestemmelse.... 87 111 Mm. 

inj. 0,5 Mgr. Coffein.... 88 111 — 

89 112 — 

inj. 0,5 Mgr. Coffein. . .- 89 112 — å: 

90 112 — 

91 113 — 

in). 1"Mer. Goffem 23. 92 113 — 

93 113 — 

94 113 — 

ing" Mer: Goffein ae 95 113 — 

97 111 — 

97 109-— 
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Efter første Injektion ses forøget Pulsfrekvens og Stigning 

af Blodtrykket, og begge disse Faktorer forøges yderligere efter 

2den Injektion; efter 3die Injektion forøges Pulsfrekvensen, men 

Blodtrykket holder sig uforandret; vi have altsaa her det tidligere 

omtalte Tilfælde: der passerer ligesaåaa meget Blod igennem 

Hjærtet nu som umiddelbart før den sidste Injektion, men da 

Frekvensen er tiltaget, maa den ved hver Hjærtekontraktion 

uddrevne Blodmængde oa: Hjærtets Slagvolumen være formind- 

sket i samme Forhold, som Frekvensen er tiltaget. Efter Ade 

Injektion tiltager Pulsfrekvensen, men Blodtrykket bliver lavere; 

den ved hver Kontraktion uddrevne Blodmængde er saaledes 

efter den sidste Injektion aftaget saa stærkt, at der trods den 

forøgede Pulsfrekvens ikke nu i en Tidsenhed uddrives saa 

meget Blod af Hjærtet som tidligere. Da den "omtalte Virkning 

paa Hjærtemuskulaturen, hvorved Hjærtets Slagvolumen. for- 

mindskes, først efter 4de Injektion har naaet ;en saadan Grad, 

at den har formaaet at fremkalde 'et Fald af Blodtrykket, medens 

efter 3I3die Injektion Hjærtets Slagvolumen kun er formindsket i 

samme Forhold, som Pulsfrekvensen er forøget, saa at Trykket 

er forblevet uforandret, ligger dét nær at antage, at Virkningen 

af de paagældende Stoffer paa Hjærtemuskulaturen ved de fore- 

gaaende Injektioner enten slet ikke eller kun i ringe Grad har 

gjort sig gældende; der fremkommer altsaa den Mulighed, 

ute tkerdenstorørmedeD ulskrek vens om kvedederte 

ligesom ved de andre Forsøg, som forløb paa lignende Maade, 

harfremkaldt'den rimgerBlodtryksforøgelsietelteride 

første Injektioner. Vi komme derfor til Spørgsmaalet om, hvor- 

vidt forøget Pulsfrekvens kan give forhøjet Blodtryk. Da de 

Undersøgelser, som ere anstillede angaaende dette Spørgsmaal, 

findes sammenstillede hos Tigerstedt!), skal jeg ikke gaa 

nærmere ind herpaåaa, men kun anføre det utvivlsomt korrekte 

1) Blodomloppets fysiologi, 2den Del, pg. 37, 1890, se ogsaa Lehrbuch der 

Physiologie des Menschen, I, pg. 184, 1897. 
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Resultat, hvortil denne Forfatter kommer, nemlig, at hvis der i 

de store Vener findes en stor Blodmængde, som kun venter 

paa at faa Plads i Hjærtet, og hvis Modstander, i det arterielle 

System er tilstrækkelig stor, kan en forøget Pulsfrekvens frem- 

kalde en betydelig Trykstigning — ellers ikke. De to anførte 

Betingelser maa — endog i ualmindelig høj Grad — siges at 

være til Stede ved mine Forsøg; Arterierne i Legemet have jo 

nemlig, da de ere ude af Forbindelse med Hjærtet, tømt hele 

deres Indhold over i Venerne, og disse staa derfor struttende 

fulde af Blod, beredte til, naarsomhelst det skulde være nød- 

vendigt, at være til Disposition for Hjærtet. Endvidere vil jo 

hele den fra venstre Hjærte udpumpede Blodmængde drives 

igennem den ene a. carotis og herefter møde en mekanisk 

Modstand, der indstilles saaledes, at der fremkommer et betyde- 

ligt arterielt Tryk. Da altsaa begge de nævnte Betingelser fore- 

findes, kan den forøgede Pulsfrekvens fremkalde en Trykstig- 

ning; det forekommer mig derfor naturligst at antage, at den 

ringe Forøgelse afBlodtrykket (2—5Mm.), som viser 

sig i nogle af Forsøgene efter meget smaa Mængder 

af Coffein og Theobromin skyldes den forøgede 

Pulsfrekvens, idet den anden Virkning af de paagældende 

Gifte, Formindskelsen af Hjærtets Slagvolumen, ved disse Forsøg 

enten overhovedet ikke er fremkommen ved de meget smaa 

Doser eller kun har gjort sig gældende i ringe Grad. 

Ogsaa et andet Forhold taler for denne Anskuelse; vilde 

man forklare Trykstigningen paa anden Maade, maatte man vel 

antage, at Hjærtets Slagvolumen ved meget smaa Doser kunde 

tiltage, men i dette Tilfælde maatte man vente, at Amplituderne 

af Hjærtekontraktionerne, saaledes som disse optegnes af Mano- 

meteret, vilde tiltage i Højde under Trykstigningen; dette var 

ikke Tilfældet, i de tre Tilfælde viste der sig endog en ringe 

Formindskelse af Amplituderne under Trykstigningen. 

Nogle Uregelmæssigheder fra det her skildrede Forløb viste 

Forsøg X. Efter at Forsøget i 12 Minuter var forløbet som 
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sædvanlig og der i alt var injiceret 14 Mgr. Diuretin, frembragte 

Injektion af 10 Mgr. Diuretin en Trykstigning paa 3—4 Mm., 

men samtidig gn ganske ualmindelig stærk Forøgelse af Fre- 

kvensen fra 87 til 104—109; det er her rimeligst at antage, at 

Hjærtets Slagvolumen ved denne store Dosis ikke er bleven 

formindsket i samme Forhold, som Pulsfrekvensen er bleven 

forøget; dette bekræftes ved, at den paafølgende Injektion af 

10 Mgr. Diuretin uden at forandre Frekvensen fremkalder et 

Blodtryksfald fra å55 til 44 Mm.; en yderligere Injektion af 

10 Mgr. Diuretin bringer Trykket til at stige 3 Mm., medens 

samtidig Pulsfrekvensen formindskes en Del; jeg er mest til- 

bøjelig til her at se en Virkning af den ret betydelige Mængde 

Salicylsyre, der efterhaanden var bleven injiceret ved dette 

Forsøg. 

I Forsøg V arbejdede Hjærtet ikke ganske regelmæssig, 

idet Blodtrykket, som Tallene udvise, ved Forsøgets Begyndelse 

ikke var konstant, men faldt langsomt. Den første Injektion af 

0,5 Mgr. Goffein har hverken Indflydelse paa Tryk eller Puls- 

frekvens, da den gentages, viser der sig en Forøgelse af Puls- 

frekvensen, hvad der ligeledes finder Sted ved hver senere 

Injektion; derimod finder man først efter Injektion af 7—10 

Mgr. Coffein et tydeligt Trykfald. Paa Grund af de omtalte 

Uregelmæssigheder ved Begyndelsen er det vanskeligt at drage 

sikre Slutninger af dette Forsøg, men det illustrerer tydeligere 

end noget andet Forsøg, hvor stor Forskel der kan findes mellem 

den Dosis (1 Mgr.), som fremkalder Forøgelse af Pulsfrekvensen, 

og den Dosis (1—10 Mgr.), som er nødvendig for at fremkalde 

et Trykfald. 

Som det vil ses af Forsøgene, er der ved de fleste af disse 

undersøgt, hvilken Indflydelse Strophanthin udøver paa Hjærtet, 

naar Blodtrykket efter Injektion af Coffein eller Theobromin er 

faldet stærkt. Det viste sig, at der i 4 Tilfælde ved Strophan- 

thin blev frembragt en ret betydelig Trykstigning, saaledes i 
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Forsøg I 4 Mm., i Forsøg II 12 Mm., i Forsøg VII 10 Mm., 

og i Forsøg XI 15 Mm. I Forsøgene IV og VIII var Tryk- 

forøgelsen ringere, henholdsvis 1 og 2 Mm.; endvidere viste 

Strophanthin saavel i Forsøg VIII som i Forsøgene III og VI 

en tydelig Virkning påa den arythmiske, uregelmæssige Hjærte- 

aktion, idet Hjærtet bragtes til atter at arbejde regelmæssig 

med egale Kontraktioner. Den Tid, som efter Injektion af 

Strophanthin hengaar, før dette Stof gør sin Virkning gældende, 

viste sig ved alle Forsøgene at være en Del længere end den 

Tid, som forløber, inden Virkningen af Coffein- eller Theo- 

bromininjektion lader sig konstatere. 

Strophanthin er altsaa i Stand til i Tilfælde, hvor Blod- 

trykket påa Grund af Coffein- eller Theobrominforgiftning er 

faldet, at frembringe den Virkning”), som er karakteristisk 

for de til Digitalingruppen hørende Stoffer, idet Blodtrykket 

stiger og en uregelmæssig, arhytmisk Hjærteaktion bliver regel- 

mæssig.  Rigtigheden af dette Resultat svækkes ikke ved den 

Omstændighed, at Strophanthin i nogle Tilfælde ingen Trykstig- 

ning fremkaldte, thi for det første kan den Hjærteintoxikation, 

som var frembragt af Coffein eller Theobromin, have været saa 

betydelig, at Strophanthin ikke var i Stand til at fremkalde sin 

karakteristiske Virkning; dernæst er det i enkelte Tilfælde 

muligt, at den iujicerede Strophanthinmængde har været for 

stor, og at Hjærtet derfor straks er gaaet over i den sidste 

Fåse af Strophanthinvirkningen (se saaledes Forsøg V). 

Jeg skal paa dette Sted meddele et Forsøg (XII), som ikke findes anført 

i Forsøgsprotokollen, da Hjærtet fra Begyndelsen arbejdede noget uregel- 

mæssig; her fremkaldte Theobromininjektion endnu stærkere Uregelmæssig- 

heder, idet Rækker af stærkere Kontraktioner stadig vexlede med Rækker af 

svagere; efter at der i alt var injiceret 7 Mgr. Theobromin, blev Hjærteaktionen 

regelmæssig, og Blodtrykket holdt sig i længere Tid konstant paa 28 Mm. ; 

efter Injektion af 0,15 Mgr. Strophanthin fordelt paa 3 Doser steg Blodtrykket 

1) Angaaende Virkningen af de til Digitalingruppen hørende Stoffer paa det 

isolerede Pattedyrhjærte se min tidligere Afhandling pag. 92. 
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til 49 Mm. og holdt sig paa denne Højde i 5 Minuter: først efter at der 

yderligere var injiceret 0,1 Mgr. Strophanthin, faldt Trykket, og der indtraadte 

Hjærtestilstand. 

Vi have altsaa set, at det af Coffein og Theobromin frem- 

kaldte Blodtryksfald beror påa, at Hjærtets. Slagvolumen — 

sikkert paa Grund af de nævnte Stoffers Virkning påa Hjærte- 

muskulaturen — formindskes stærkt. Ved derpåa at injicere 

Strophanthin kan man bringe Blodtrykket til atter at stige. Som 

bekendt har Schmiedeberg for Frøhjærtets Vedkommende 

paavist, at den Virkning, som fremkaldes af de til Digitalin- 

gruppen hørende Stoffer, beror paa, at Hjærtemusklens Ela- 

sticitet forøges, en Opfattelse, som efter mine Forsøg") synes 

at kunne overføres til at gælde ogsaa for Pattedyrhjærtets Ved- 

kommende. Da Coffein og Theobromin fremkalde et Fald af 

Blodtrykket paa Grund af deres Indvirkning påa Hjærtemusku- 

laturen, og da Blodtrykket herefter ved Strophanthin, som for- 

øger Hjærtemusklens Elasticitet, atter kan hæves, ligger det 

nær at antage, at de Virkninger paa Hjærtemuskulaturen, som 

frembringes af Coffein og Theobromin paa den ene Side og 

af Strophanthin paa den anden Side, ere af modsat Natur og at 

Coffeinets og Theobrominets Virkning altsaa beror paa, at disse 

Stoffer fremkalde en formindsket Elasticitet eller forøget Stivhed 

af Hjærtemuskulaturen. Denne Anskuelse bestyrkes i høj Grad, 

naar vi se hen til den Virkning, Coffein og Theobromin udøve 

paa de. øvrige tværstribede Muskler. Det er med Hensyn 

til Forholdene hos Frøen paavist af Johannsen”) for Cof- 

feinets og af Filehne?) for Theobrominets Vedkommende, at 

disse Stoffer fremkalde en ejendommelig Stivhed af Musklerne 

(stærkest udtalt hos rana temporaria, men dog ogsaa tydelig 

hos rana esculenta); hos varmblodige Dyr fremkalder efter 

ser 

Pelse: 

3) Archiv f. Anatomie und Physiol. Physiol. Abtheil. 1886, p. 72. 
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Johannsen Coffein og efter v. Schroeder?) Theobromin en 

lignende Muskelstivhed. Denne Stivhed vil efter Johannsen 

og Schmiedeberg paa den ene Side lette Musklernes Over- 

gang til den kontraherede Stilling, men maa påa den anden 

Side forhindre, at Musklerne efter Kontraktionen slappes fuld- 

stændig, d. v. s. Musklernes Elasticitet er formindsket. Da 

Hjærtemusklen, som Johannsen for Frøhjærtets Vedkommende 

har paavist, ved Coffeinpaavirkning undergaar ganske lignende 

Strukturforandringer som de øvrige tværstribede Muskler, er 

det i højeste Grad sandsynligt, at Hjærtemusklen forholder 

sig som disse, d.v.s. at dens Elasticitet ved Paavirkning af de 

omtalte Stoffer formindskes. Naar af denne Grund Hjærtets 

Evne til at slappes, d.v.s. lil at udvide sig under Diastole for- 

mindskes, maa Hjærtets Slagvolumen aftage, men det er netop 

dette Resultat, til hvilket Forsøgene have ført os. Naar det 

antages, at Hjærtemusklens -Elasticitet ved Coffein og Theo- 

bromin formindskes, forstaas det altsaa let, at de til Digitalin- 

gruppen hørende Stoffer ved under disse Forhold at forøge 

Hjærtemusklens Elasticitet formaa at fremkalde et forøget Blod- 

tryk. Det er imidlertid indlysende, at denne Virkning ikke kan 

ventes i alle Tilfælde; har Coffeinet eller Theobrominet frem- 

kaldt dyberegaaende Forandringer af Hjærtemuskulaturen, vil 

dennes Elasticitet ikke kunne forøges ved Strophanthin eller 

lignende Stoffer. 

Den eneste Undersøger, som hidtil har beskæftiget sig med 

de omtalte Stoffers Virkning paa isolerede Pattedyrhjærter er 

Hedbom!), som har undersøgt Coffeinets Virkning paa Katte- 

og Kaninhjærter med Benyttelse af Langendorffs Methode; 

denne bestaar som bekendt i, at man paa et umiddelbart efter 

Døden udskaaret, stillestaaende Hjærte indbinder en Kanyle i 

Aorta og herigennem under Tryk leder Blod til aa. coronariæ; 

1) Archiv f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 24, p. 201. 

RYTTER 
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Hjærtet vil da atter udføre rhytmiske Kontraktioner; noget 

virkeligt. Hjærtearbejde bliver der jo ved denne Methode ikke 

Tale om, da Hjærteventriklerne under Forsøget ere blodtomme. 

Hedbom observerede ved sine Forsøg Pulsfrekvensen og Hjærte- 

spidsens Exkursioner (Amplituderne); han fandt, at Pulsfrekvensen 

forøgedes og Amplituderne tiltoge i Størrelse efter Indvirkning 

af Goffein; endvidere fandt han, at Blodets Cirkulationshastighed 

gennem ad. coronariæ ofte tiltog betydelig. Uagtet jeg meget 

vel indser, at Langendorffs Methode ved mange farmakologiske 

Spørgsmaal vil kunne give vigtige Oplysninger, maa jeg dog 

udtale som min Formening, at man, naar Forsøg med paa 

normal Maade arbejdende, isolerede Hjærter give andre Resul- 

tater end dem, som faas ved at betragte Bevægelserne af de blod- 

tomme, efter Langendorffs Methode isolerede Hjærter, ikke 

kan antage, at de sidste give et Billede af de naturlige For- 

hold, en Anskuelse, som jeg — efter Slutningsudtalelserne i 

Hedboms Afhandling — tror, åt denne Forfatter vil finde 

berettiget. 

Vi ville herefter undersøge, hvorvidt de Resultater, vi have 

fundet for det isolerede Hjærtes Vedkommende, ogsaa vise sig 

gældende, naar man injicerer de paagældende Stoffer paa Dyr 

med normalt Kredsløb. Leven, Johannsen, Aubert og 

Wagner have — som omtalt i Indledningen — alle fondet 

forøget Pulsfrekvens ved passende Doser Coffein injicerede 

subcutant eller intravenøst; dette Resultat stemmer for såa vidt 

jo særdeles godt med mine Resultater; imidlertid have disse 

Forfattere gennemgaaåaende ånvendt meget store Coffeindoser, og 

det anførte Resultat — Coffein fremkalder forøget Pulsfrekvens 

— er langtfra konstant, navnlig gælder dette for de Forsøg, 

som ere anstillede med mindre Doser. Hos Aubert træder 

dette særdeles tydeligt frem i et Tilfælde (Forsøg XXVIN), hvor 

der injiceredes forholdsvis smaa Mængder (10 Ctgr. pr. Dosis 

intravenøst paa en Hund, som vejede 9280 Gram); Pulsfrekvensen 
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blev her ved de første Injektioner formindsket, og først efter at 

der ialt var injiceret 50 Ctgr. Coffein, viste der sig forøget Puls- 

frekvens. Wagners Forsøg viste, at Pulsfrekvensen efter 

mindre Coffeindoser (indtil 4 Ctgr. pr. Kilo subcutant injiceret) 

med overvejende Hyppighed blev formindsket. Ved større Doser 

(6 Ctgr. pr. Kilo og mere) fandt han derimod forøget Pulsfre- 

kvens. Wagner bemærker, at man som Grund til den for- 

mindskede Pulsfrekvens, der i de fleste Tilfælde optræder efter 

smaa Coffeindoser kunde antage, at Coffein i mindre Doser 

fremkaldte en (central eller perifer) Vagusirritation, der ved 

større Doser blev overkompenseret af en af Coffeinet fremkaldt 

stærkere Irritation af Hjærtets excitomotoriske Apparat, men 

hans Forsøg over disse Spørgsmaal have ikke givet ham faste 

Holdepunkter for denne Antagelse. Ved en Række Forsøg, jeg 

har udført påa Kaniner, er jeg kommen til Resultater, som 

fuldstændig stemme overens med de nævnte Forfatteres, og kan 

saaledes kun bekræfte disse; ved intravenøs Injektion af mindre 

Mængder Coffein (1—2 Ctgr. pr. Kanin af Vægt c. 2 Kilo) saa 

jeg undertiden strax en forøget Pulsfrekvens; som Regel be- 

virkede imidlertid Injektion af en ringe Mængde Coffein, at 

Frekvensen formindskedes; i et enkelt Tilfælde var denne For- 

mindskelse endog meget betydelig, idet Pulsfrekvensen, som 

ved Forsøgets Begyndelse var 95, i 30” efter Injektion af 22 

Mgr. Coffein faldt til 41; først efter Injektion af 65 Mgr. steg 

Frekvensen til 112. Efter intravenøs Injektion af større Mængder 

Coffein (5—10 Ctgr. pr. Kanin) viste der sig konstant en for- 

øget Pulsfrekvens, men Forholdene svarede heller ikke nu 

ganske til, hvad man efter Forsøgene paa isolerede Hjærter 

kunde vente, idet i flere Tilfælde Pulsfrekvensen efter yderligere 

Injektion af Coffein blev noget formindsket og først, naar der 

injiceredes endnu mere Coffein, atter tiltog. Den Ensartethed, 

som alle Forsøgene med isolerede Hjærter udvise med Hensyn 

til Coffeinets Virkning paa Pulsfrekvensen, den Regelmæssighed, 

hvormed denne forøges mere og mere, efterhaanden som der 
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injiceres mere og mere Coffein, finder aldeles intet Sidestykke 

i de omtalte Dyreforsøg. Som Aarsag til disse Forskelligheder 

mellem de to Forsøgsrækker ligger det — som ogsaa Wagner 

har udtalt — nær at antage, at Coffein ved Dyreforsøgene har 

fremkaldt en Vagusirritation — perifer eller central. Efter mine 

Forsøg paa isolerede Hjærter maa imidlertid den Mulighed, at 

Coffein skulde virke irriterende paa de nervøse Elementer i 

Hjærtet, som ved Vagusirritation fremkalde formindsket Puls- 

frekvens, betragtes som udelukket. Derimod er det muligt, at 

Coffein fremkalder en Irritation af Vaguscentret, som herefter 

gennem mm. vagus virker påa Hjærtet. Er dette Tilfældet, maa 

vi vente hos Kaniner") efter Coffeininjektion at finde en paa- 

viselig Vagustonus. For at undersøge dette Forhold udførte 

jeg følgende Forsøg. 

Forsøg XIII. Kanin Vægt 2850 Gram. Nm. vagt præpareredes, 

Hjærtets Bevægelser bleve opskrevne ved Hjælp af et Manometer, som var 

forbundet med a. carotis.  Pulsfrekvensen var 114 i 307; der blev nu i 

vena saphena injiceret 4 Ctgr. Coffein fordelt paa flere smaa Doser; Puls- 

frekvensen steg herved til 132; nu bleve mm. vagt overskaarne og Pulsfre- 

kvensen steg herefter til 147. 

Det lykkedes altsaa ved dette Forsøg at paavise 

tydelig Vagustonusefter Coffeininjektion. Jeg under- 

søgte herefter Frekvensforholdene, efter at mm. vagi vare over- 

skaarne. 

Forsøg XIV. Paa en med Urethan bedøvet Kanin, som vejede 1900 Gram, 

bleve %m. vagi overskaarne; Hjærtets Bevægelser bleve registrerede ved Hjælp 

af et Manometer, som var forbundet med a. carotis; der injiceredes CGoffein 

i vena saphena. Pulsfrekvensen viste følgende Forandringer: 

1) At der efter intravenøs Injektion af større Mængder Coffein (14 Ctgr.) 

hos Katte findes Vagustonus, kan ses af Johannsen s Forsøg (1. c. pag. 32), 

uagtet han ikke selv fremhæver dette; det forekom mig dog ikke beret- 

tiget heraf at drage Slutninger angaaende Forholdene hos Kaniner, idet 

der under normale Omstændigheder hos disse Dyr enten kun findes en 

meget ringe Grad af Vagustonus eller en såadan aldeles ikke lader 

sig paavise. 
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Pulsfrekvens i 30” 

Normalbestemmelse | 147 

inj. 1 Ctgr. Coffein 154 

— 1 — — 157—58 

— 1 — — 160 

3145 — 162 

' — 1 — — 163—64 

— 1 — — 164—67 

— 1 — — 164—67 

I dette Forsøg ses ganske lignende Forhold som ved For- 

søgene med isolerede Hjærter: Hver ny Coffeininjektion frem- 

kalder en Forøgelse af Pulsfrekvensen med Undtagelse af den 

sidste (der var da i alt injiceret 7 Ctgr. Coffein), som ikke frem- 

kalder nogen Forandring. 

Vi have "imidlertid som Resultat af andre Forskeres og 

mine egne Forsøg set, at hos Dyr med uskadt Nervesystem 

fremkalder mindre Coffeindoser hyppigst Formindskelse af Puis- 

frekvensen, ligesom vi have omtalt, at man, naar man ved en 

større Coffeindosis har bragt Pulsfrekvensen til at stige, ofte 

vil iagttage, at en yderligere Forøgelse af Dosis bevirker, at 

Frekvensen bliver noget langsommere; disse Forhold kunne 

imidlertid ikke iagttages hverken ved isolerede Hjærter eller hos 

Dyr, paa hvilke %m. vagt ere gennemskaarne; man maa derfor 

antage, at Coffeinets Virkning påa de accelererende 

Hjærteganglier hos det levende Dyr kan modificeres 

ved en af det nævnte Stof samtidig fremkaldt Irrita- 

tion af Vaguscentret. 

Hvad Trykforholdene ved mine Kaåninforsøg angaar, stemme 

disse fuldstændig med, hvad andre Forfattere have meddelt: ved 

Injektion af mindre Mængder Coffein (1—3 Ctgr. pr. Kanin) saa 

jeg oftest en Trykstigning af 10—30 Mm., og Trykket holdt 

sig paa dette Punkt eller sank til omkring Begyndelsestrykket, 

naar Dosis forøgedes. Selv efter Injektion af meget betydelige 

Mængder holdt Trykket sig ret højt, saaledes endog i et Til- 
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fælde, hvor der intravenøst injiceredes ialt 21 Ctgr. Coffein. 

Jeg fandt overalt — hvad allerede Aubert?) har betonet — at 

Pulsbølgens Amplitude ved stærkere Coffeinforgiftning formindskes 

betydelig. — Da det imidlertid af mine Forsøg paa isolerede 

Hjærter saa tydelig fremgaar, at Coffein, selv om det kun findes 

i meget ringe Mængde i Blodet, dog bevirker, at Hjærtets Slag- 

volumen formindskes betydelig, kan denne Stigning af Blod- 

trykket næppe tænkes bevirket ved, at den fra Hjærtet i en 

Tidsenhed uddrevne Blodmængde er tiltagen. Jeg tror derfor, 

at man maa søge Grunden til Trykstigningen i den af Wagner 

paaviste Irritation af det vasomotoriske Centrum ved Coffein, 

og kan ganske tiltræde hans Anskuelse, naar han siger”): «Die 

Blutdrucksteigerung wird in erster Linie durch eine Reizung 

des vasomotorischen Centrums hervorgerufen; alle anderen 

Wirkungen des Coffeins sind fir die Blutdrucksteigerung von 

keiner oder nur sehr untergeordneter Bedeutung». Jeg mener 

imidlertid, at Wagner, da Coffeinets Virkning paa Hjærte- 

muskulaturen ”) var ham ubekendt, i denne Sætning har trukket 

Grænsen for snævert; det er min Anskuelse, at den Omstæn- 

dighed, "at man efter Injektion af moderate-Doser 

Coffein finder en Blodtryksstigning eller dog ef 

temmelig højt arterielt Tryk, beror paa, at Mod- 

standen i Karsystemet — paa Grund af en Irritation 

af det vasomotoriske Centrum”) — er tiltaget stærkt, 

medens man, hvis denne Modstand — saaledes som Til- 

fældet var ved mine Forsøg med isolerede Hjærter — var 

forbleven uforandret, sikkert, paa Grund af Hjærtets 

lie! 

?) I. c. pag. 63. 

3) Wagner siger saaledes (1. c. pag. 63), at Aarsagen til det Blodtryksfald, 

som observeres efter store Goffeindoser, maa staa uafgjort hen. 

At Coffein skulde udøve en direkte kontraherende Virkning paa Kar- 

muskulaturen, er der efter Koberts Gennemledningsforsøg paa udskaarne 

Organer (Archiv f. exp. Pathol. u. Pharmokol. Bd. 22, pag. 91) ingen Grund 

til at antage. 

4 
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stærkt formindskede Slagvolumen, vildehave fundet 

et betydeligt Blodtryksfald. Hvis denne Anskuelse er 

rigtig, maa den kunne kontrolleres ved Undersøgelser paa det 

isolerede Hjærte; naar man ved et saadant Hjærte, som arbejder 

mod en konstant Modstand, ved Coffeininjektion fremkalder et 

betydeligt Trykfald og derefter forøger Modstanden, maa Trykket 

atter kunne stige til sin tidligere Værdi eller endnu højere. 

For at undersøge disse Forhold anstillede jeg følgende Forsøg: 

Forsøg XV. Kanin Vægt 2850 Gram. Hjærtet isoleredes, og Lunge- 

Hjærtekredsløbet blev bragt i Stand paa sædvanlig Maade; 20 Minuter efter 

at Aorta var underbundet, var Hjærtets absolute Kraft”) 122 Mm. Herefter 

begyndte Maalingerne. Ved.den Indstilling af Modstanden, jeg anvendte, var 

Blodtrykket 92 Mm.; Pulsfrekvensen var 67 i 30”. Der injiceredes uu suc- 

cessivt 3 Mgr., 3Mgr. og 2 Mgr. Coffein; ved hver Injektion fremkom samme 

Billede som ved de tidligere anførte Forsøg — Blodtryksfald og forøget Puls- 

frekvens; efter den sidste Injektion var Blodtrykket 70 Mm., Frekvensen 77. 

Jeg forøgede nu Modstanden ved at forandre Indstillingen af de to Klem- 

skruer, ved Hjælp af hvilke den blev reguleret. Blodtrykket steg nu til 

98 Mm., Pulsfrekvensen holdt sig uforandret og Hjærtet arbejdede fuldstændig 

regelmæssig ved det forandrede Tryk; den absolute Kraft var nu 115 Mm. 

Der injiceredes nu yderligere 2 Mgr., 2 Mgr., 2 Mgr. og 2 Mgrt. Coffein; 

Trykket faldt til 80 Mm., Frekvensen steg til 88; den absolute Kraft var 95 Mm. 

Den første Del af Forsøget bekræfter fuldstændig den 

Anskuelse, som blev udviklet i det tidligere; Injektion af 8 Mgr. 

Coffein bringer Trykket til at falde fra 92 Mm. til 70 Mm., den 

af Hjærtet i en Tidsenhed uddrevne Blodmængde er altsaa af- 

taget betydelig; da derpaa Modstanden forøges, stiger Trykket 

til 98 Mm., altsaa 6 Mm. mere end Begyndelsestrykket, og 

Hjærtet arbejder regelmæssig ved dette Tryk. Jeg nærer ingen 

Tvivl om, at det er ganske det samme Forhold vi møde i den 

uskadte Organisme: Allerede ved Injektion af temmelig smaa 

Doser Coffein bliver den af Hjærtet i en Tidsenhed uddrevne 

Blodmængde formindsket, men en samtidig, stærk Karkontraktion 

ly Herved forstaar jeg — som anført i den tidligere Afhandling — det 

Tryk, Hjærtet kan udøve, naar det kunstige Kredsløb standses ved, at 

den blodførende a. carotis tilklemmes. i 
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bevirker, at Blodtrykket holder sig uforandret eller endog stiger 

noget. 

Et ejendommeligt Forhold vise Maalingerne af den absolute 

Kraft. … Medens efter Injektion af 8 Mgr. Coffein Blodtrykket 

falder fra 92 Mm. til 70 Mm., oa: 23,9 pCt., viser den absolute 

Krafi kun et Fald fra 122 Mm. til 115 Mm., 9: 5,7 pCt. Medens 

saaledes Blodtrykket påa Grund af Hjærtets formindskede Slag- 

volumen: er faldet stærkt, er det Maximaltryk, Hjærtet kan udøve 

paa sit Indhold, kun aftaget forholdsvis lidt. Som omtalt i det 

foregaaende har for kort Tid siden Hedbom ved sine Gennem- 

ledningsforsøg påa udskaarne Hjærter vist, at under Coffein- 

indvirkning den gennem aa. coronariæ strømmende Blodmængde 

ofte forøges betydelig; har dette Forhold gjort sig gældende 

ved mit Forsøg, vil endog den fundne Værdi 115 Mm. være for 

lav i Forhold til den oprindelige absolute Kraft. At Hjærtets 

absolute Kraft ved stærkere Coffeinforgiftning aftager betydelig 

— saaledes som den sidste Del af Forsøget viser — kan ikke 

forbavse. 

De her meddelte Forsøg ere anstillede ved direkte Injektion 

af de undersøgte Stoffer i Karsystemet. Da imidlertid efter 

Rosts) Forsøg paa Kaniner saavel Coffein som Theobromin 

indgivet subcutant eller pr. os kan paavises i større Mængde 

(c. 20 pCt. af den indgivne Dosis) uforandret i Urinen, er der 

ingen Tvivl om, at disse Stoffer ogsaa indgivne pr. os i det 

mindste for en stor Del ville cirkulere uforandrede i Blodet, og 

saaledes ere i Stand til at udfolde deres Virkninger paa Cirkula- 

tionssystemet; det vil dog ved et saa vanskelig resorberbart 

Stof som Theobromin ikke være let at iagttage disse Virkninger, 

naar Stoffet indgives pr. os. 

De Slutninger, jeg mener, man vil kunne drage af mine 

Forsøg, ere følgende: 

1) Archiv f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 36, pag. 57. 
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Paa det isolerede Kaninhjærte udøve Coffein og Theobromin 

tilsatte i ringe Mængde til det cirkulerende Blod kvalitativt 

samme Virkning; de Doser af de nævnte Stoffer, som ere nød- 

vendige for at fremkalde kvantitativt samme Virkning, synes ikke 

heller at være synderlig forskellige.  Coffein og Theobromin 

fremkalde: 

1) en Irritation af de accelererende Hjærteganglier, hvorved 

Pulsfrekvensen forøges; indenfor ret vide Grænser vil denne 

Irritation tiltage og altsaa Pulsfrekvensen forøges, naar Dosis 

af de paagældende Stoffer forøges. 

2) en Virkning paa Hjærtemuskulaturen, idet dennes Ela- 

sticitet formindskes og Hjærtets Slagvolumen herved aftager ; 

Virkningen bliver stærkere og stærkere, naar Dosis. forøges. 

Indtræder der ved en ringe Dosis en Forøgelse af Puls- 

frekvensen, uden at Hjærtemuskulaturens Elasticitet paavirkes 

synderlig, vil der kunne fremkomme en ringe Stigning af Blod- 

trykket, bliver derimod Hjærtemuskulaturen ved samme Dosis 

stærkere paavirket, vil der fremkomme et Trykfald; ved noget 

større Doser indtræder derimod konstant et Trykfald, som til- 

tager med voxende Doser. 

De til Digitalingruppen hørende Stoffer kunne paa saaledes 

forgiftede Hjærter forøge Hjærtemusklens Elasticitet og herved 

atter bringe Blodtrykket til at stige. 

Den Formindskelse af Pulsfrekvensen, som man hyppig iagt- 

tager hos Kaniner ved smaa Doser Coffein, beror paa en af 

dette Stof fremkaldt Irritation af Vaguscentret; denne Virkning 

er ligeledes Grunden til, at man ved fortsatte Coffeininjektioner 

paa Dyr ikke ser Pulsfrekvensen regelmæssig forøges efter hver 

Injektion. 

Den Stigning af Blodtrykket, som man iagttager efter 

D.K.D. Vid. Selsk. Overs. 1899. 37 43 
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Injektion af CGoffein paa Dyr, ligesom den Omstændighed, at 

Blodtrykket efter store Doser af dette Stof holder sig højt, 

uagtet den Blodmængde, som i en Tidsenhed uddrives af Hjærtet, 

er formindsket stærkt, beror paa en af Coffeinet fremkaldt 

Irritation af det vasomotoriske Centrum, hvorved der frem- 

kommer en stærk Forøgelse af Modstanden i Karsystemet. 
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Forklaring til Tavlerne. 

For Forsøgene I, VI, VII og X findes Dele af Blodtrykskurverne gengivne 

paa vedføjede Tavler. Hver Tak i den af Tidsmarkereren skrevne Linie 

betyder et Secund. 

Forsøg I. 

Blodtryk 

im Normalbestemmelse ed ale re sgele se 100 Mm. 

2. Efter Injekt. af. . . 1 Mgr. Coffein.... 99 — 

3. — — ialt2  — EN sa 08 

k& — — — 3 — — .……… 93 — 

5. — — — 5 — EST = 

6. — — — 0,05 — Strophanthin . 80 — 

p Forsøg VI. 

RR Normalbestemmels ens osse rn see 74 Mm. 

Smlllter Injekt: af; . :72.-Mer. Goffein 2 2.0 72 — 

3. — — ialt 4 — NDS 8 == 

4... — — — TT — ra TR SS YDE 

5. — — — 9 — Er 

6.  — — — 0,05 — Strophanthin . 54 — 

Forsøg VII. 

ks NormalbBestemmelse!t "2 2 er arte ie else je eee mee 112 Mm. 

2. Efter Injekt. af . . 10 Mgr. Theobromin.. 77 — 

3. — —  ialt1i5 — — SGT SAN 

4. — — —, 0,1 — Strophantin.. 40 — 

Forsøg X 

feNormalbestemmels et 5 30 ease ere Ares 718 Mm. 

28k Eiter Injekt. af. . ;7 2 Mer. Diuretin 79 — 

3. — — ialt 4 — — more. 82 == 

4. — — — 8 — — SED, GÅDE Sr 

bb. — — — 10 — — sek 165 

6. — — — 12 — — see 158 — 

TT. — — — 14 — — BR VDS, == 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr. 6. 

Application de la théorie des quaternions de Caspar 

Wessel, å la démonstration d'un théoréme récent. 

Par 

H. Valentiner. 

(Présenté å la séance du 19 mai 1899.) 

Dans le traité de Caspar Wessel «Sur la repræsentation ana- 

lytique de la direction», publié originairement en 1797 (nouv. 

éd. 1897), est exposée une théorie des quaternions, qui s'ap- 

plique merveilleusement bien å la résolution des triangles 

sphériques. C'est pourquoi j'ai essayé d'employer aussi cette 

théorie dans le cas de variations infinitésimales d'un tel tri- 

angle. . 

Dans son mémoire «Nouveau principe pour études de 

géométrie des droites», publié dans le Bulletin de 1'Académie 

des Sciences de Danemark, 1898, pp. 283—344, M. Johannes 

Petersen, a démontré le théoréme suivant: 

Quand un triangle sphérique variable, tracé sur une sphére 

donnée, y subit un déplacement arbitraire infiniment petit, la 

somme géométrique des fluxions des angles et des cåtés sera 

nulle. 

Les fluxions (variations) des angles et des cåtés sont ex- 

primées pår des segments finis, détachés des arétes des angles 

solides correspondants au triangle et au triangle polaire. De 
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656 H. Valentiner. 

plus, M. Petersen entend par «angle», comme le fait Wessel et 

comme nous le ferons dans ce qui suit, ce qwå Vordinaire 

nous dénommons angle adjacent. 

Ce théoréme contient toutes les relations qui existent 

entre les variations des angles et des coåtés d'un triangle 

sphérique. 

Si Ton suppose connues les formules de la trigonomeétrie 

sphérique, le théoréme peut étre démontré par différentiation 

de lå formule 

cosa = cosbcosc—sinb since cos Å, 

a,b,c, A,B,C étant les cåtés et les angles d'un triangle 

sphérique. De cette formule on tire 

— sinada =— —(sinb cosc+- cosb since cos 4) db 

— (cosb sinc—- sind cosc cos Å) da 

+ sinbsinesinAddÅ. 

Mais on a 

— (sinb cosc+ cosb since cos 4) =— sina cosC 

— (sine cosb+ sind cosc cos A) =— sina cosB, 

et enfin 
sind sine sin A 

; — "sm, 
sina 

on ha est la perpendiculaire sphérique abaissée de Å sur le 

coté opposé. On aura donc 

da—-dbcosC- decos B+ dA sink, = 0, 

ce qui met en évidence, que la somme des projections des 

fluxions des angles et des cåtés sur une aréte quelconque 

de Vangle solide correspondant au triangle polaire est nulle, 

par ou le théoréme est démontré. 

Or la théorie de Wessel fait ressortir le théoréme sous 

une forme nouvelle, sans recourir aux formules sphériques. 

Wessel a démontré en effet la formule suivante: 

sv ArerBrarCcuvb = s, 
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Application de la théorie des quaternions de Caspar Wessel. 657 

a,b,c, ÅA,B,C ayant les mémes significations que ci-dessus. 

Le signe v indique, quand il est suivi d'une majuscule, une 

rotation autour d'un åxe donné £ passant par le centre de la 

sphére, et, quand il est suivi d'une minuscule, une rotation 

autour d'un autre axe 7, qui fait un angle droit avec le pre- 

mier. La formule exprime donc qu'une ligne arbitraire s, en 

relation fixe avec la sphére, restera invariable, si Von fait tour- 

ner la sphére, d'abord d'un angle Å autour de 7, puis d'un 

angle c autour de s et ainsi de suite, toujours dans le sens 

positif, alternativement autour de 7% et <=. C'est cette formule 

qui contient la résolution compléte des triangles sphériques. 

Nous chercherons å développer la formule qui en résultera, 

quand les angles et les cåtés subiront des variations infini- 

tésimales. On aura dans ce cas 

sv(A-dA)r(c+de)"(B+ dB)" (a+ da)" (C+ dC)r(b—- db) — s. 

Mais la variation d'une variation infinitésimale, produite 

par une rotation elle-méme infinitésimale, étant un infiniment 

petit d'ordre supérieur au premier, on peut remplaåcer cette 

équation par une autre, qui exprime que la somme des influences 

des variations dÅ, de, ..., sur la position de s est nulle. 

Cette équation aura la forme 

(sr(4+ dA)rer BravCrb—s) 

+ (Sv Ar (c + de), Br ar Cu b—s) 

+ (sr År c7(B+dBjrar Cr b —s) 

sv ej ve. rør ø, <a eN 5) Tal øl Cal ss er dn. AERO E 

les additions et les soustractions étant partout .géométriques. 

Si nous faisons la supposition que s est un rayon de la 

sphére, chaque différence de cette équation exprimera une 

ligne infiniment petite tracée. sur la surface de la sphére. Mais 

cette relation peut s'écrire sous une forme plus simple. Si 

vrÅ—", vb" ,.. désigne Vopération inverse de ”A, 7b ... on 

peut ajouter å chaque terme, sans changer sa valeur, l'opération 
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" hb" " CÆ "” a! " Ba! " fre! " Ar! 

ou une opération analogue, par ou Von obtiendraå 

(syd AA —s) + (Sv Arder A7" — 58) + (sr ArerdBr c7" A"—S8) 

+ (sb " C=trdarCrb—s)-+ (sr bo! n dr b — s) 

—-(svdb —s) = 0. 

Or TV'expression s”Lvg7L7! indique un déplacement de s 

par Vopération g, les axes £ et y étant déplacés par l'opéra- 

tion ZZ", En conséquence, si le point Å du triangle sphé- 

rique est placé å V'extrémité de V'axe 7 .et si le cdté AC fait 

une angle de +90” avec le plan sy, on reconnait que le pre- 

mier, le troisiéme et le cinquiéme terme représentent des arcs 

décrits var V'extrémité du rayon s, en des rotations de gran- 

deurs respectives dA, dB, dC autour des sommets Å, B, C du 

triangle. De méme le second, le quatriéme et le sixiéme 

terme représentent des arcs décrits par Vextrémité de s, en 

des rotations de grandeurs respectives de, da, db autour des 

sommets du triangle polaire cab. La somme géométrique de 

ces déplacements étant nulle, on peut énoncer le théoréme 

suivant : 

Soit ABC un triangle sphérique, abe le triangle polaire. 

Faisons varier infiniment peu les angles et les cdtés de ABC 

(ou les angles de abc); si Von fait subir å la sphére sur 

laquelle est situé ABC des rotations autour des sommets 

A,B,C et a,b,c, égales aux variations correspondantes, la 

sphére restera immobile. 

Mais ce théoréme n'est au fond qu'une autre forme du 

théoréme de M. Johannes Petersen. Car, si Von fait tourner 

un point P de la sphére d'un angle dÅ autour du point 4, 

le déplacement de P sera perpendiculaire au rayon P4 qui 

passe par 4, et sa grandeur sera sin(AP)dA, AP étant Vangle 

que font les rayons qui passent par ÅA et P, et R étant égal 

å Tunité. Par conséquent, le déplacement considéré de P sera 

égal en grandeur å la projection de la fluxion de Å, représenté 
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pår un segment du rayon Bx4, sur le plan tangent de la sphére 

en P et sera perpendiculaire å cette projection. Donc, si Von 

fait tourner cette projection de 90”, elle sera paralléle au dé- 

placement. Cela fait ressortir que la somme géométrique des 

projections des fluxions de A, B, C, a,b,e, sur un plan arbi- 

traire est nulle, théoréme qui est identique å celui de M. 

Johannes Petersen. 

Aprés avoir fini ma note, j'ai recu de M. Joh. Petersen 

une communication ou la démonstration du théoréme final est 

considérablement simplifiée et o% le théoréme lui-méme est étendu 

å des rotations finies. 

Avec la permission de Vauteur je vais traduire cette com- 

munication. 

«Deux triangles sphériques ABC et A,B,C, situés sur la 

méme sphére, peuvent étre placés de maniére que les points 

Attet"A,"coincident et que Farc AC soit” porté sur 747C,, 

tandis que B et B, tombent du méme cåté de A,C,. Qu'on 

fasse les opérations suivantes: 1? glisser ABC sur ÅA,C, jus- 

qu'å faire coincider C et C,, 2% tourner ABC autour de C 

jusqu'å ce que CB tombe sur C,B,, 3? glisser sur C, B, jus- 

qwå faire coincider B et B,, 49 faire une rotation autour de 

B, jusqu'å faire tomber BA sur B,A,, 5? glisser sur B, 4, 

jusqu'å faire coincider Å et Å,, 6? finalement faire une rota- 

tion autour de A, jusquw'å faire tomber AC sur A4,C;; le tri- 

angle ABO sera ramené dans sa position primitive. 

Les six rotations s'anéantiront donc. 

Le théoréme des six rotations finies et successives démontré 

de cette maniére comprend comme cas special le théoréme des 

rotations infinitésimales. 

Le 19 novembre 1899.» 
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OVERSIGT OVER DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS 
FORHANDLINGER, 1899. Nr, 6. 

Note sur les développements schlæmilchiens en série 

de fonctions cylindriques. 

Par 

Niels Nielsen. 

Dans un article qui paraitra prochainement dans les Mathe- 

matische Annalen, j'ai donné deux développements de zéro en 

série de fonctions cylindriques, å savoir: 

NU TJ pa) (a) (ED: 0, en 
P= 

es E >= NH, 7 22 

(2) g æn meet SS dkk USE es => 

p=1 

Dans ces formules, m et s désignent deux positifs entiers, 

tandis que » est une quantité finie quelconque. La note que 

voici généralise la formule (2). 

Prenons en effet comme point de départ la formule élé- 

mentaire 

BER , 2n-L1 
: 1 costs 

(7) Sy cos po — lysne Egs) 2-2), 
ce 2C0OS— 

p=1 

la formule 

DN 

i D D 
ET fø) = SST EN egslre) (0-1 do 
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nous donne, å V'aide d'une propriété fondamentale des intégrales 

eulériennes, 

IEEE æ —£ A 

» LÆ 
(€) PE Å 

| (nr Åcos SE. wa) (10 dø, 
RE FANE FENG 

la partie réelle de 2, (4), supposée plus grande que —1. 

Fåisons maintenant croitre å Vinfini le positif entier m», alors, 

fait bien connu, Vintégrale définie qui figure au second membre 

de (&), s'évanouit dans les deux intervalles — ax <a< 0, 

0<ar<+a. La méme chose a lieu pour les limites z — + z, 

pourvu que R(u) > 3. On verra en outre que V'intégrale en 

question s'évanouit aussi pour æ infiniment petit, pourvu que 

le produit ”æ croisse å Vinfini. 

De cette maniére on aura: 

(1) JE El po) 1 
ulæv” SE 2 zl 

P' G) ek En, 

et le premier membre de cette formule est une série uniformé- 

ment convergente, pourvu que Von ait & la foris: 1 R(4u) > — 1, 

2 —a<a< 0 ou O<a< at. 

Cela posé, la valeur asymptotique de J(4): 

U. jf 2 — "I 

our les valeurs extrémement grandes de æ, et J-æ positif (æ] 7 En TEE 

SCORES] 

montrera que la condition suffisante H(4) > — I est nécessaire 

aussi pour la convergence de la série (1). A Vaide de cette 

méme valeur asymptotique on verra en outre que /a sére 

BES = 
Air RE) 

ES ES (rer (C) z NS fo een 
piben 

p=1 

2 



Note sur les développements schlæmilchiens. 663 

n étant un entier quelconque, est aussi uniformément conver- 

gente dans les intervalles —a<a<0, O<æ< ra, pourvu 

que H(u +20) > — 

En réalité, le terme de reste de la série (£) est égal å 

celui de la série (1) en y posant + 2m au lieu de vp, abstrac- 

tion faite d'un facteur simple et d'une quantité infiniment petite 

en comparaison de ce terme de reste méme. 

De cette proposition on peut en déduire plusieurs autres. 

En effet, mettons dans la formule (1) 2+x au lieu de 

u et Væ au lieu de æz, nous aurons, en appliquant mn fois 

Pidentité 

lwE may 4 (7) le SJ "(aVæ)dæ = eee 

0 

cette autre formule 

Ar AE Hr) ab Horn Jug (G' 
gl, ) er FJV) )) (— 17 2n—24 2 

pIEFEn É gt. FlrdegH-Y? 
9= p=1 

ou Von åa posé 

ra posigenler: 

Posons ensuite de nouveau æ? au lieu de æ, la formule que 

nous venons d'obtenir peut s'écrire: 
gg V!+20 

(2) 
) 

y UT pE å 7(— 1 == ra 

; Vs CE Tu + 9+1 bl 

== 

formule qui est vraie dans Vintervalle —a< x< ra, pourvu 

que R(u +n) > — 3, condition nécessaire et suffisante pour la 

convergence uniforme de la série (1) et toutes les autres obtenwues 

par lå en appliquant Vintégration répétée. 

Supposant R(4) > — 3, on peut démontrer immédiatement 

la formule (2) en appliquant (å), et la formule 

3 



664 Niels Nielsen. 

g=n p=% NE ed 
å (— 1) … Cospax er n (497 2n—29 q2d 

pr Fr q! 2 

pi =—0 

déjå indiquée par Euler"). 

Pour avoir une autre application de notre proposition, 

mettons dans (1) Væ au lieu de æ, différentions ensuite r fois 

par rapport å æ, lå formule 

muse F22 —= ao i UL 7r 

(0) D?, E 2) (aV7)| == ( 2) 72 J""(4Vz) 

nous donne, aprés une légére modification: 

p= %& 

beer Flg BAG 
s 

(3) ' mr =0,,—1<dx< Oy: ou 107 SE, 
næ4 

formule qui est vraie, pourvu que R(u—2r) > —, condition 

nécessaire et suffisante pour V'application de (4) sur la série (1) 

terme å terme; on verra en effet que toutes les séries obtenues 

de (1) par la différentiation successive indiquée pår (9) sont 

uniformément convergentes, et la derniére de ces séries est 

précisément (3). 

Supprimant le facteur zx—” de notre série (3), lå formule 

ainsi obtenue est vraie aussi pour æ infiniment petit.  Cela 

peut se démontrer en appliquant Vopération (4) sur (2). On 

pourra de la méme maniére démontrer (3), mais cette démonstra- 

tion deviendra beaucoup plus compliquée que celle appliquée 

pår nous dans le texte. 

Notre formule (3) nous suggére diverses réflexions, par 

exemple, les suivantes: 

192 On peut établir le développement (3) de zéro sans 

connaitre la somme de la série hors de Vintervalle o% cette 

somme est constamment égale a zéro. 

Voici une propriété essentielle qui distingue des fonctions 

7) Institutiones calculi integralis, vol. IV, p. 281 seq. 

Å 
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trigonométriques les fonctions cylindriques. Or, cette différence 

saute aux yeux si I'on regarde les formules (7) et («). La série 

qui figure å (<) est en effet convergente pour nm = æ, et peut 

étre différentiée terme å terme, tandis que lå série correspon- 

dante de (x) sera divergente. C'est Tintroduction du paåra- 

métre « qui rend possible cette convergence et cette différen- 

tiation terme å terme, de sorte qu'il est bien probable qu'å 

Vaide d'une formule analogue å (6) on peut définir d'autres fonc- 

tions plus générales que Ja) et qui fourniront des développe- 

ments de zéro, analogues å (3). 

29, Supposons qw'il soit possible de développer la fonction 

f(x) en série de la forme 

AE SE 
(4) nl) == (5) Dar (pa), 

2=1 

ce développement peut se faire d'une infinité de fagons, pourvu 

que Ku) > é. 

Posons v = 0, v = 1, la formule (») nous donne les 

séries de M. Schlåmilch!), démontrées plus tard d'une maniére 

extrémement élégante par M. Beltrami”). Ces développements 

ne se font que d'une seule maniére, tandis que les généralisa- 

tions des séries schlæmilchiennes données sans démonstration 

rigoureuse par M. Lommel?), peuvent étre effectuées d'une 

infinité de facons. 

1) Zeitschrift fir Mathematik und Physik, t. Il, p. 155. 

2) Istituto Lombardo Rendiconti, 2€e série, t. XIII, p. 410. 

3) Studien uber die Bessel'schen Functionen, p. 73. 

Copenhague, le 15 novembre 1899. 
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Liste over de til det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 

indsendte og i dets Møder i Aaret 1899 fremlagte Skrifter. 

Disse ere afgivne til Universitets-Bibliotheket med Undtagelse af 

de med ” mærkede Numere. De ved en Del af sidstnævnte tilføjede 

Bogstavmærker betegne, at vedkommende Værk henholdsvis er afgivet: 

[B. H.] til Botanisk Haves Bibliothek. 

IK. B.] til det Store Kgl. Bibliothek. 

[M. I.] til det Danske Meteorologiske Institut. 

(M.M.] til Mineralogisk Museums Bibliothek. 

R. A.] til Rigsarchivet. 

(Z. M.] til Zoologisk Museums Bibliothek. 

Oversigt over de lærde Selskaber, videnskabelige Anstalter 

og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Videnskabernes 

Selskab i Aaret 1899 har modtaget Skrifter, samt alfabetisk 

Fortegnelse over de Enkeltmænd, der i samme Tidsrum have 

indsendt Skrifter til Selskabet, alt med Henvisning til foran- 

staaende Boglistes Numere. 

Sag- og Navnefortegnelse. 
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Professor C. L. Herrick, Granville, Ohio. 

137. The Journal of Comparative Neurology. Vol. VII. No. 4. Granville, 

Ohio 1898. 
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Hr. Professor, Dr. S. M. Jørgensen, Selsk. Medl., København. 

138. S. M. Jørgensen. Zur Konstitution der Kobolt-Chrom- und Rhodium- 

basen. XI. (Særtryk, 1899.) 

Herr Dr. Julius Naue mm Miinchen. 

139. Pråhistorische Blåtter. XI. Jahrg. No. 1. Munchen 1899. 

Hr. A. W. Srijthoff, Leiden. 

140. 3 Prøvetryk af Fototypier efter gamle Haandskrifter. Leiden 1896—98, 

stor Ååto. 

Hr. Dr. phil. William Sørensen, Selsk Medl., København. 

%141. W. Sørensen. Hvem er Opdageren af Steenalderens Affaldsdynger 

(Kjøkkenmøddingerne)? En historisk Redegjørelse. Kjøbenhavn 1899. 

Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania. 

142. Landkarter. Generalkart over det sydlige Norge. Bl. XIIM. Topografisk 

Kart over sNorges… BIA ASPETAT 2 CSU ERE GE 5 GSR 

3, Y4. Specialkart. Amtskart, Søndre Trondhj. Amt UW, (Kristiania 

1896—99.) (M. M.) 
+143. Kystkarter. Specialkart. Bl.A16', A16%, B37V, 47, 49. (Kristiania 

1897—99.) (M.M) 

Bergens Museum, Bergen. 

144. J. Brunchorst. Naturen. 22de aarg. No. 12. Bergen 1898. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

145. Ofversigt. 1898. Årg. 55. No. 9. Stockholm 1898. 

La Klubo Esperantista en Uppsala. 

7146. Lingvo internacia. Monata gazeto. Ill2 jaro. No.11. Uppsala 1898. 

La Société plujsico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 

147. Journal. T. XXX. No. 8. St.-Pétersbourg 1898. 

L'Imstitut Impérial de Médecine expérimentale å St.-Pétersbourg. 

148. Archives des Sciences biologiques. T. Vi. No.5. St.-Pétersbourg 1898. 

The Geological Society of London, W. (Burlington House). 

149. Quarterly Journal. Vol. LV. P. 1. No. 217. London 1899. 

Die Køn. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

150. Sitzungsberichte. 1898. XL—LIV. Berlin 1898. 

Die Phwysikalische Gesellschaft zu Berlin. 
151. Verhandlungen. Jahrg. 17. No. 12—13 & Titel. Leipzig 1898. 

Die køn. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

152. Abhandlungen. Math.-phys. Classe. Bd. XXIV. No. VI. Leipzig 1899. 

153. Berichte. Math.-phys. Classe. 1898. Naturw. Theil. Leipzig 1898. 

Die køn. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 
154. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 13898. Bd. Il. Heft. II. 

Minchen 1899. 

155. Sitzungsberichte. Math.-pbys. Classe. 1898. Heft IV. Munchen 1899. 
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Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 
156. Verhandlungen. 1898. No. 16—18, Schluss. Wien 1899. 4to. 

Die kais.-køn. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

157. Verhandlungen. 1898. Bd. XLVIII. H. 10. Wien 1898. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

158. Atti. Anno CCXCVI. Serie 5ta, Rendiconti. Vol. VIIL Semestre 19. 

Fasc. 2. Roma 1899. 4to. 

159. Atti. Memorie della elasse di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. VI (Parte 23). 1898. Ottobre. Roma 1898. 4to. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

160. Bollettino. 1899. No. 314—15. Firenze-Milano 1899. 

161. Indice del Bollettino. 1898. Sig. 1—2. Firenze 1898 (1899). 

La R. Accademia della Crusca, Firenze. 
162. Atti. Adunanza pubblica del $ di Gennaio 1899. Firenze 1899. 

La Societå Reale di Napoli. 
163. Rendiconto dell' Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

NolsV: Basc (1 Napoli 1899: 

La Societå Toscana di Scienze naturali, Pisa. 

164. Atti. Memorie. Vol. XVI. Pisa 1898. 

165. Atti. Prøcessi verbali. Vol. XI. Pag. 57—102. Pisa 1898. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 
166. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. VII. No. 38. 

New Haven 1899. 

The U.S. Weather Bureau, Departm. of Agriculture, Washington, D. C. 

=167. Monthly Weather Review. 1898. Octbr.—Novbr. Washington 1898. 4to. 

IM. I.] 

The Biological Society of Washington, Washington. 
168. Proceedings. Vol. XII P. 1—24. Washington 1899. 

The Geological Survey of India, Calcutta. 

169. Memoirs. Palæontologia Indica. Series XV. Vol. I. P.3. Calcutta 1897. 

Fol. 

170. A Manual of the Geology of India. 29 ed. P. I. Calcutta 1898. 

The Royal Society of Victoria, Melbowrne. 
171. Proceedings. New Series. Vol. XI. P. 1. Melbourne 1898. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 
172. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XXII. No. 1—2. 

Spalato 1899. 

M. A. Legrelle, Docteur és lettres, Gand (Rue Longue de la Monnaie, OB 

173. A. Legrelle. L'Europe en 1713. Braine-le-Comte 1897. 

Hr. Professor, Dr. Eug. Warming, Selsk. Medl., København. 

174. E. Warming. On the vegetation of Tropical America. (Botanical Ga- 

zette, XXII, Nr. 1.) 1899. 
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Generalstabens topografiske Afdeling, København. 

%175. Atlasbladene Bolbjerg, Hanstholm, Klitmøller, Vorsaa. i 1.40,000, i 

Sort. 1898. [M.M.] 

La Société physico-chimiqne Russe, St.-Pétersbourg (Umiversité Imp.). 

176. Journal. T. XXX. No.9. St.-Pétersbourg 1398. 

177. Procés-verbaux des Séances de la Section de chimie. 1899. No. 1. 

La Commission Impériale Archéologique å St.-Pétersbourg. 

178. Compte-rendu pour T'année 1895. St.-Pétersbourg 1897. 4to. 

179. Matériaux pour servir å 1'archéologie de la Russie. No. 21. St.-Péters- 

bourg 1897. 4to. ; 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

180. Proceedings. Vol. LXIV. No. 407—408. London 1899. 

The Royal Astronomical Society, London. 

181. Monthly Notices. Vol. LIX. No. 3. London 1899. 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

182. Journal. 1899. P. 1. London 1899. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

183. Archives Néerlandaises. Série II. T. Il. Livr. 2—4. La Haye 1899. 

Die kønigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 

"184. Nachrichten. 1898. Philol.-hist. Kl. No. 4.  Math.-phys. Kl. Nr. 4. 

Goåttingen 1898. 

Der Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Riigen in 

Greifswald. 

185. Mittheilungen. Jahrg. XXX. Berlin 1899. 

Naturhuistorisches Museum zu Hamburg. 

186. Mitteilungen. Jahrg. XV. 1897. Hamburg 1898. 

Die køn. Såichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

187. Berichte. Philol.-hist. Classe. 1898. V. Leipzig 1898. 

I' Académie des Sciences de Cracovie. 

188. Bulletin international. (Gomptes rendus. 1899. No. 1. (Titre 1898.) 

Cracovie 1899. 

Hydrographisches Amt der k. k. Kriegsmarine in Pola. 
7189. Veråffentlichungen. Gruppe Ill. Relative Schwerebestimmungen. Heft. 2. 

Pola 1898. 4to. 

Hrvatsko AÅrheolosko Drustvo, Zagreb (Agram). 

190. Vjesnik. Nove Serije Sveska III. U Zagrebu 1898—99. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

191. Atti. Vol. XXXIV. Disp. 1—4. Torino 1898—99. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 

192. Proceedings. New Series. Vol. XXXIV. No. 2—5. Boston 1898. 

Denison Seientific Association, Denison University, Granville, Ohio. 
193. Bulletin of the Scientific Laboratories. Vol. X, Xl, 1—3.  Granville 

189798: 
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The Leland Stanford jr. University, Palo Alto, Cal. 

194. Publications. Contributions to Biology. XVII. S. Francisco 1898. 

The Geological Society of America, Rochester, N. Y. 

195. Bulletin. Vol. IX. Rochester 1898. 

The American Association for the Advancement of Science, Salem, Mass. 

196. Proceedings. XLVII. Meeting, held at Boston, Mass. Salem 1898. 

Bureau of Education (Dep. of the Interior), Washington, D. C. 

197. Report of the Commissioner. Vol. 2. 1896—97. Part 2—3. Washington 

181898: 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

=198. Indian Meteorological Memoirs. Vol. VI. P. 4. Calcutta 1899. 4to. 

[M. I.] 

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo. 

=199. Mitteilungen aus der medicinischen Fakultåt. Bd. IV. No. 2—4. Tokio 

1898. 4to. 

Hr. Dr. phil. A.W. Cronander, Tekn. Skole, Norrkøping. 

200. A. W. Cronander. On the laws of movement of Sea-Currents and 

Rivers. Norrkoping 1898. 4to. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

201. Maanedsoversigt. 1899. Jan. Fol. 

202. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Janvier. (Gopenhague. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

203. Ofversigt. 1898. Årg. 55. No. 10. Stockholm 1898. 

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. 
204. Månadsblad. Årg. XXIV. 1895. Stockholm 1898. 

Gåteborgs Hoøgskola, Gøteborg. 

x905. Årsskrift. Bd. IV. Gåteborg 1898. 

Kongl. Carolinska Universitetet 1 Lund. 

206. Acta Universitatis Lundensis. T. XXXIV. 1—2. Afd. Lund 1898. 4to. 

I Université Impériale de St.-Pétersbourg. 

207. Annuaire. 1898. St.-Pétersbourg 1899. 

La Société physico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Unåversité Tmp.). 

208. Procés-verbaux des séances de la Section de chimie. 1899. No. 2. 

I' Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 

7209. Mémoires. VIII. Série. Classe Hist.-Philol. Vol. III. No. 2. St.-Péters- 

bourg 1898. 

210. Mémoires. VIII. Série. "Classe Phys.-Math. Vol. VI. No.9 & 11—13. 

Vol. VII. No. 1—4. St.-Pétersbourg 1898. 4to. 

I'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. 

211. Publications. Série II. Vol. V & XI. St.-Pétersbourg 1898. 4to. 
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Das Meteorologische Observatorium der kais. Universitit, Jurjew (Dorpat). 

x912. Meteorologische Beobachtungen. April—Juli 1896. Okt.—Decbr. 1898. 

Jurjew 1898—99. [M. I.] 

La Rédaction de VAnnuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Alexandria. 

+913. Annuaire. Vol. III. Livr. 4—6. Novo-Alexandria 1898. 4to. [M. M.] 

The British Association for the Advancement of Science (Burlington 
House), London, W. 

214. Report of the 68th meeting, held at Bristol 1898. London 1899. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

215. Proceedings. Vol. LXIV. No. 409. London 1899. 

The Royal Astronomical Society, London. 

216. Monthly Notices. Vol. LIX. No. 4—5. London 1899. 

The Royal Geographical Soctety, London W. (1 Savile Row.). 

217. The Geographical Journal. Vol. XIII. No. 3. London 1899. 

218. Year-Book and Record. 1899. London 1899. 

The Meteorological Office, London. 

219. Report to the Royal Society. 1897—98. London 1898. 

220. Quarterly Gurrent Charts for the Pacific Ocean. London 1897. stor 

Fol. 

221. Rainfall Tables of the British Islands 1866—90. London 1897. 

7222. Meteorological Observations at stations of the second order. 1894. 

London 1897. Å4to. 

+223. Hourly Means. 1894. London 1897. 4to. 

The Scottish Mieroscopical Society, Edinburgh. 

224. Proceedings. Session 1897—98. Vol. Il. No. 3. Edinburgh (1898). 

The Provost and Senior Fellows of Trinity College, Dublin. 

225. Astronomical observations and researches made at Dunsink. Part VIII. 

Dublin 1899. Å4to. 

Le Ministéære de VIndustrie et du Travail, Bruxelles. 

226. 27 Cartes géologiques, å V'échelle 40,000. Envoi 6e€ & 78. Pussemange- 

Sugny, Bouillon-Dohan, Herbeumont-Chiny, Muno, Hauwald, Lamorteau- 

Ruette, Musson-Aubange, Hoorendonck-Ippenroy, Meerle, Maerlé, Wuest- 

wezel-Hoogstraeten, Nieuwehoef-Borkel-Brug, Beverbeek, Lommel-Over- 

pelt, Hamont-Veldhoven, Grootbeersel, Bourg-Léopold-Peer, Meuwen- 

Brée, Maeseyck-Ophoven, Gestel-Opoeteren, Stockheim-Heppenert, Diest- 

Herck-la-Ville, Reckheim, Poperinghe-Ypres, Meldert-Tirlemont, Floren- 

ville-Izel, Villers-devant-Orval. (Bruxelles 1899.) 

I Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruwelles. 

227. Bulletin. 4e Série. T. XIIL No. 1. Bruxelles 1899. 

228. Programme des concours. Bruxelles 1899. 

La Société Botanique de France, Paris. 

229. Bulletin. T. XLII. Revue Bibliographique. 10. Paris 1895. 

La Société de Physique et d' Histoire naturelle de Genéve. 

230. Mémoires. XXXIII. Partie 1. Genéve 1898. 4to. 
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La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 

231. Bulletin. 4€ Série. Vol. XXXIV. No. 130. Lausanne 1898. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. 

232. Schriften. Neue Folge. Bd. IX. Heft 3—4. Danzig 1898. 

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle a/S. 

233. Abhandlungen. Bd. XXI. H.4. Halle 1899. 

Die Mathematische Gesellschaft in Hamburg. 
234. Mittheilungen. Bd. III. Heft 9. Leipzig 1899. 

Die Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. 

235. Zeitschrift fir Naturwissenschaft. - Bd. XXXII. Heft 3—4. Jena 1898. 

Die Gesellschaft fiir Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel. 
236. Zeitschrift. Bd. XXVIIL. Kiel 1899. 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Leipzig. 

+237. Verhandlungen. Jaåahrg. 1. No. 1—3. (Fortsætt. af Phys. Gesellsch. zu 

Berlin.) Leipzig 18949. 

Das k. k. Gradmessungs-Bureau, Wien. 

238. Astronomische Arbeiten. Bd. X. Wien 1898. 4to. 

Das k.k. Naturhist. Hofmuseum (anthrop.-ethnogr. Abth.), Wien I, Burg- 

ring 7. 

239. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft. Bd. XXIX. Heft. 1. 

Wien 1899. 4to. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botamische Gesellschaft in Wien. 

240. Verhandlungen. 1899. Bd. XLIX. H. 1. Wien 1899. 

Hrvatsko Naravoslovno Drustvo, Zagreb (Agram). 

(Societas hist.-natur. Croatica.) 
241. Glasnik (Bulletin). Godina VI—IX. Zagreb 1891—96. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

242. Atti. Anno CCXCVI. Serie 5ta, Rendiconti. Vol. VIII. Semestre 19. 

Fasc. 3—5. Roma 1899. 4to. 

243. Atti. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. VI. (Parte 23) 1898. Novbr. Roma 1898. Åto. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

244. Bollettino. 1899. No. 316—17. Firenze-Milano 1899. 

245. Indice del Bollettino. 1898. Sig. 3. Firenze 1898 (1899). 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 
246. Il Nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo VIII. Novbr.— 

Dicbr. Pisa 1898. 

La Real Academia de Ciencias, Madrid. 

247. Anuario. 1899. Madrid. 

La Commission des travaux Géologiques du Portugal, 113, Rua do Arco 

a Jesus, Lisbonne. 

248. Gommunicacoes. T. III. Fase. 2. Lisboa 1896—98. 
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L' Académie Royale de Serbre, Belgrade. 

249. Spomenik (Mémoires). XXXIII. Belgrade 1898. 4to. 

250. Glas. H. 56. Belgrade 1898. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

251. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. VII. 

No. 39. New Haven 1899. 

Augustana College and Theological Seminary, Rock Island, Ill. 

252. Angustana Library Publications. No. 1. Rock Island 1898. 

Observatorio Meteoroløgico Central de México. 

"253. Boletin mensual. 1898. Octbr. México 1893. 4to. [M.I.] 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

+954. Monthly Weather Review. Sepbr.—Octbr. 1898. Calcutta 1899. 4to. 

[M. I.] 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Prerre-Charron, Paris. 

255. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 

2ge année. No. 341. Paris 1899. 

256. Catalogue de la Bibliothéque. Fasc. 26. Paris 1899. 

257. CGatalogue spécial. No. II. Paris 1899. 

M. Gautluer-Villars, Imprimeur-Libraire, Paris. 

258. Bulletin des publications nouvelles. Année 1898. Trimestre 4. Paris 

1898. 

Dr. A. Gordon, Apartado de la Universidad, Habana. 

259. .A. de Gordon y de Acosta. Indicaciones terapeuticas de la Musica. / 

Habana 1899. 

Hr. Professor Dr. Finnur Jonsson, Selsk. Medl., København. 

"260. F. Jonsson. Edda Snorra Sturlusonar, dens oprindelige Form og 

Sammensætning. (Særtryk.) Kjøbenhavn 1899. 

Herr G.J. Petersen in Glenvitz. 

261. G.J. Petersen. Ueber die Harmonie im Weltenraum. Bdch.I. Gleiwitz 

1899. 

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W. 

262. Catalogue. No. 187. London 1899. 

Umwwversitetets Zoologiske Museum, København. 

"263. Den danske Ingolf-Expedition. Il. Bd. Nr.1. Kjøbenhavn 1898. Å4to. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

264. Maanedsoversigt. 1899. Febr. Fol. 2 

265. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Février. (Gopenhague. 

Det Norske Historiske Kildeskriftfond, Univ. Bibl., Kristiania. 
"266. Historiske Samlinger. Bd. I. H, 2. Christiania 1899. 

Bergens Museum, Bergen. 

267. Aarbog. 1898. Bergen 1899. 

268. J. Brunchorst. Naturen. 23de aarg. No.2. Bergen 1899. 
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Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

269. Ofversigt. 1899. Årg. 56. No. 1. Stockholm 1899. 
La Société plyysico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 

270. Journal. T. XXXI. No. 1. St.-Pétersbourg 1899. 

271. Procés-verbaux des Séances de la Section de chimie. 1899. No. 3. 

1'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. 
272. Publications. Série II. Vol. IN (Extr. A Sokolow. Ascensions droites 

moyennes etc.). St.-Pétersbourg 1898, Å4to. 

Bestyrelsen for Åbo Stads historiska Museum, Åbo. 

273. Bidrag til Åbo Stads Historia. Førsta Serien. Håfte 10. Helsingfors 

1899. 

The Royal Society of London, W. (Bwrlington House). 

274. Proceedings. Vol. LXIV. No. 410. London 1899. 

The Royal Geograplucal Society, London W. 
275. The Geographical Journal. Vol. XIII No. 4. London 1899. 

The Meteorological Office, London. 

7276. Weekly Weather Report. Vol. XVI. No.1 & 3—13. London 1898. 

åto. [M. I.] 

=277. Summary of the Observations. 1898. Novbr.—Decbr. Vol. XV. Appen- 

dix, p. 7—16. London 1898. 4to. [M. 1.] 

LI' Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruwelles. 

278. Bulletin. 48 Série. T. XIII No. 2." Bruxelies 1899. 

La Société Entomologique de Belgique, Bruæelles. 

279. Annales. T. XLII. Bruxelles 1898. 

La Société Botanique de France, Paris. 

280. Bulletin. T. XLV. Séances, 6—8. Paris 1899. 

Die Commission fiir die Festsetzung der Atomgewichte, Berlin. 

"281. Bericht. (Sonderdruck d. Deutschen Chem. Gesellsch.) Berlin 1898. 

Das Konigl. Christaneum, Altona. 

282. Jahresbericht. 1898. (Progr. 290). Altona 1899. 4to. 

Die køn. Séæichsische Gesellschaft der Wissensehaften, Leipzig. 

283. Berichte. 1899. Math.-phys. Classe. Math. Theil. I. Leipzig 1899. 

Die køn. Bøhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 
284. Jahresbericht. 1898. Prag 1899. 

285. Sitzungsberichte. Cl. f. Philos. Gesch. u. Philol. 1898. Math.-Naturw. 

Cl. 1898. Prag 1899. 
286. N. Heermann's Rosenberg'sche Chronik. Prag 1898. 

Die kon. Bøhmische Gesellschaft der Wissenschaften, Jubilejni fond pro 

væédeckou literaturu éeskou, Praha (Prag). 
" 287. No. 10. H. Toman. Husitské Vålecnictvi. V Praze 1898. 

L' Académie des Sciences de Cracovie. 
288. Bulletin international. Comptes rendus. 1899. No.2. Cracovie 1899. 

Kr. Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinski Zemaljski Arkiv, Zagreb (Agram). 

289... Viestnik. Godina I. Svezak 2. Zagreb. 1899. 

; 2 
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La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

290. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. VII. Fasc. 12. Roma 1899. 

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma. 
291. Bollettino. 1898. Vol. XXIX. -No. 3. Roma 1898. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

292. Bollettino. 1899. No. 318. Firenze-Milano 1899. 

293. Indice del Bollettino. 1898. Sig. 4. Firenze 1898 (1899). 

La Societa Entomologica Italiana, Firenze. 
294. Bullettino. Anno XXX. Trim. 1—2. Firenze 1898. 

La Societa Reale di Napoli. 

295. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. V. Fasc. 2—3. Napoli 1899. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

296. Memorie. Serie II. T.XLVIIL Torino 1899. 4to. 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

297. Nomina del Personal Académico. Barcelona 1898—99. 

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. 

"298. Anales. Seccion 2a.' Observaciones meteorolågicas y magnéticas. 

Anio 1897. San Fernando 1898. 4to. [M. I. 

L' Académie Royale de Serbie, Belgrade. 

7299. D. Ruvarac. Autobiographie de Kiril Cvjetkovic. Belgrade 1898. 

The Jolms Hopkins University, Baltimore. 

300. Circulars. Vol. XVIH. No. 139. Baltimore 1899. 4to. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 

301. Proceedings. New Series. Vol. XXXIV. Nos. 6—7. Boston 1898. 

The American Geographical Society, New York. 

302. Bulletin. Vol. XXXI. No. I. New York 1899. 

The American Museum of Natural History, Central Park, New York. 

303. Bulletin. Vol. X. New York 1898. 

The U.S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington, D. C. 

7304. Monthly Weather Review. 1898. Decbr. Washington 1899. 4to. [M. I.] 

7305. Annual Summary 1898. Washington 1899. 4to. [M. I.] 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. 

"306. Annual Report of the Board of Regents. July 1896. Washington 1898. 

Observatorio Meteorolégico Central de México. 

"307. Boletin mensual. 1898. Novbr. México 1899. 4to. [M. I.] 

Museu Paulista, S. Paulo. 

"308. H.v. Ihering. Revista. Vol. II S. Paulo 1898. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

"309. Monthly Weather Review. 1898. Novbr. «Calcutta 1898. 4to. [M. I.] 
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M. P.-E.-M. Berthelot, membre de VInstitut, Sénateur, Secrétaire perp. 

de VAcadémie des Sciences, Paris, Selsk. udenl. Medl. 

310. M. Berthelot. Chaleur Animale, Données numériques. I—II. Paris s. a. 

M. le professewr, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

311. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XXII. No. 3. Spalato 

1899. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

312. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 29e 

année. No. 342. Paris 1899. 

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen. 
313. Pråhistorische Blåtter. Xl. Jahrg. Nr. 2. Munchen 1899. 

M. Serge Socolow (Pokrovka, maison Novitzkoy), Moscou. 

314. S.Socolow. Corrélations réguliéres du systéme planétaire &c. Moscou 

1899. (3 Expl.) 

Hr. Professor, Dr. jur. Joh. C.H. R. Steenstrup, Selsk. Medlem, København. 

315. Fr. Nielsen, A. Olrik, Joh. Steenstrup. Dansk Navneskik. Betænkning 

afgiven til Justitsministeriet. København 1899. 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. 

=316. Danmarks geologiske Undersøgelse. 1. Række No.1 og 6. Kjøbenhavn 

1899. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

317. Nautisk-meteorologiske Observationer. 1898. Kjøbenhavn 1899. Ååto. 

Bergens Museum, Bergen. 

318. J. Brunchorst. Naturen. 23de aarg. No.1 & 3. Bergen 1899. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

319. Ofversigt. 1899. Årg. 56. No. 2. Stockholm 1899. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

320. Proceedings. Vol. LXIV. No. 411. London 1899. 

” The Royal Astronomical Society, London. 
321. Monthly Notices. Vol. LIX. No. 6. London 1899. 

The Zoological Society of London. 

322. Proceedings. 1898. P. 4. London 1899. 

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

te Utrecht. 
323. Verslag van het Verhandelde in de alg. Vergadering. 1898. Utrecht 

1898. 

324. Aanteekeningen van het Verhandelde in de Sectie-Vergaderingen. 1898. 

Utrecht 1898. 

325. L.M. Rollin Couquerque. Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Hol- 

land en Zeeland. 's Gravenhage 1898. 

326. C.H. Stratz. Der geschlechtsreife Såugethiereierstock. Haag 1898. 4to. 
98 
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Kånigl. Preussisches Meteorologisches Institut, Berlin W. 
327. Ergebnisse der meteor. Beobachtungen in Potsdam. 1897. Berlin 

1899. 4to. 

Centralbwreau der Internat. Erdmessung (Telegraphenberg), Potsdam. 
328. Th. Albrecht. Bericht uber den Stand der Erforschung der Breiten- 

variation. 1898. Berlin 1899. 4to. 

329. H. Battermann. Resultate aus den Polhohenbestimmungen in Berlin. 

1891—92. Berlin 1899… 4to. 

Die køn. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

330. Abhandlungen. Math.-phys. Classe. Bd. XXV. No. I—II. Leipzig 1899. 

Die Deutsche Plwsikalische Gesellschaft, Leipzig. 

"331. Verhandlungen.  Jahrg. 1. Nr. 4. (Fortsætt. af Phys. Gesellsch. zu 

Berlin.) Leipzig 1899. 

Die køn. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 

332. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1898. Bd. II. Heft UL 

Munchen 1899. 

Die Plwysikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg. 

333. Verhandlungen. N.F. Bd. XXXII. Nr. 4—5. Wuirzburg 1898—99. 

334. Sitzungs-Berichte: Jahrg. 1898. No. 4—8 m. Titel. Wurzburg 1898. 

Die kais.-kon. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

335. Jahrbuch. 1898. Bd. XLVII. H. 2. Wien 1898. 4to. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

336. Verhandlungen. 1899. Bd. XLIX. H. 2—3. Wien 1899. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

337. Atti. Anno CCXCVI. Serie dtå, Rendiconti. Vol. VIIL Semestre 1?. 

Fasc. 6. Roma 1899. Åto. 

338. Atti. Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. VI. (Parte 22) 1898. Decbr. (& Indice). Roma 1898—99. 

to. 

Biblioteea Nazionale Centrale di Firenze. 

339. Bollettino. 1899. No. 319. Firenze-Milano 1899. 

340. Indice del Bollettino. 1898. Sig. 5. Firenze 1898 (1899). 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

341. Il nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo IX. 1—2. Pisa 

1899. 

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 

342. Bulletin. Vol. XXXI, No.9. Cambridge, Mass. 1899. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

343. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. VII. No. 40. 

New Haven 1899. 

The Washington Academy of Sciences, Washington, D. C. 

344. Proceedings. (ist annual Report). Vol. I. Pag. 1—14. Washington 1899. 
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Het Magnetisch en meteorologisch Observatorium te Batavia. 

"345. Observations. Vol. XX. Batavia 1898. 4to. [M. I.] 

7346. Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indié. Jaarg. X1X. 1897. Batavia 

1898. [M. I.] 

Den botaniske Have i Buitenzorg, Batavia, Java. 

"347. Catalogus plantarum phanerogamarum quae in horto botanico Bogori- 

ensi coluntur &c. Fasc. I. Bataviae 1899. [B.H.j 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 
348. Memoirs. Ill. P. 7. Sydney 1899. 

Professor C. L. Herrick, Granville, Ohio. 
349. The Journal of Comparative Neurology. Vol. IX. No.1. Granville, Ohio 

1899. 

Hr. Professor G. Lindstrøm, Stockholm, Selsk. udenl. Medl. 

7350. G. Lindstrom. Remarks on the Heliolitidæ. (Særtryk.) Stockholm 1899. 

åto. 

"301. — On a species of Tetradium from Beeren Eiland. (Sær- 

tryk, Stockholm 1899.) 

"352. — Anmeld. af J. Kiær, Die Korallenfaunen. (Særtryk med 

eng. Text, 1899.) 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

353. Maanedsoversigt. 1899. Marts. Fol. 

354. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Mars. Gopenhague. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

355. Meteorologiska Iakttagelser i Sverige. Bd. XXXV. 1893. Stockholm 

1898. Å4to. 

Kgl. Universitetets Meteorologische Observatorium i Upsala. 

"356. Bulletin mensuel. Vol. XXX. Année 1898. Upsal 18985—99. 4to. [M. i.] 

La Société plujstco-chamique Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 

357. Journal. T. XXXI. No. 2. St.-Pétersbourg 1899. 

I'Observatoire Physique Central, St.-Pétersbourg. 

358. Annales. 1897. Partie I—II. St.-Pétersbourg 1898. 4to. 

L' Université Impériale de Moscow. 

7359. Observations å 1l'observatoire météorologique. Juli—Dec. 1896, Jan.— 

Nov. 1897, Jan.—Nov. 1898. Moscou 1896—98. [M. I.] 

"360. Meteorologiske Iagttagelser for 1896—97. (Moscou 1896—97.) "M. I.] 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 

361. Bulletin. Année 1898. No. 2—3. Moscou 1898. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

362. Proceedings. Vol. LXIV. No. 412. London 1899. 

The Royal Geographical Society, London W. (1. Savile Row.) 

363. The Geographical Journal. Vol. XIII. No. 5. London 1899. 
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The Meteorological Office, London. 

” 364. Weekly Weather Report. Vol. XV. (Titel) London 1898. 4to. [M. I.] 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

365. Journal. 1899. P. 2. London 1899. 

The Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London SS. EF. 

366. Astronomical and magnetical and meteorological observations. 1896. 

London 1898. 4to. 

367. Annals of Cape Observatory. Vol. I. P. 1. London 1898. 4to. 

The Royal Irish Academy, Dublin (19. Dawson-street). 

368. Transactions. Vol. XXXI. Part 7. Dublin 1899. 4to. 

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. 

369. Abhandlungen. Bd. XVI. H. 1. Bremen 1898. 

Die køn. Såichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

370. Berichte. Math.-phys. Classe. Math. Theil. II. Leipzig 1899. 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Leipzig. 

"371. Verhandlungen. Jahrg. 1. No. 5. Leipzig 1899. 

Die Gesellschaft fiir Morphologie u. Physiologie in Miinchen. 

372. Sitzungsberichte. T. XIV. Jahrg. 1898. H. 3. Munchen 1899. 

Die kais.-køn. Geographische Gesellschaft in Wien. 
373. Mittheilungen. 1898. Bd. XLI. Wien 1898. 

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

374. Verhandlungen. 1899. No. 1—4. Wien 1899. 4to. 

I' Académie des Sciences de Cracovie. 

375. Bulletin international. Comptes rendus. 1899. No. 3. Cracovie 1899. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

376. Atti. Anno CCXCVI. Serie Stå, Rendiconti. Vol. VIII. Semestre 2", 

Fasc. 7. Roma 1899. 4to. 

IU R. Comitato Geologico d'Italia, Roma. 

377. Bollettino. 1898. Vol. XXIX, ad No. 3. Roma 1898. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

378. Bollettino. 1899. No. 320. Firenze-Milano 1899. 

Il Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano, 

379. Memorie. Cl. di Lettere Scienze storiche e morali. Vol. XX. Fase. 

7—8. Milano 1898—99. Ååto. 

380. Memorie. Cl. di Scienze matematiche e naturali. Vol. XVIII. Fasc. 6. 

Milano 1898. 4to. 

381. Rendiconti. Serie II. Vol. XXXI. Milano 1898. 

La R. Accademia der Fisiocritici di Siena. 

382. Atti. Serie IV. Vol. X. Fasc. 1—5. Vol. XI. Fasc. 1—3. Siena 1898—99 

I' Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti, Acireale (Sicilia). 

383. Atti e Rendiconti. Nuova Serie. Vol. IX. (Memorie delle Cl. di Lettere.) 

Acireale 1899. 
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The American Academy of Arts and Sciences,.Boston, Mass. 

384. Proceedings. New Series. Vol XXXIV. No.3-—10. Boston 1899. 

The Michigan Mining School, Houghton, Mich. 

385. Dr. M.E. Wadsworth. The Elective System in Engineering Colleges. — 

The Elective System in the Mich. Mining School. — Some Methods 

of determining mineral plates. — Some Statistics of Engineering Edu- 

cation. — The Michigan College of Mines. — The Origin and Mode of 

the Lake Superior Copper-Deposits. Editorial &e. (Særtryk 1895—98.) 

The California Academy of Science, San Francisco. 

"386. Proceedings. Ill. Series. Zoology. Vol.I. No. 6—10. Botany. Vol. I. 

No. 3—5. "Geology. Vol: I. No. 4. Math.-Phys. Vol.I. No. 1—4. San 

Francisco 1898. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

” 387. Monthly Weather Review. 1899. Jan. Washington 1399. 4to. [M. I.] 

The National Academy of Sciences, Washington. 

388. Memoirs. Vol. VIII. 2, Washington 1898. Åto. 

The. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 

389. U.S. National Museum. Report for the year ending June 30, 1896. 

Washington 1898, 

La Sociedad ecientifica ,,Antonio Alzate”", México. 

390. Memorias y Revista. T. XII. Nos. 1—3. México 1898. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 
"391. Indian Meteorological Memoirs. Vol. X. P.2. Simla 1399. 4to. [M. I.] 

Herr Prof. E. Arnold, Director des Elektrotechnischen Institut, Karlsruhe. 

392. E. Arnold. Das Elektrotechnische Institut. Beschreibung des Baues &c. 

Berlin & Munchen 1899. Ååto. 

M. Paul Auvard, Puy-la-Vaysse (Corréze), France. 

7393. P. Auvard. S.-Dictamen. 2€e éd. 1er fasc. Beéziers s. a. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35 rue Pierre-Charron, Paris. 

394. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. Ille Série, 

29e année. No. 343. "Paris 1899. 

M. le directeur ém. Dr. H. Fritsche, St.-Pétersbourg. 
+ 395. H. Fritsche. Die Elemente des Erdmagnetismus und ihre saecularen 

Aenderungen. St.-Pétersbourg 1899. 

M. E. Leyst, Observatoire météor. de V Université ITmp. de Moscou. 
396. E. Leyst. Sur Tinfluence des planétes sur les phénoménes observés 

du magnétisme terrestre. Moscou 1897. 

397. — Sur la distribution du géomagnétisme normal et anormal. 

Moscou 1899. 

Herrn Å. Platte (Wåhring- Weinhauferstr. 36), Wien XVIII. 

398. A. Platte. Zur Theorie der Luftschiffahrt mit theilweisser Entlastung. 

(Sep.-Abdr. 1898.) 
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Mr. Henry R. Rogers, M. D., Dunkirk, N. Y. 

399. H. R. Rogers. The Universe, or the secrets of the sun and stars. — 

Electricity, the universal force, — Metius, the Hollander, inventor and 

discoverer. Buftalo 1898—99., 

Umaiversitetets Zoologiske Museum, København. 

400. Den danske Ingolf-Expedition. II. Bd. 2. Del. Kjøbenhavn 1899. Åto. 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. 

401. Danmarks geologiske Undersøgelse. 1. Række No. 3. Kjøbenhavn 1899. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

402. Maanedsoversigt. 1899. April. Fol. 

403. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Avril. Copenhague. 

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. ; 

> 404. Forhandlinger. 1898. Nr. 6 og Overs. m. Titel. Christiania 1899. 

+405. Skrifter. I. math.-naturv. Kl. 11—12. II. hist.-filos. Kl. 1 & 6—7. 

Kristiania 1899. j 

Bergens Museum, Bergen. 

7406. J. Hjort, 0. Nordgaard and H. H. Gran. Report on Norwegian Marine 

Investigations 1895—97. Bergen 1899. 4to. 

407. J. Brunchorst. Naturen. 23de aarg. No.4. Bergen 1899. 

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. 

"408. M.K.Håkonson Hansen. Ti og et halvt års meteorologiske iagttagelser 

i Trondhjem 1885—95. Trondhjem 1896. Å4to. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

409. Ofversigt. 1899. Årg. 56. No. 3. Stockholm 1899. 

Kongl. Landtbruksstyrelsen, Uppsala. 

410. Meddelanden 1898, No. 1 (No. 43), 1899, No. I (No. 49). Uppsala 

1898—99. 

La Société physico-chimiqne Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 
411. Journal. T. XXXI. No. 3—4. St.-Pétersbourg 1899. 

412. Procés-verbaux des Séances de la Section de chimie. 1899. No. 5. 

4122. Statut. St.-Pétersbourg s. a. 

Das Meteorologische Observatorium der kais. Universitåt, Jurjew (Dorpat). 
7413. Meteorologische Beobachtungen. Aug.—Okt. 1896. Jan. 1899. avec 

Résumé 1898. Jurjew 1898—99. [M. I.] 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

414. Proceedings. Vol. LXV. No. 413—15. London 1899. 

The Royal Astronomical Society, London. 
415. Monthly Notices. Vol. LIX. No. 7—8. London 1899. 

The Royal Geographical Society, London W. (1. Sawile Row.). 

416. The Geographical Journal. Vol. XII. No. 6. London 1899. 
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The Geological Society of London, W. (Burlington House). 

417. Quarterly Journal. Vol. LV. P. 2. No. 218. London 1899. 

418. Geological Literature added to the library. Jan.—Dec. 1898. London 

1899. 

The Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. 
419. Memoirs and Proceedings. Vol. 43. P. I—II. Manchester 1899. 

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Plymouth. 

420. Journal. New Ser. Vol. V. No. 4. Plymouth 1899. 

The Royal Physical Society, Edinburgh. 

421. Proceedings. Session 1897—98. Vol. XIV. P. 1. Edinburgh 1899. 

The Royal Irish Academy, Dublin (19. Dawson-street). 

422. Proceedings. Ser. IM. Vol. V. No.2. Dublin 1899. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

423. Archives Néerlandaises. Série II. T. Il. Livr. 5. La Haye 1899. 

LI" Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruwelles. 
424. Bulletin. 48 Série. T. XII No. 3—4. Bruxelles 1899. 

L' Académie des Sciences de VWImstitut de France, Paris. 

425. Qeuvres complétes d'Augustin Cauchy. Sér. I. Tome XI. Paris 1899. 

åto. 

Les Professeurs-Administrateurs du Muséum d'Histoire naturelle, Paris. 
426. Nouvelles Archives du Muséum. 3€ série. T. IX. Fasc. 2. Paris 1897. 

åto. 

427. Bulletin. 1897. No. 7—8. 1898. No. 1—6. Paris 1897—98. 

La Société Botanique de France, Paris. 

428. Bulletin. T. XLIV. Session extraordinaire å Barcelonnette 1897. 2e Partie. 

Paris 1899. 

La Société Géologique de France, Paris. 

429. Bulletin. 3e Série. T. XXV. No. 8—9. ' T. XXVI. No. 1—5. Paris 

1897—98. 

430. GCompte-rendu des Séances. 1897. 3e Série. T. XXV. (Paris 1897.) 

-L'École Polytechnique, Paris. 

431. Journal. Ile Série. Cahier 3—4. Paris 1897—98. 4to. 

La Société Zoologique de France, Paris. 

432. Mémoires. Tome X. Partie 1—4. Paris 1897. 

433. Bulletin. Tome XXII No. 1—9. Paris 1897. 

La Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. 

434. Mémoires. T. IX. 1892—98. Amiens 1898. 

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux. 

435. Mémoires. 5€ Série. T. III, 1. & IV. Paris et Bordeaux 1898. 

436. Rayet. Observations pluviométriques et thermométriques. 1897—98. 

(App. aux Mémoires.) Bordeaux 1898. 

437. Procés-verbaux des Séances. 1897—98. Paris & Bordeaux 1898. 

La Société Linnéenne de Bordeaux. 

438. Actes. 6e Série. T. I—II. Bordeaux 1897. 
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La Société Linnéenne de Lyon. 
439. Annales. T. XLIV. Lyon & Paris 1898. 

La Faculté des Sciences, Marseille. 

440. Annales de TInstitut colonial. 4e Année, 3e Volume. Macon 1897. 

5e Année, 48 Volume. Marseille 1898. 

La Société des Sciences de Nancy. 

441. Bulletin. Série I. T. XV. Fasc. 32. Paris et Nancy 1898. 

L' Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rowen. 

442, Précis analytique des travaux. 1896—97, Rouen 1898. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Ziirich, Helmhaus, Ziirich. 

443. Vierteljahrschrift. Jahrg. XLIII. Heft 4. Jahbrg. XLIV. H.1—2. Zurich 

1899. 

444. Neujahrsblatt. 1899. 101. Stuck. Zurich 1899. 4to. 

Die køn. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

445. Abhandlungen. 1898. Berlin 1898. A4to. 

446. Sitzungsberichte. 1899. 1—22. Berlin 1899. 

Konigl. Preussisches Meteorologisches Institut, Berlin W. 

+ 447. Ergebnisse der Beobachtungen a. d. Stationen II. u. III. Ordnung. 1898. 

Heft II. Berlin 1899. [M. I.] 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Berlin. 

=448. Verhandlungen.  Jahrg. 1. Nr. 6—8. Leipzig 1899. 

Die Physikalisch-medicinische Societåt in Erlangen. 

449. Sitzungsberichte. H. 30. Erlangen 1899. 

Die kais. Leopold.-Carol.-Deutsche Akademie der Naturforscher, Halle a/S. 

450. Leopoldina. Heft. 34. Jahrg. 1898. Halle 1898. 4to. 

451. Katalog der Bibliothek. Lief. 9. Halle 1899. 

Die kon. Séåichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

452. Abhandlungen. Philol.-hist. Glasse. Bd. XVIII. No. 1V. Leipzig 1899. 

453. Berichte. Math.-phys. Classe. Math. Theil. III. Leipzig 1899. 

Der Verein fiir Geschichte des Bodensees &c., Lindau. 

454. Schriften. Heft 27. Lindau 1898. 

Das k. k. Naturhistorische Hofmuseum, Wien I. 

455. Annalen. Bd. XII. Nr. 3—4. XIII. Nr. 1. Wien 1897—98. 

Das k. k. Naturhist. Hofmuseum (anthropol.-ethnogr. Abth.), Wien I. 

456. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft. Bd. XXIX. Heft. 2. 

Wien 1899. Å4to. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 
457. Verhandlungen. 1899. Bd. XLIX. H. 4—5. Wien 1899. 

I" Académie des Sciences de Cracovie. 

458. Bulletin international. Comptes rendus. 1899. No.4. Cracovie 1899. 

459. Rocznik. Rok 1897—98. W Krakowie 1898. 

460. Rozpravy (Mémoires) wydz. mat.-przyr. Serya II. T. XIV. W Krakowie 

1899. 
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461. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. T. XXXIIIL. W Krakowie 1898. 

462. Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce. T. VI. 

Z. 2—3. W Krakowie 1898. 4to. 

Lu Reale Accademia det Lincei, Roma. 

463. Atti. Anno CCXCVI. Serie åta, Rendiconti. Vol. VIII. Semestre 1?. 

Fasc. $—10. Roma 1899. 4to. 

464. Atti. Memorie della C1. di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie 52, 

Vol. VIL (Parte 22) 1899. Gennaio. Roma 1899. 4to. 

465. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52, Vol. VIII. Fasc. 1—2. Roma 1899. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

466. Bollettino. 1899. No.321—23. Firenze-Milano 1899. 

467. Indice del Bollettino. 1898. Sig. 6—7. Firenze 1898 (1899). 

La Societå Ital. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze. 

468. Archivio. Vol. XXVIIL Fasc. 3. Firenze 1898. 

La Societå Reale di Napoli. 

469. Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 22. 

Vol. IX. Napoli 1899. 4to. 

470. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. V. Fasc. 4. Napoli 1899. 

Die Zoologische Station zu Neapel. 

471. Mittheilungen. Bd. XIIL Heft. 4. Berlin 1899, 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

472. Il nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV, Tomo IX. 3—5. Pisa 

1899. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

473. Atti. Vol. XXXIV. Disp. 5—10. Torino 1899. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 

474. Proceedings. New Series. Vol. XXXIV. No. 11—14. Boston 1899. 

The Astronomical Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass. 
475. Annals. Vol. XXXIX. P.J. Cambridge 1899. 4to. 

The Public Museum, City of Milwaukee. 

476. 16. annual Report. Milwaukee 1898. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

477. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. VIE. 

No. 41—42. New Haven 1899. 

The American Geographical Society, New York. 

478. Bulletin. Vol. XXXI. No. 2. New York 1899. 

The American Philosophical Society, Philadelphia, Penn. 

479. Proceedings. Vol. XXXVII. No. 158. Philadelphia 1898. 

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Penn. 

480. Proceedings. 1898. Part Ill. Philadelphia 1899. 
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Præco Latinus, 1328 Spring Garden Street, Philadelphia. 

481. Præco Latinus, folia litteraria ac critica.- Vol. V. Nrus 7. Philadelphiae 

1899. 

The U.S. Department of Agriculture, Washington. 

+ 482, Yearbook. 1898. Washington 1899. 

” 483. North American Fauna. No.14. Washington 1899. [Z. M.] 

The U.S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washangton. 

> 484. Monthly Weather Review. 1899. Febr. Washington 1899. 4to. [M. I.] 

The National Academy of Sciences, Washington. 

=485. Memoirs. Vol. VIII. P. 3. Washington 1899. 4to. 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. 

"486. Annual Report of the Board of Regents.. July 1897. Washington 1898. 

487. Miscellaneous Collections. 1170. City of: Washington 1899. 

488. U.S. National Museum. Proceedings. Vol. XVIII & XX. Washington 

1896—98. 

” 489. U.S. National Museum. Bulletin. No. 47. P, 2—3. Washington 1898. 

The Washington Academy of Sciences, Washington, D. C. 

490. Proceedings. Vol. I. Pag. 15—106. Washington 1899. 

The Biological Society of Washington, Washingtan. 

491. Proceedings. Vol. XIII. P. 25—59. Washington 1899. 

The Numismatic and Antiquarian Society of Montreal. 

492. The Canadian Antiquarian and Numismatic Journal. Third Series. 

Vol. I. Nr. 4. Montreal 1898. 

The Canadian Institute, Toronto. 
493. Proceedings. New Series. Vol. ll. P.1. No. 7. Toronto 1899. 

The Nova Scotia Institute of Natural Science, Halifax. 

494. Proceedings and Transactions. Vol. IX. (Second Series. Vol. IT.) Part 4. 

Halifax N. S. 1897—98. 

Observatorio Meteoroldgico Central de México. 

"495. Boletin mensual. 1899. Enero. México 1899. åto. [M. I.] 

Instituto Geolågico de México. 

7496. Boletin. Num. 11. México 1898. 4to. [M. M.: 

Instituto Geogråfico Argentino, Buenos Aires. 

497. Boletin. T. XIX. Nums. 7—12.. Buenos Aires 1898. 

Den botaniske Have i Buitenzorg, Batavia, Java. 

" 498. Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin. XXX & XXXII. Batavia 1899. 

[B. H.] 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

"499. Monthly Weather Review. Decbr. 1898. Calcutta 1899. 4to. [M. I.] 

7500. Rainfall of India. 7th year. 1897. Calcutta 1898. Fol. [M. I.] 

Government Museum, Madras. 
501. Bulletin. Vol. II. No, 3.. Madras 1899. 
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Observatorio de Manila. 

502. P.J. Algué, S.J. Baguios 6 ciclones Filipinos, Estudio. Manila 1897. 

åtao. 

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo. 

503. Journal of the College of Science. Vol. XI. P.2. Tokyo 1899. 4to. 

"504. Mitteilungen aus der medicinischen Facultåt. Bd. IV. No. 5. Tokio 

1899. 4to. 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 
505. Records. Vol. IM. No. 5. Sydney 1899. 

S. 4. S.le Prince Albert I de Monaco, Secrétariat 25 Faubourg St. Honoré, 
Paris. 

506. S. A. S. Albert I. La premiére campagne scientifique de la «Princesse- 

Alice Ile», (Paris 1899, Extrait.) 4to. 

507. — — Exploration océanographique aux. régions polaires. 

(Extrait 1899.) 

M. P.-E.-M. Berthelot, membre de V Institut, Sénateur, Secrétaire perp. de 

VAcadémic des Sciences, Paris, Selsk. udenl. Medl. 

508. M. Berthelot. Chimie véægétale et agricole. T. I—IV. Paris 1899. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

509. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XXII. No.4. Spalato 

1899. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

510. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. Ille Série. 29e 

année. No. 344. Paris 1899. 

Herr G. W. Gessmann, Secretår des Landes-Museums, Graz. 

511. G. W. Gessmann. Die Geheimnissymbole der Chemie und Medicin des 

Mittelalters. Graz 1899. 

Dr. A. Gordon, Apartado de la Universidad, Habana. 

512. A. de Gordon y de Acosta. Tuberculosis en la Habana. Habana 1899. 

M. René Lemaire, Secrétaire de la Société ,,Esperanto” å& Épernay (Marne). 
7513. L'Espérantiste, organe de langue internationale. 2e année. No. 16. 

Reims 1899. 

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen. 

514. Pråhistorische Blåtter. Xl. Jahrg. No. 3. Munchen 1899. 

M. le docteur Saint-Lager, Lyon. 

515. Saint-Lager. Grandeur et décadence du Nard. Paris 1897. 

516. — Notice sur Al. Jordan. Paris 1898. 

Kommissionen for Ledelsen af de geol. og geogr. Undersøgelser i Grøn- 
land, København. 

517. Meddelelser om Grønland. Hefte 20, 21, I & 23, I, København 1899. 
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Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

518. Maanedsoversigt. 1899. Maj—Juli. Fol. 

519. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Mai—Juillet. Copenhague. 

Dir. for den grevel. Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, København. 

7520. Beretning om Stiftelsen i Aaret 1898. 2 Expl. 

Aurhus Kathedralskole, Aarhus. 

"521. Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne. Aarhus 1899. 

Bergens Museum, Bergen. 

522. J. Brunchorst. Naturen. 23. Aarg. Nr.5—6. Bergen 1899. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

523. Bihang till Handlingar. Bd. XXIV. Afd. 1—4. Stockholm 1898—99. 

524. Ofversigt 1899. Årg. 56. Nr.4. Stokholm 1899. 

Sveriges Geologiska Undersøkning, Stockholm. 

7525. Afhandlingar och uppsatser. Ser. C. Nr. 162, 176—79, 181—82. Stock- 

holm 1896—98. [M. M.] 

526. Kartbladen med beskrifningar. Serie Aa, Nr. 114, Serie Ac, Nr. 34, 

Serie Ba, Nr. 5. Stockholm 1898. [M.M]. 

Kongl. Carolinska Umnwersitetet 1 Lund. 

=527. Sveriges offentliga Bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Goåteborg. 

Accessions-Katalog 13. 1898. Stockholm 1899. 

Kongl. Universitets Bibliotheket i Upsala. 
528. Årsberåttelse från Akad. Sjukhuset afg. af Prof. Dr. S. E. Henschen. 

Nr. 15—16 Upsala 1897—98. 

Kongl. Universitets Meteorologiske Observatorium i Upsala. 

529. Bulletin mensuel. Vol. XX. Nr.11. Année 1888. Upsal 1888. ÅAto. 

[M. I.] 

La Klubo Esperantista en Uppsala. 

7530. Lingvo internacia. Monata gazeto. Illa jaro. Nr.12. Uppsala 1898. 

La Société plujsico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 

531. Journal. T. XXXI. No. 5. St.-Pétersbourg 1899, 

Le Comité Géologique (aa VImst. des Mines) St.-Pétersbourg. 
532. Mémoires. Vol. VIII. Nr. 4. Vol. XII. Nr. 3. St.-Pétersbourg 1898—99. 4to. 

533. Bulletin. 1898. T. XVII. Nr. 6—10. St.-Petersbourg 1898. 

L Institut Impérial de Médecine eæpérimentale & St.-Pétersbourg. 

534. Archives des Sciences biologiques. T. VII. Nr. 1—2. St.-Petersbourg. 

1899. 

La Société Impériale des Naturulistes de Moscou. 

535. Nouveaux Mémoires. T.XV. Livr. 7. Moscou 1898. Å4to. 

536. Bulletin. Année 1898. No. 4. Moscvu 1899. 

Les Musées Public et Roumiantzoff & Moscou. 

537. Compte-Rendu. -1898. Moscvu 1899. 

La Reduction de VAnnuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Ålex- 

andria. 

7538. Annuaire. Vol. III. Livr. 7—8. Novo-Alexandria 1899. 4to. [M. M.]. 
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The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

539. Proceedings. Vol. LXV. No. 416-—17. London 1899. 

The Royal Astronomical Society, London. 

540. Monthly Notices. Vol. LIX. No. 9. London 1899. 

The Royal Geographical Society, London W. (1. Savile Row.) 

541. The Geographical Journal. Vol. XIV. No. 1—2. London 1899. 

The Geological Society of London, W. (Burlington House). 

542, Quarterly Journal. Vol. LV. P. 3. No. 219. London 1899. 

The Linnean Society of London. 

543. Transactions. Second Series. Zoology. Vol. VII. P. 5—8. London 

1898—99. A4to. 

544. Transactions. Second Series. Botany. Vol. V. P.9—10. London 1899. 4to. 

545. Journal. Zoology. Vol. XXVI. Nos. 172—75. London 1898—99. 

546. Journal. Botany. Vol. XXXIII. Nos. 234—38. London 1898—99. 

547. Proceedings. 1897—98. London 1898. 

548. List of the Linnean Society. 1898—99. London 1898. 

The Meteorological Office, London. 

"549. Weekly Weather Report. Vol. XVI. Nr. 14—33. London 1899. 4to. 

[M. I.] 

"550. Summary of the Observations. 1899. Jan.—June. London 1899. 4to. 

[M. I.] 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

551. Journal. 1899. P. 3—4. London 1899. 

The Zoological Society of London. 

552. Transactions. Vol. XV. P.2. London 1899. 4to. 

553. Proceedings. 1899. P. 1—2. ;London..1899. 

554. List of the Fellows. May 3ist 1899. London. 

The Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London S. E. 

555. Report of the Cape Observatory. 1898. London 1899. 4to. 

556. Independent Day-Numbers 1901, RØR. Observatory, Cape of Good Hope. 

London 1898. 

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge. 

557. Transactions. Vol. XVII. Part 3. (Cambridge 1899. 4to. 

558. Proceedings. Vol. X. Part 2. Cambridge 1899. 

The Radcliffe Trustees, Oxford. 

559. Radcliffe Observations 1890—91. Vol. XLVII. Oxford 1899. 

The Edinburgh Geological Society, Edinburgh. 

560. Transactions. Vol. VII.  P.4. Edinburgh 1899. 

The Royal Dublin Society, Dublin. 

561. Scientific Transactions. Series 1I. Vol. VI. Part 14—16. Dublin 

1898. 4to. 

562. Scientific Proceedings. New Series. Vol VIII. Part 6. Dublin 1898. 
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Het Koninklijk Nederlandsk Miniasterie van 'Binnenlandsche LZaken, 

'sGravenhage. 

563. Nederlandsch kruidkundig Archief. Derde Serie. D. I. 4 Stuk. Nij- 

megen 1899. 

Koninklijk Consulaat-General der Nederlanden te Kopenhagen. 

564. Dr. J. G. Boerlage. Handleding tot de kennis der Flora van Nederlandsch 

Indié. Il. Deel. de Stuk. Leiden 1899. (2 Expl.). 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. " 

565. Chr. Huygens. Oeuvres complétes. T. VIII. La Haye 1899. A4to. 

Les Directeurs de la Fondation Teyler å& Hurlem. 

566. Archives du Musée Teyler. Sér, ll. Vol. VI. Partie 3. Haarlem 1899. 4to. 

I Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruwelles. 

567. Bulletin: 4e Série.” T, XIII. "N0o,5—6. "Bruxelles 1899; 

La Société Botanique de France, Paris. 

568. Bulletin. T.XLV. Séances, 9 & No. suppl. T. XLVI. - Séances, 1—2. 

Paris 1899. 

La Faculté des Setences, Marseille. 

569.… Annales. … TX. Fasc: 1—5: "Paris 1899: 440: 

570. Annales de V'Institut colonial. 6e Année, 5e€ Volume. Fasc.I. Paris et 

Macon 1898. 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 

571. Bulletin. 48 Série. Vol. XXXV. No. 131. Lausanne: 1899. 

Die Køn. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

572. Sitzungsberichte. 1899. 23—38. Berlin 1899. 

Kønigl. Preussisches Meteorologisches Institut, Berlin W. 

573. Bericht uber die Thåtigheit. 1898. Berlin 1898. 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Berlin. 

"574. Verhandlungen. Jahrg. 1. No.9. Leipzig 1899. 

Der naturwissenschaftliche Verein in Elberfeld. 

575. Jahres-Berichte. Heft.9. Elberfeld 1899. 

Die kønigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåttingen. 

576. Abhandlungen.  Philol.-hist. Klasse. Neue Folge Bd. Il. Nro.8. Berlin 

1899. "to, 

7577. Nachrichten. 1898. Geschåftl. Mittheil. Nr. 2. Goåttingen 1899. 

Die Hamburger Sternwarte, Hamburg. 

578. Mittheilungen. No. 1—5. Hamburg 1895—99. 

Die Medizimisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. 

579. Denkschriften.… "Bd. 1V,/ULiefx 2, Bd. VIS Lief 72% Bd) VIS Diet 2 Text 

u. Atlas. . Jena. 1898—99:…"4to: 

580. Zeitschrift får Naturwissenschaft. Bd. XXXIII. Heft 1—2. Jena 1899, 

581. Namen- und Sachregister. Bd. 1—30. Jena 1899. 

S konigl. Sternwarte ber Kiel. 

582. Publicationen, herausg. v. Paul Harzer, Director. X. Leipzig 1899. 4to. 
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Die køn. Såichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

583. Berichte. Philol.-hist. Classe. 1899. I—II. Leipzig 1899. 

584. Berichte. Math.-phys. Classe. 1899. Math. Theil. IV. Leipzig 1899. 

Die køn. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 
585. Abhandlungen.  Philos.-Philol. Classe. Bd. XXl. Abth. 2. Munchen 

1899. A4to. 

586. Abhandlungen.  Math.-Phys. Classe. Bd. XIX. Abth. 3. Minchen 

1899: Atøo: 

587. Monumenta Tridentina. Heft 4—5. Munchen 1897—99. 4to. 

588. 2 Festreden. Munchen 1898. A4to. 

589. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1899. Heft I. Munchen 

1899. 

590. Sitzungsberichte. Math.-phys. Classe. 1899. Heft I. Munchen 1899. 

Der Ornithologische Verein, Miinchen. 
591. Jahresbericht. 1897—98. Munchen 1899. 

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg. 

592. Verhandlungen. N.F, Bd. XXXII. Nr.6 Wurzburg 1899. 

593. Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1899. No. 1—5. Wurzburg 1899. 

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 
594. Verhandlungen. 1899. No. 5—8. Wien 1899. 4to. 

595. Jahrbuch. 1898. Bd. XLVIIL - H. 3—4. Wien 1899. 4to. 

Die k.-k. Central-Anstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus, Wien. 

596. Jahrbucher. Jahrg. 1895 —96 & 98. Neue Folge. Bd. XXXII—XX XIII 

& XXXV, Th. I. Wien 1898—99. Åto. 

Das k. k. Naturhist. Hofmuseum (anthropol.-ethnogr. Abth.) Wien I. 

597. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft. Bd. XXIX. Heft. 3—4. 

Wien 1899. Å4to. i 

Die k.-k. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 

598. Verhandlungen. 1899. Bd. XLIX. H. 6—7. Wien 1899. 

Die kais.-køn. Sternwarte zu Prag. 
599. Magnetische und meteorologische Beobachtungen. 1898. 59. Jaåhrg. 

Prag 1899. Å4to. 

L' Académie des Sciences de Cracovie. 
600. Bulletin international. Comptes rendus. 1899. No. 5. Cracovie 1399. 

7601. Atlas geolog. Galicyi. Gr. fol avec texte in 89, Zeszyt IX—X. Kra- 

kow 1897—98. ([M. M.] 

Kr. Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinski Zemaljski Arkiv, Zagreb (Agram). 

602. Vjestnik. Godina I. Svezak 3. Zagreb 1899. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

603. Atti. Anno CCXCVI. Serie Sta, Rendiconti. Vol. VIII. Semestre 19, 

Fasc. 11—12. Roma 1899. Ååto. 

604. Atti. Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie V.. Vol. VI. Parte 12. Roma 1899. Åto. 
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605. Atti. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e. filologiche. 

Serie 52. Vol. VII. (Parte 22) 1899. Febbr.—Marzo. Roma 1899. 4to. 

606. Atti. Rendiconto dell' adunanza solenne. 1899. Roma.1899. Åto. 

607. Rendiconti della classe di Scienze mærali, storiche e filologiche. Serie 52. 

Vol. VIIL Fasc. 3—4. Roma 1899. 

Il R. Comitato Geologico d'Italia, Roma. 

608. Bøollettino. 1898. Vol. XXIX, ad No. 4. Roma 1898. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

609. Bollettino. 1899. No. 324—27. Firenze-Milano 1899. 

610. Indice del Bollettino. 1898. Sig. 8$—10 & Titolo. Firenze 1898 (1899). 

La R. Accademia della Crusca, Firenze. 

611. Vocabolario. Vta Impr. Vol. VIII. Fasc. 5. Firenze 1899. A4to. 

La Societa Reale dt Napoli. 

612. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche. Serie 32. 

Vol. V. Fasc. 5. Napoli 1899. 

La Societa Toscana di Scienze naturali, Pisa. 

613. Atti. Processi verbali. Vol. XI. Pag. 103—157. Pisa 1898—99. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

614. Il nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV, Tomo IX. 6. Pisa 

1899. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

615. Atti. Vol. XXXIV. Disp. 11—14. Torino 1899, 

616. V.Balbi. ØOsservazioni meteorologiche. 1898. Torino 1899. 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

617. Boletin. Tercera Época. Vol. I. No. 21. Barcelona 1898. A4to. 

El Imstituto y Observatorio de Marina de San Fernando. 

"618. Anales. Seccion 22,  Observaciones meteorolågicas y magnéticas. 

Afio 1898. San Fernando 1899. 4to. [M. I. 

L' Académie Royale de Serbie, Belgrade. 

619. Godisnjak (Annuaire). 1897. Belgrade 1899. 

620. Glas. H. 55. Belgrade 1899. 

The Johns Hopkins Umiversity, Baltimore. 

621. Circulars. Vol. XVIII. No.140—41. Baltimore 1899. 4to. 

622. American Journal of Mathematics. Vol. XX. Nr. 2—4. Baltimore 

1898. 4to. 

623. American Chemical Journal. Vol. XX. No. 2—10. Baltimore 1898. 

624. American Journal of Philology. Vol. XVIII. No.4. Vol. XIX. No. 1—4. 

Baltimore. 1397—98. 

625. Studies in Hist. and Polit. Science. Series XVI. 1—12. Baltimore 1898. 

626. Maryland Geological Survev. Baltimore 1897—98. [M. M.] 

The Peabody Institute of the City of Baltimore. 

627. 32. Annual report. June 1899. Baltimore. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 

628. Proceedings. New Series. Vol. XXXIV. Nos. 15—23. Boston 1899. 
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The Boston Society of Natural History, Boston. 

629. Memoirs. Vol. V. No. 4—5. Boston 1899. 4to. 

630. Proceedings. Vol. XXVIII. No. 13—16. Boston 1899. 

The Museum of Comparative Zodlogy, Harvard College, Cambridge, Mass. 

631. Memoirs. Vol. XXIII. P. 2. Cambridge 1899. 4to. 

632. Bulletin. Vol. XXXIII & XXXV, No. 1—2. Cambridge, Mass. 1899. 

The Chicago Academy of Sciences, Chicago. 

633. Annual Report. 1897. Chicago 1898. 

634. Bulletin of the geol. and nat. hist. Survey. No. 2. Chicago 1897. 

Denison Scientific Association, Denison University, Granville, Ohio. 

635. Bulletin of the Scientific Laboratories. Vol. XI, P. 4—8. Granville 

1898—99. 

The Iowa Academy of Sciences, des Moines. 

7636. Proceedings. Vol. VI. Des Moines 1899. (2 Expl.). 

The Observatory of Yale University, New Haven. 

637. Report. 1898—99. (New Håven 1899). 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

638. The American Journal (Establ. by B, Silliman). 4. Series. Vol. VIII. No. 43 

—44. New Haven 1899. 

The New York Academy of Sciences, New York. 

639. Annals. Vol. XI. 3. Vol. XII. P. 1. New York 1898—99. 

The American Geographical Society, New York. 

640. Bulletin. Vol. XXXI. No. 3. New York 1899. 

The American Museum of Natural History, Central Park, New Yorl:. 

641. Annual Report of the President &c. for 1898. New York 1899. 

The Academy of Natural Sciences of Pluladelphia, Penn. 

642. Journal. Second Series. Vol. XI. P. 2. Philadelphia 1899. 4to. 

643. Proceedings. 1899. Part. I. Philadelphia 1899. 

The Academy of Science of St. Louis, Mo. 

644. Transactions. Vol. VIII. No. 8—12. Vol. IX. No. 1—5 & 7. St. Louis 

1898—99. 

The Missouri Botanical Garden, St. Lowis. 
"645. Annual Report. St. Louis, Mo. 1899. ([B.H.] 

The Essex Institute, Salem, Mass. 

646. Bulletin. Vol. XXVIIF, Nos. 7—12. Vol. XXIX. Nos. 7—12. Vol. XXX. 

Nos" 41——12. "Salem 1998: 

The U.S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington, D. C. 

7647. Monthly Weather Review. 1899. March—May. Washington 1899. Å4to. 

[M. I.] 

648. Report of the Chief for 1897—98. Washington 1899. 4to. [M. I.] 

7649. Bulletin. No. 24 & 26. Washington 1899. [M.I.] 

The United States Coast aud Geodetic Survey, Washington, D. C. 

650. Bulletin. No. 37—40. Washington 1899. Ååto. 
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The U. S. Geological Survey (Dep. of the Interior), Washington, 

=651. 18th Annual Report by Ch. D. Walcott, Director. P. I—V. 19th Ann. 

Rep. P. 1, 4 & 6. Washington 1897—98. 4to. [M. M.] 

The Geological Society of Washington. 

7652. Presidental Address by Arn. Hague. 1898. Washington 1899. [M. M.] 

The Smithsonian Institution, Washington, 

653. Miscellaneous Collections. Title to Vol. XXXIX. City of Washington 

1899. 

The Volta Bureau, Washington City. 

7654. E.A.Fay. Marriages of the Deaf in America. Washington 1898. 

Geological Survey of Canada, Ottawa, Ant. 

7655. Rapport annuel. 1896. Nouvelle Serie. Vol. IX. Ottawa 1898. [M. M.] 

7656. Contributions to Canadian Palæontology. Vol. I. P. 5. Ottawa 1895— 98. 

[M. M.] 

The Umiwersity of Toronto. 

"657. Studies. History. 1. Series. Vol. III. Toronto 1899. 

Observatorio Meteorolégico Central de México. 

"658. Boletin mensual. 1899. Febr.—Marzo. México 1899. 4to. [M. I.] 

La Sociedad cientifica ,,Antonio Alzate", México. 

659. Memorias y Revista. T. XII. Nos. 4—6. México 1899. 

La Associacion de Ingenteros y Arquitectos, Mexico. 
660. Anales. T. VII. Mexico 1899. 

Académia de Ciencias Médicas &e., de la Habana. 

56616sAn alles KT KIVESN 02 3909 SET SORSGVT AN 047 7 Aab annen 90e 

La Sociedad Geogråfica de Lima. 

662. Boletin. Ario. VIII. Trim. 2—3. Lima 1898. 

El Museo Nacional de Buenos Aires. 

663. Anales. Ser. Il. T. 3 (VI). Buenos Aires 1899. 4to. 

664. GComunicaciones. T., I. No. 3. Buenos Aires 1899. 

Academia national de Ciencias en Cordoba (Republica Argentina). 

665: Boletin:. TXVIE ”Entr. 1. Buenos Aires: 1899: 

El Museo nacional de Montevideo. 

666. Anales. T. Il. Fasc.11. Montevideo 1899. Å4to. 

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten em Wetenschappen, Batavia. 

667. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XLI. 

Afl. 1. Batavia 1899. 

668. Notulen. Deel XXXVI. 1898. Afl. 4. Batavia 1899. Å4to. 

669. I. A.v. d. Chijs. Dagh-Register int Casteel Batavia 1631—1634. s'Gra- 

venhage 1898. 

De Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié, Batavia. 

670. Natuurkundig Tijdschrift. Deel LVIII Batavia 1898. 

Den botaniske Have i Buitenzorg, Batavia, Java. 

"671. Prodrome de la Flore algologique. Batavia 1899. [B.H.] 
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The Geological Survey of India, Calcutta. 

672. General Report. 1898—99. Calcutta 1899. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

673. Monthly Weather Review. 1899. Jan.—March. Calcutta 1899. 4to. 

[M. I.] 

674. Memorandum on the snowfall in the Northern India 1899, Simla 1899. 

Fol. 

Observatorio de Mamila. 

675. Boletin mensual. Anjo 1897. Manila 1898. Å4to. 

676. La erupcion del volcån Mayon. Manila 1898. Å4to. 

677. The Baro-Cyclono-Meter. Manila 1898. 

678. Las nubes en el archipiélago Filipino. Manila 1899. 4to. 

Teikoku Daigaku, Imperial University of Japan, Tokyo. 

679. Journal of the College of Science. Vol. XI. P. 3. Tøki>» 1899. Å4to. 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

680. Memoir III. P, 8. Sydney 1899. 

681. Catalogue. No. 17. Liverpool 1899. 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. 

682. Proceedings. Vol. XXIII. P. 4. No0.92. Sydney 1899. 

M. Paul Awvard, Puy-la-Vaysse (Corréze), France. 

"683. P. Auvard. St.-Distamen. 2e éd. 3—4 fasc. Beéziers s. a. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35 rue Pierre-Charron, Paris. 

684. La Feuille des jeunes Naturalistes.. Revue mensuelle.  lile Série, 

29e année. No. 345—46. Paris 1899. 

M. Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire, Paris. 

685. Bulletin des publications nouvelles. Année 1899. Trimestre 1. Paris 

1899. 

Professor C. L. Herrick, Granville, Ohio. 

686. The Journal of Comparative Neurology. Vol. IX, No. 2. Granville, 

Ohio 1899. 

Mr. W. T. Hewetit, Ithaca N. Y. 

687. W.T. Hewett. The Frisian Language and Literature. Ithaca N.Y. 1879. 

688. — Mathias de Vries &c. (Extr. 1894). 

689. — Wilhelm Scherer. (Extr s. l. e. a.) 

Hr. Professor, Dr. G. Mittag- Leffler, Stockholm, Selsk. udenl. Medl. 

690. G. Mittag-Leffler. Acta Mathematica. 22:4.” Stockholm 1899. 4to. 

Herr Dr. Julius Naue m Miinchen. 

691. Pråhistorische Blåtter. XI. Jahrg. No. 4. Munchen 1899. 

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W. 
692. Catalogue. No.191. London 1899. 

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster, København. 
"693. XI. Aarsberetning 1898—99. København 1899. 
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Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København. 

694. Beretning 1897—98. Kjøbenhavn 1899. ÅAto. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

695. Aarbog for 1895. II. med Appendix i 4to, — 1897. I. København 

1898—99. Fol. 

696. Maanedsoversigt. 1899. Aug. Fol. 

697. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Aout. (Gopenhague. 

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. 

” 698. Forhandlinger. 1899. Nr.1. Christiania 1899. 

+699. Skrifter. I. math.-naturv. Kl. 1899. 2—4 & 6—7. Il hist.-filos. Kl. 

1—4. Kristiania 1899. 

Bergens Museum, Bergen. 

700. J. Brunchorst. Naturen. 23de aarg. No. 7—8. Bergen 1899. 

=701. G. 0. Sars. Crustacea of Norway. Vol. II. P.13—14. Bergen 1899. 

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. 

+702. Skrifter. 1898. Trondhjem 1899. 

Tromsø Museum. 

703. Aarsberetning for 1897. Tromsø 1898. 

704. Aarshefter. 20. Tromsø 1899. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien, Stockholm. 

705. Handlingar. Ny Foåljd. Bd. XXXI. Stockholm 1898—99. 4to. 

706. Lefnadsteckningar. Bd. IV. Håfte 1. Stockholm 1899. 

707. Ofversigt. 1899. Årg. 56. No. 5—6. Stockholm 1899. 

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. 

708. H. Hildebrand. Antiqvarisk Tidskrift for Sverige. XIV. 1. Stockholm 

1899. 

Kgl. Universitets Bibliotheket, Upsala. 

7709. Bulletin of the Geological Institution. Vol. IV. P. 1. No. 7. Upsala 

1899. ([M. M.] 

Kyl. Universitetets Meteorologische Observatorium i Upsala. 

710. Études internationales des Nuages. 1896—97. Observations et mesures 

de la Suéde. III. Upsala 1899. Ato. 

Kongl. Vetenskaps Societeten i Upsala. 

=711. Nova Acta. Ser. II. Vol. XVIIL Fase. 1. Upsaliæ 1899. 4to. 

La Klubo Esperantista en Uppsala. 

7712. Lingvo internacia. Monata gazeto. IVa jaro. No. 1—2. Uppsala 1899. 

L' Université Impérwale de St.-Pétersbowrg. 

713. Oversigt over Undervisningen. Semestrene 1899—1900. St. Petersborg 

1899. 

La Société physico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 

714. Journal. T. XXXI. No. 6. St.-Pétersbourg 1899. 

I" Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 
"715. Mémoires. VIII. Série. Classe Hist.-Philol. Vol. II. No. 3—5.  St.- 

Pétersbourg 1898—99. 
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716. Mémoires. VIII. Série. Classe Phys.-Math. Vol. VIL. No. 4. Vol. VIII. 

No. 1—5. St.-Pétersbourg 1898—99. 4to. 

=717. Bulletin. Ve Série. Tome VIII, No.5. Tome IX, No. 1—5. Tome X, 

No. 1—4. St.-Pétersbourg 1898—99. 

718. Bibliotheca Buddhica. C.Bendall. Cikshåsamiuccaya. Il. St. Peters- 

burg 1898. 

719. W. Radloff. Versuch eines Woårterbuches der Tirk-Dialecte. 11. Lief. 

St.-Pétersbourg 1898. Å4to. 

=720. W. Radloff. Die altturk. Inschriften der Mongolei. 2te Folge. St.-Péters- 

bourg 1899. 4to. 

Le Comité Géologique (a VInst. des Mines), St.-Pétersbourg. 

721. Bulletin. 1899. T. XVIII. No. 1—2. St.-Pétersbourg 1899. 

L Institut Impérial de Médecine expérimentale a St.-Pétersbourg. 

722. Archives des Sciences biologiques. T. VII. No. 3. St.-Pétersbourg 1899 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 

=723. Nouveaux Mémoires. T. XV. Livr. 7. Moscou 1898. 4to. 

La Societé Finno-Ougrienne, Helsingfors. 
724. Mémoires. XII. Helsingfors 1899. 

725. Journal. XVI. Helsingisså (Helsingfors) 1899. 

The Royal Society of London, W. (Bwrlington House). 

726. The Record. No. 1. London 1897. 

727. Proceedings. Vol. LXV. No. 418. London 1899. 

The Royal Astronomical Society, London. 

728. Memoirs. Vol. LII—LIII. London 1899. 4to. 

The Royal Geographical Society, London W. 

729. The Geographical Journal. Vol. XIV. No. 3—4. London 1899. 

The Yorkshire Geological and Polytechnic Society, Leeds. 

730. Proceedings. New Series. Vol. XIII. Part 4. Leeds 1899. 

The Manchester Literary and Plilosophical Society, Manchester. 

731. Memoirs and Proceedings. Vol. 43. P. IV. Manchester 1899. 

The Royal Dublin Sociéty, Dublin. 

732. Scientific Transactions. Series Il. Vol. VII. Part 1. Dublin 1898. 4to. 

Het Komninkl. Nederl. Mimnisterie van Binnenlandsche Zaken, ”sGravenhage. 

"733. Flora Batava. Afl. 325—26. Haarlem 1899. 4to. ([B. H.] 

De Koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 

734. Verhandelingen. Afd. Natuurkunde. 18 Sectie, Deel VI. No. 6—7 (med 

Titel). 2e Sectie, Deel VI. No. 3—8 (med Titel). Amsterdam 1898—99. 

735. Verslag van de gewone Vergaderingen. Deel VII. 1898—99. Amsterdam 

1899. 

736. Jaarboek voor 1898. Amsterdam 1899. 

737. Proceedings of the Section of Sciences. Vol. I. Amsterdam 1899. 

738. Pater ad filium. Carmen praemio aureo ornatum in certamine Hoeufftiano. 

accedunt quatuor poemata laudata. Amstelodami 1899. 
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De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 
739. Archives Néerlandaises. Série II. T, IM. Liyvr. 1. La Haye 1899. 

L Olbservatoire Royal de Belgique, Bruwelles. 

740. L. Niesten. Bulletin mensuel du magnétisme terrestre. April & Mai 

1899. Bruxelles 1899. 

La Société Royale des Sciences de Liége. 
741. Mémoires. 3€ Série. T. I. Bruxelles 1899. 

La Société Botanique de France, Paris. 

742. Bulletin. T. XLVI. Séances. 3: Paris: 1899. 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Berlin. 

=743. Verhandlungen. Jahrg. 1. No. 10. Leipzig 1899. 

Der Naturwissenschaftliche Verewn zu Bremen. 

744. Abhandlungen. Bd. XVI. H. 2. Bremen 1899. 

Die Oberhessische Gesellschaft fiir Natur und Heilkunde, Giessen. 
745. XXXiller Bericht. Giessen 1897—99. 

Die kånigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåottingen. 
=746. Nachrichten. 1899. Philol.-hist. Kl. Heft 1. Math.-phys. Kl. Heft 1. 

Geschåftl. Mittheil. Heft 1. Gottingen 1899. 

Die Kommission z. wissenschaftl. Untersuchung d. deutschen Meere, Kiel. 

747. Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. Neue Folge. Bd. IV. Abth. 

Kiel. Kiel und Leipzig 1899. 4to. 

Die køn. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 

748. Berichte. Philol.-hist. Classe. 1899. IIL Leipzig 1899. 

ie kon. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 

749. Abhandlungen. Math.-pbys. Cl. Bd. XX. Abth. 1. Munchen 1899. 4to. 

750. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 13899. Heft II. Munchen 

1899. 

Die Gesellschaft fiir Morphologie u. Physiologie in Miinchen. 

751. Sitzungsberichte. T. XV. Jahrg. 1899. H. 1—2. Munchen 1899. 

Die kais. Universitåts-Sternwarte zu Strassburg. 

752. E. Becker. Annalen. Bd. II. Karlsruhe 1899. Å4to. 

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft zu Wiirzburg. 

753. Verhandlungen. N.F. Bd. XXXIII. No. 1. JVurzburg 1899. 

Die kais.-køn. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

754. Jahrbuch. 1899. Bd. XLIX. H. 1. Wien 1899. 4to. 

Ceskå Akademie Cisare Frantiska Josefa pro vedy, slovesnost & umenzt, 
Praha (Prag). 

755. Almanach. Rocénik IX. V Praze 1899. 

756. Rozpravy (Mémoires). Trida II (Cl. des Sciences). VII. V Praze 1898. 

757. Véstnik (Bulletin). Roénik VIL Cislo 1—9. V Praze 1898. 

758. Historicky Archiv. Gislo 13—15. V Praze 1898—99. 

759. Pamåtnik na oslavu padesåtiletého panovnickhého Jubilea jeho veli- 

ctenstva Cisare a Krale Frantiska Josefa I. V Praze 1898. A4to. 

760. Sbirka Pramenå. Skupina II. Gislo 4. V Praze 1898. 

= 

S 
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761. Bulletin international. Médecine. Sciences math. et nat. V. Prague 

1898. 

762. Spisy Jana Amosa Komenského. Cislo 1. Korrespondence. SV Praze 

1898. 

763. E. Ott. Studium Nového Rizeni Soudniho. Dil Il. V Praze 1898. 
764. Repertorium Literatury Geologické a Mineralogické. Dil I. V Praze 

1898. 

765. Pamåtnik na oslavu stych narozenin Fr. Palackého. V Praze 1898. 

Spolek Chemiku Ceskijch, Praha (Prag). 
766. Listy Chemické. Roénik XXII. Cislo 8—9. Roénik XXIII. Gislo 1—7. 

NV Praze :1898—99. 

L' Académie des Sciences de Cracovie. 

767. Atlas geolog. Galicyi. gr. fol. Zeszyt X. Krakow 1899. [M. M.] 

768. Bibliotheca auctorum Polonorum. T. 36. Krakow 1899. 

Der naturwissenschaftliche Verein fiir Steiermark, Graz. 

769. Mittheilungen. Jahrg. 1898. Graz 1899. 

Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest. 

770. Almanach. 1899. Budapest 1899. (Ung.) 

771. Rapport sur les travaux de I'Académie. 1898. Budapest 1899. (fransk.) 

772. Mémoires publiés par la I€ section (philologie). T. XVI. 1—2. Buda- 

pest 1898—99. (Ung.) 

773. Mémoires publiés par la Ile section (histoire). T. XVIL 9 (8)— 10. 

T. XVIII. 1—6. Budapest 1898—99. (Ung.) 

774... Mémoires publiés par la Ile section (Sciences polit.). T. XII. 3. Buda- 

pest 1899. (Ung.) 

775. Bulletin philologique. T. XXVIIL 3—4. T. XXIX. 1—2. Budapest 

1898—99. - (Ung.) 

776. Compte rendu des math. et des sciences naturelles. T, XVI. 3—535. 

T. XVII. 1—2. Budapest 1898—99. (Ung.) 

777. Bulletin des math. et des sciences naturelles. T. XXVII. 3. Budapest 

1899. (Ung.) 

778. A. Heller. Math. u. naturw. Berichte aus Ungarn. XV. Berlin & Buda- 

pest 1899. (Tysk.) 

779. Monumenta Comitialia Regni Hungariae. T. XI. Budapest 1899. (Ung.- 

lat.) 

780. Monumenta Hungariae Historica. Section I. Vol. XXX. Budapest 1899. 

(Lat.-ung.) 

781. Monumenta Comitialia regni Transsylvaniae. T. XXI. Budapest 1899. 

(Lat.-ung.) 

782. Indicateur (Bulletin) archéologique.  Nouv. Série. T. XVII. 4—5. 

T. XIX. 1—2. Budapest 1898—99. (Ung.) 

783. Beschreibender Catalog der ethnogr. Sammlung L. Biro-s. Budapest 

1899. Å4to. 

La Reale Accademia det Lincei, Roma. 

784. Atti. Anno CCXCVI. Serie Sta, Rendiconti. Vol. VIII. Semestre 2, 

Fasc. 1—6. Roma 1899. Åto. 
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785. Atti. Memorie della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52, Vol. VII (Parte 22). 1899. Aprile—Maggio. Roma 1899. Åto. 

786. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 

Serie 52. Vol. VIII. Fasc. 5—6. Roma 1899. 

Tl R. Comitato Geologico d'Italia, Roma. 

787. Bollettino. 1899. Vol. XXX. No. 1—2. : Roma 1899. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

738. Bollettino. 1899. No. 328—30. Firenze-Milano 1899. 

La Societa Entomologica Italiana, Firenze. 

789. Bullettino. Anno XXX. Trim. 3—4. Firenze 1899. 

Il Reale Istituto di Studi Superiori pratici in Firenze. 

790. L. Barozzi e R. Sabbadini. Studi sul Panormita e sul Valla. Firenze 

1891. 

791. E. Casanova. La Carta nautica di Freducci. Firenze 1894. 

792. G. Chiarugi. Sviluppo dei nervi encefalici nei mammiferi. Firenze 

1894. 

793. G. Inverardi. Rendiconto dell'Istituto ostetrico-ginecologico. Firenze 

1892. 

794. L. Luciani. Il Cervelletto. Firenze 1891. 

795. R.Oddi e U. Rossi. Vie afferenti del Midollo Spinale. Firenze 1891. 

796. G.Ristori. Cheloniani fossili. Firenze 1895. 

797. U. Rossi. Ovidutto del Geotriton fuscus. Firenze 1895. 

TGSE — Delle uova degli Anfibi. Firenze 1895. 

Tl Museo Civico di Storia Naturale di Genova. 

799. Annali. Vol. XXXIX. (Serie 23, XIX.) Genova 1898. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

800. II nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV, Tomo X. 1—3. Pisa 

1899. 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

801. Boletin. Tercera Época. Vol. I. No. 22—23. Barcelona 1898—99. 4to. 

LIL Académie Royale de Serbie, Belgrade. 

802. Le prince L. Voinoviwc. Ragousa et I'empire osman. I. Belgrade 1898. 

The Johns Hopkins University, Baltimore. 

803. American Journal of Mathematics. Vol. XXI. No. 1. Baltimore 1899. 

to. 

804. American Chemical Journal. Vol. XXI. No. 1—4. Baltimore 1899. 

805. Studies in Hist. and Polit. Science. Series XVII. 1—5. Baltimore 1899. 

The Astronomical Observatory of Harvard College, Cambridge, Mass. 

805. Annals. Vol. XXIII. P. 2. Cambridge 1899. 4to. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

807. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. VIII. 

No. 45—46. New Haven 1899. 

The U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C. 

7808. North American Fauna. No. 15. Washington 1899. [Z. M.] 
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The U.S. Weather Bureau, Departm. of Agriculture, Washington, D. C. 
=809. Monthly Weather Review. 1899. June. Washington 1899. 4to. [M. I.] 

Observatorio Meteorologico Central de Méwico. 

> 810. Boletin mensual. 1899. Abril. México 1899. 4to. [M. I.] 

Académia de Ciencias Médicas &c., de la Habana. 

811. Anales. T. XXXIV, No. 403—-4. T. XXXVI, No. 418—19. Habana 1899. 

Instituto Geogråfico Argentino, Buenos Aires. 

812. Boletin. T. XX. Nums.1—6. Buenos Aires 1899. 

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten em Wetenschappen, Batavia. 
813. Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde. Deel XLI. 

Afl. 2. Batavia 1899. 

Den botaniske Havc + Buitenzorg, Batavia, Java. 
"814. Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin. XXXI. Batavia 1899. [B. H.] 

7815. Bulletin de [Institut Botanique. No. 1. Buitenzorg 1898. [B. H.] 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 
"816. Indian Meteorological Memoirs. Vol. VI. P. 5. Calcutta 1899. 4to. 

[M. I.] 

"817. Monthly Weather Review. April 1899. Calcutta 1899. 4to. [M.1.! 

Observatorio de Manila. 

818. Boletin mensual. Afio 1898. 1. Trimestre. Manila 1899. Å4to. 

The Post Office and Telegraph Department, Adelaide, South Australia. 

7819. Ch.Todd. Meteorological Observations. 1896. Adelaide 1899. Fol. [M.I.] 

The Australian Museum, Sydney, New South Wales. 

820. Report. 1898. (Sydney) 1899. Fol. 

8230 Memo. III: .P: 9, Sydney…1899. 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. 

822. Proceedings. Vol. XXIV. P. 1. No. 93. Sydney 1899. 

The Education Department, Wellington. 

823. Th. Kirk. The Students' Flora of New Zealand &c. Wellington 1899. 

åto. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

824. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XXII. No. 7—9. 

Spalato 1899. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

825. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. IIle Série. 29 année. 

No. 347—48. Paris 1899. 

D. 4. Gordon, Apartado de la Universidad, Habana. 

826. A. de Gordon y de Acosta. La Voz humana. Habana 1899. 

Herr J.H. Ed. Heitz (Heitz & Miindel), Strassburg. 
"827. J. Lange. Darstellung des Menschen in der ålteren Griechischen Kunst. 

Ubers. v. M. Mann. Unter Mitwirkung von C. Jørgensen, herausg. v. 

A. Furtwångler. Strassburg 1899. 4to. ! 
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Herr Dr. Jultus Naue in Miinchen. 

828. Pråhistorische Blåtter. Xl. Jahrg. Nr. 5. Munchen 1899. 

Hr. Rektor Dr. phil. Bjørn Magnusson Ølsen, Reykjavik. 

7829. Skirsla um hinn lærda skola 1 Reykjavik. 1898—99. Rejkjavik 1899. 

Mr. Bernard Quaritch, Bookseller, 15 Piccadilly, London, W. 

830. Catalogue. No. 192. London 1899. 

Sig. Michele Stossich, Professore in Trieste. 

831. M.Stossich. Strongylidae. Lavoro monografico. Trieste 1899. 

832. = Appunti di Elmintologia. Trieste 1899, 

Universitetets Zoologiske Museum, København. 

7833. Den danske Ingolf-Expedition. III Bd. Nr.3. Kjøbenhavn 1899. A4to. 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. 

"834.- Danmarks geologiske Undersøgelse. 2. Række No. 9—10. Kjøbenhavn 

1899. 

Kongl. Universitets Bibliotheket i Upsala. 

"835. Upsala Universitets Årsskrift. 1898. Upsala. 

7836. Førelåsn. och åfningar. Håst, 1898. Vår, 1899. Upsala 1898—99. 

7837. Indbydelsesskrifter. Th.M. Fries. Carl von Linné. VIII. Caroli Linnæi 

Hortus Uplandicus — Cl. Annerstedt. Bref af 0. Rudbeck. II. Upsala 

1898—99. 

7838. 26 Akademiske Afhandlinger i 4? og 8”. Stockholm, Upsala og fl. St. 

189899: 

7839. A. Hacklin. Olavus Laurelius. I Luleå 1896. 

La Socrété physico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Umåversité Imp.). 

840. Procés-verbaux des séances de la Section de chimie. 1899. No. 6. 

St.-Pétersbonrg s. a. 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 

841. Nouveaux Mémoires. T. XVI. Livr. 1. Moscou 1898. 4to. (2 Expl.) 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

842. Proceedings. Vol. LXV. No. 419. London 1899. 

843. Year-Book. 1899. No. 3. London 1899. 

I Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruæelles. 

844. Bulletin. 4e Série. T. XIII. No. 7. Bruxelles 1899. 

Centralbureau der Internat. Erdmessung (Telegraphenberg), Potsdam. 

845. A. Hirsch. Verhandlungen der 1898 in Stuttgart abgehaltenen Confe- 

renz der Permanenten Commission der Internattonalen Erdmessung. 

T. I—II. Berlin 1899. ÅAåto. 

Der Verein fir Naturkunde, Kassel. 

846. Abhandlungen und Bericht XLIII. Kassel 1899. 

Die køn. Sæichsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. 
847. Abhandlungen. Philol.-hist. Classe. Bd. XVIII. No. V. Leipzig 1899. 

848. Abhandlungen. Math.-phys. Classe. Bd. XXV. No. II. Leipzig 1899. 
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Die køn. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen. 

849. Sitzungsberichte. Philos.-philol.-hist. Classe. 1899. Heft. III. Munchen 

1899. 

850. Sitzungsberichte. Math.-phys. Classe. 1899. Heft. II. Minchen 1899. 

Kr. Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinski Zemaljski Arkiv, Zagreb (Agram). 

851. Vjestnik. Godina I. Svezak 4. Zagreb 1899. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

852. Atti. Anno CCXCVI. Serie 5ta, Rendiconti. Vol. VIIL Semestre 29, 
Fasc. 7. Roma 1899. 4to. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

853. Bollettino. 1899. No. 331. Firenze-Milano 1899. 

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. 

854. Almanaque Nåutico para 1901. Madrid 1899. 4to. 

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College, Cambridge, Mass. 

855. Annual Report. 1898—99. Cambridge 1899. 

856. Bulletin. Vol. XXXIL No. 10. Cambridge, Mass. 1899. 

The American Philosophical Society, Philadelphia, Penn. 

857. Proceedings. Vol. XXXVIIL No. 159. Philadelphia 1899. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

7858. Monthly Weather Review. 1898. July. Washington 1899. 4to. [M. I.] 

The Smithsonian Institution, Washington, D. C. 

859. Miscellaneous Collections. 1171. Washington City 1899. 

The Biological Society of Washington, Washington. 

860. Proceedings. Vol. XIII. P. 61—90. Washington 1899. 

La Sociedad cientifica ,,Antonio Alzate", México. 

861. Memorias y Revista. T. XII. Nos. 7—8. México 1899. 

Observatorio do Rio de Janeiro. 

862. Annuario. 1899. Rio de Janeiro 1899. 

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia. 

863. Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde. Deel XLI. Afl. 

3—4. Batavia 1899. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta. 

864. Monthly Weather Review. May 1899. Calcutta 1899. 4to. [M. I.] 

The Royal Society of Victoria, Melbowrne. 

865. Proceedings. New Series. Vol. XI. P. 2. Melbourne 1899. 

Hr. Prof. A. V. Båcklund, Lund, Selsk. udenl. Medl. 

866. A.V. Båcklund. Elektrodynamik, (Lund 1899.) 

Hr. Professor, Dr. E. Holm, Selsk. Medl., København. 

7867. E. Holm. Dronning Juliane Marie, som hun viser sig i sine Breve til 

Frederik II af Preussen. (Særtryk.) Kjøbenhavn 1899. 

Hr. Professor, Dr. phil. Albrecht Weber, Berlin, Selsk. udenl. Medl. 

868. A. Weber. Zur indischen Religionsgeschichte. (Sonder-Abdr.) Stuttgart 

1899. 
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Dr. Chas. W. Zaremba, Riverside, Ill. 

"869, The Chicago Sunday Tribune. Part five. Sept. 3. 1899. Zaremba. 

Traces Aztec origin to Santa Catalana. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

870. Maanedsoversigt. 1899. Sept. Fol. 

871. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Septbr. Copenhague. 

Nordiska Museet, Stockholm. 

7872. A. Hazelius. Afbildningar af foremål. 1—7. Stockholm 1888—92. 4to. 

873. == Samfundet får Nordiska Museets fråmjande. 1881—1897. 

Stockholm 1881—98 

874. — Meddelanden. 1897. Stockholm 1898. 

810: — Bidrag till vår odlings håfder. 4, 5 & 7. (7 i 2 Expl.) 

Stockholm 1885—99. 

876. — Guide au musée du Nord. Stockholm 1889. 

877. Karta ofver Nordiska Museets anlåggningar på Skansen. 272 uppl. 

Stoekholm 1897. 

7878. R. Mejborg. Symbolske Figurer i Nordiska Museet. Stockholm 1889. 

(Særtryk.) 

879. L. Passarge. Nord. Museet och Skansen. Stockholm 1897. (Særtryk.) 

880. W. Koenig. Ein eigenartiges Museum fur Natur- und Voålkerkunde. 

Stockholm 1898. (Særtryk.) 

La Société physico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Université Imp.). 

881. Procés-verbaux des Séances de la Section de chimie. 1899. No. 7. 

St.-Pétersbourg s. a. 

La Rédaction de VAnnuaire Géologique et Minéralogique, Novo-Alexandria. 

"882. Annuaire. Vol. III. Livr.9. Novo-Alexandria 1899. 4to. [M. M.] 

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. 

"883. Acta. T. XXIV. Helsingforsiæ 1899. 4to. [K. B.] 

"884. Bidrag till kånnedom af Finlands natur och folk. H. 57. Helsingfors 

1898. 

The Royal Geographical Society, London W. (1 Savile Row.). 

885. The Geographical Journal. Vol. XIV. No. 5. London 1899. 

The Meteorological Office, London. 

"886. Weekly Weather Report. Vol. XVI. No. 34—43. Appendix. p.1—6. 

London 1899. 4to. [M. I.] 

The Royal Microscopical Society (20 Hanover Square), London W. 

887. Journal. 1899. P. 5. London 1899. 

La Société Botanique de France, Paris. 

888. Bulletin, T. XLII. Revue Bibliographique. 10 & Tables. Paris 1899. 

Der Nassauische Verein fiir Naturkunde, Wiesbaden. 

889. Jahrbucher. Jahrg. 52. Wiesbaden 1899. 

Die k. k. Geologische Reichsanstalt, Wien. 

890. Verhandlungen. 1899. No. 9—10. Wien 1899. 4to. 
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La Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

891. Atti. Anno CCXCVI. Serie 5åta, Rendiconti. Vol. VIII. Semestre 29, 

Fasc. 8. Roma 1899. 4to. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

892. Bollettino. 1899. No. 332. Firenze-Milano 1899. 

La Societå Ital. di Antropologia, Etnologia e Psicologia comp., Firenze. 

893. Archivio. Vol. XXIX. Fasc. 1. Firenze 1899. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. 

894. Il Nuovo Cimento. Giornale di Fisica. Serie IV. Tomo X. 4. Pisa 1899. 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
895. Boletin. Tercera Época. Vol. I. No. 24. Barcelona 1899. A4to. 

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven. 
896. Transactions. Vol. X. P. 1. New Haven 1899. 

Observatorio Meteorolågico Central de México. 

"897. Boletin mensual. 1899. Mayo. México 1899. 4to. IM. I.] 

Académia de Ciencias Médicas &c., de la Habana. 

898. Anales. T. XXXV, No. 405—7. T. XXXVI, No. 420. Habana 1899. 

M. le Directeur Adrien Dollfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris. 

899. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle. III. Série. 30e 

année. No. 349. Paris 1899. 

M. (. P. Oréskof, Philippople. 

900. G.P. Oréskof. Manuel systematique de la langue universelle «Esperanto». 

Philippople 1899. 

Sig. Michele Stossich, Professore in Trieste. 

901. M. Stossich. La sezione degli Echinostomi. Trieste 1899. 

902. — Lo smembramento dei Brachycoelium. Trieste 1899. 

Udenrigsministeriet, København. 

903. XIX. Annual Report of U.S. Geological Survey. P. VI, 1—2. Washington 

1898. 4to. 

904. The foreign Commerce and Navigation of the U.S. for the year ending 

June 30. 1898. Washington 1899. 4to. 

905. Monthly Summary of Commerce and Finance of the U.S. Jan.—Febr. 

1899. No. 7—8. Washington 1899. åto. (2 Expl.). 

Universitets-Kvæsturen i København. 

906. Regnskabsberetninger. 1898—99. Kjøbenhavn 1899. Å4to. 

Bergens Museum, Bergen. 

907. Aarbog. 1899. iste hefte. Bergen 1899, 

Kongl. Universitets-Bibliothek, Upsala. 

908. A.N. Lundstrom. Från Svenska Barskogar. Stockholm 1897. 

909. Hj. Sjøgren. The Iron Ore Deposits of Dunderland (Norway). Upsala 

1894. 



48 Tillæg I. Bogliste. 1899. Nr, 910—933. 

La Société plhysico-chimique Russe, St.-Pétersbourg (Umiversité Imp.). 

910. Journal. T. XXXI. No. 7. St.-Pétersbourg 1899. 

La Société Impériale des Naturalistes de Mosecou. 

911. Nouveaux Mémoires. T. XVI. Livr. 2. Moscou 1899. Åto. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

912. Philosophical Transactions. Series B. 190. Series A. 191. London 

1898. 4to. 

913. List of fellows. 30th November 1898. 4to. 

914.- Proceedings. Vol. LXV. No.420. London 1899. 

The Royal Astronomical Society, London. 

915. Monthly Notices. Vol. LIX. No. 10. Suppl. Nr. London 1899. 

The Geological Society of London, W. (Burlington House). 

916. Quarterly Journal. Vol. LV. P. 4. No. 220. London 1899. 

917. List of the society. November ist, 1899. 

The Linnean Society of London. 

918. Journal. Zoology. Vol. XXVII. No. 176. London 1899. 

919. Journal. Botany. Vol. XXXIV. Nos.239. London 1899. 

920. Proceedings. 1898—99. London 1899. 

The Zoological Society of London. 

921. Transactions. Vol. XV. P. 3. London 1899. 4to. 

922. Proceedings. 1899. P. 3. London 1899. 

The Cumbridge Philosophical Society, Cambridge. 

923. Proceedings. Vol. X. Part. 3. Cambridge 1899. 

T'Observatowre Royule de Belgique, Bruæelles. 

924. L. Niesten. Bulletin mensuel du magnétisme terrestre. Juin 1899. 

Bruxelles 1899. 

Institut Agricole de Lausanne. 

=925. Observations météorologiques, faites å la station du Champ-de-I'Air. 

XIle année. Lausanne 1899. 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. 

926. Bulletin. 4e Série. Vol. XXXV. No. 132. Lausanne 1899. 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Berlin. 

+927.. Verhandlungen. Jahrg. 1. Nr. 11. Leipzig 1899. 

Der Verein fiir Naturwissenschaft zn Braunschweig. 

928. 11. Jahresbericht. Braunschweig 1899. 

S kais. Leopold.-Carol.-Deutsche Akademie der Naturforscher, Halle a/S. 

929. Nova Acta. Vol. 72 & 74. Halle 1899. 4to. 

Die Gesellschaft fir Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel. 

930. Zeitschrift. Register zu Bd. 1—20. Kiel 1899. 

Die kuis. Akademie der Wissenschaften, Wien. 

931. Almanach. 1898. Wien 1898. 

932. Denkschriften.  Math.-Naturwissensch. Classe. Bd. 65, 66,.1—29, 67. 

Wien 1898—99. 4to. 

933. Sitzungsberichte. Philos.-Hist. Classe. Bd.138—140. Wien 1898—99. 
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934. Sitzungsberichte.….. Math.-Naturwiss. Classe. Erste Abth. Bd. CVII. H, 

6—10. Zweite Abth. a. Bd. CVII. H.3—10. Zweite Abth. b. Bd. 

CVIi. H. 4—10. Dritte Abth. Bd. CVII. H.1—10. Wien 1897— 98. 

935. Archiv fur åsterr. Geschichte, Bd.85,1—2. 86, 1—2. Wien 1898—99. 

936. Fontes rerum austriacarum. Abth. Il. Bd. L. Wien 1898. 

Die kais.-kon. Geologiche Reichsanstalt, Wien. 

937. Jahrbuch. 1898. Bd. XLIX. H. 2. Wien 1899. 4to. 

Das k.-k. Militår-Geographisches Institut in Wien. 

938. Astronomisch-Geodåtische Arbeiten. Bd. XIII—XV. Wien 1899. 4to. 

Das k. k. Natwrhist. Hofmuseum (anthropol.-ethnogr. Abth.), Wien T. 
939. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft. Bd. XXIX. Heft. 5. 

Wien 1899. Å4to. 

Die kais.-kon. Zoologisch-botanische Gesellschaft im Wien. 

940. Verhandlungen. 1899. Bd. XLIX. H. 8. Wien 1899. 

L'Académie des Sciences de Cracovie. 

941. Bulletin international. (Comptes rendus. 1899... No. 6—7.  Cracovie 

1899. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

942. Bollettino. 1899. No. 333.  Firenze-Milano 1899. 

Professor Edward S. Dana, New Haven. 

943. The American Journal (Establ. by B. Silliman). 4. Series. Vol. VII. 

No. 47. New Haven 1899. 

The American Geographical Society, New York. 

944. Bulletin. Vol. XXXI. No. 4. New York 1899. 

The U.S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. 

=945. Monthly Weather Review. 1899. Aug. Washington 1899. 4to. [M. I.] 

The Canadian Institute, Toronto. 

946. Proceedings. New Series. Vol. Il. P. 2. No. 8. Toronto 1899. 

El Museo Nacional de Buenos Åwres. 

947. Comunicaciones. T. I. No.4. Buenos Aires 1899. 

The Government Observatory, Madras. 

=948. Report 1898—99. Madras 1899. 4to. 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. 
949. Proceedings. Vol. XXIV. P. 2. No. 94. Sydney 1899. 

Hr. Professor, Dr. med. & phil. J. G. Agardh, Lund, Selsk. udenl. Medlem. 

950. J.G. Agardh. Analecta Algologica. V. Lundæ 1899. 4to. 

M. le professeur, Dr. Fr. Bulié, Spalato. 

951. Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XXII. No. 5—6 & 10. 

Spalato 1899. 

Hr. J. M. Hulth, Stockholm. 

-952. J. M. Hulth. Ofversikt af faunistiskt och biologiskt vigtigare litteratur 

rorande Nordens Fåglar. (Særtryk.) Stockholm 1899. Åto. 

4 
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Herr Professor Dr. A.v. Kolliker, Wiirzburg, Selsk. udenl. Medl. 

+953. A. Koelliker. Ueber das Chiasma. (Sonder-Abdr.) (Jena 1899.) 

Ewæecutores testamentt i det Suhrske Bo, København. 

=954. C. Nyrop. Det Suhrske Hus i Kjøbenhavn 1749—1899. Kjøbenhavn 

1899. 4to. 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. 

+955. Danmarks geologiske Undersøgelse. 3. Række No.2. Kjøbenhavn 1899. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. 

956. Maanedsoversigt. 1899. Oktbr. Fol. 

957. Bulletin météorologique du Nord. 1899. Octbr. Copenhague. 

Bergens Museum, Bergen. 

958. J. Brunchorst. Naturen. 23de aarg. No. 9—10. Bergen 1899. 

L'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. 

959. Die Odessaer Abtheilung der Nicolai-Hauptsternwarte.  St.-Pétersburg 

1899. 

The Royal Society of London, W. (Burlington House). 

960. Proceedings. Vol. LXV. No. 421. London 1899. 

The Royal Geographical Society, London W. (1. Savile Row). 

961. The Geographical Journal. Vol. XIV. No. 6. London 1899. 

The Royal Irish Academy, Dublin (19. Darwson-street). 

962. Proceedings. Ser. III. Vol. V. No. 3. Dublin 1899. 

Les Directeurs de la Fondation Teyler & Harlem. 

963. Archives du Musée Teyler. Sér. IL. Vol. VI. Partie 4. Haarlem 1899. 

åto. 

De Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, Helder. 
964. Tijdschrift. de Serie. Deel VI. Aflev. 2. Leiden 1899. 

7965. Aanwinsten van de Bibliotheek. 1897—98. s.1.e.a. 

I' Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruwæelles. 

966. Bulletin. 4e Série. T. XIII. No. 8—9. Bruxelles 1899. 

LL Observatoire Royal de Belgique, Bruæelles. 

967. L. Niesten. Bulletin mensuel du magnétisme terrestre. Janv.— Mars 

& Juillet 1899. Bruxelles 1899. 

Les Professeurs-Adminmistrateurs du Muséum d'Histoire naturelle, Paris. 

968. Nouvelles Archives du Muséum. 3€ série. T. X.  Fasc. 1—2. Paris 

1898. 4to. 

969. Bulletin. 1898. No. 7—8. 1899. No. 1—5. Paris 1898—99. 

La Société Géologique de France, Paris. 

970. Bulletin. 3e Série: T. XXVI. No. 6. T. XXVIIL No. 1—3. Paris 1898—99. 

La Société Zoologique de France, Paris. 

971. Mémoires. Tome XI. Paris 1898. 

972. Bulletin. Tome XXIII. Paris 1898. 
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La Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. ' 

973. "Bulletin.  T. XII. No. 293—302.  T. XIV. No. 303—312. Amiens 

1897—98. 

La Société Linnéenne de Bordeaux. 

974. Actes. 6€ Série. T. I1ll. Bordeaux 1898. 

I" Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. 

975. Mémoires. Caen 1898. 

L' Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. 

976. Mémoires. 4e Série. T. VI. Dijon 1898. 

L'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. 

977. Mémoires. Sciences et Lettres. Troisiéme Série. T. V. Paris et Lyon 

1898. 

La Société d' Agriculture de Lyon. 

978. Annales. 72 Série. T. V. Lyon et Paris 1898. 

La Société Linnéenne de Lyon. 

979. Annales. T. XLV. Lyon & Paris 1899. 

L' Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. 

980. Mémoires de la Section des Lettres. 2e Série. T. Il. No. 2, Montpellier 

1899. 

981. Mémoires de la Section des Sciences. 2€ Série. T. Il. No. 5. Mont- 

pellier 1898. 

982. Mémoires de la Section de Médecine. 2e Série. T. I. No. 2—3. Mont- 

pellier 1898—99. 

La Société des Sciences de Nancy. 

983. Bulletin. Série II. T. XVI. Fasc. 33. Paris et Nancy 1899. 

Die Deutsche Plwysikalische Gesellschaft, Berlin. 

=984. Verhandlungen. Jahrg. 1. Nr. 12. Leipzig 1899. 

Die kånigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåttingen. 
985. Abhandlungen.  Philol.-hist. Klasse. Neue Folge. Bd. IlL No. 1. 

Berlin 1899. 4to. 

986. Nachrichten. 1899. Philol.-hist. Kl. Heft 2—3. — Math.-phys. Kl. 

Heft 2. Gottingen 1899. 

Die Universitåt zu Kiel. 

=987. Chronik. 1898—99. Kiel 1899. 

=988. Verzeichniss der Vorlesungen. Winter- u. Sommer-Halbjahre 1898—99. 

Kiel 1898—99. 

+989. 4. Festreden. Kiel 1898—99. 

2990. 97 Dissertationen. Kiel u. a. St. 1898—99. 

Der Nuturwissenschaftliche Verein fiir Schleswig-Holstein, Krel. 
991 Schriften. Bd. XI. H. 2: Kiel 1898: 

Biblioteca Vaticana, palazzo Vaticano, Roma. 
992. Studi e Documenti di Storia e Diritto. Anno XVIII, 3—4., XIX, 1—4 

(1—2 i 2 Expl.). Roma 1897—98. 4to. 

993. G. Salvo-Cozzo. I Codici Capponiani. Roma 1897. 4to. 
Æ 
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La Reale Accademia der Lincei, Roma. 

994. Atti. Anno CCXCVI. Serie 5tå, Rendiconti. Vol. VIII. Semestre 29, 

Fasc. 9. Roma 1899. Åto. 

995. Atti. Memorie della Cl. di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie 52. 

Vol. VIL (Parte 22) 1899. Giugno. Roma 1899. 4to. 

996. Rendiconti della classe di Scienze morali, storiche e… filologiche. 

Serie 52. Vol. VIIL Fasc. 7—8. Roma 1899. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

997. Bollettino. 1899. No.334. Firenze-Milano 1899. 

Il Reale Istituto Lombardo dt Scienze e Lettere, Milano. 

998. Memorie. Cl. di Lettere e Scienze storiche e morali. Vol. XVI. Fase. 3. 

Milano 1886. Å4to. 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

999. Atti. Vol. XXXIV. Disp.15. Torino 1899. 

M. le Directeur Adrien Dollfus. 35, rue Prerre-Charron, Paris. 

1000. La Feuille des jeunes Naturalistes. Revue mensuelle.  IIle Série. 

30e année. No. 350. Paris 1899. 

1001. Catalogue de la Bibliothéque. Fasc. 27. Paris 1899. 

Hr. Professor em. Dr. C.F. Liitken, København, Selsk. Medl. 

1002. C. F. Lutken and Th. Mortensen. The Ophiuridæ. (Memoirs of the 

Museum of Comparative Zoology of Harvard College, Vol. XXIII, No. 2.) 

Cambridge 1899. 4to. 

Herr Dr. Julius Naue in Miinchen. 

1003. Pråhistorische Blåtter. XI. Jahrg. No. 6. Munchen 1899. 

Herrn A. Platte (Wålring- Weinhauferstr. 36), Wien XVIII. 

1004. (A. Platte.) Aeusserungen von Flugtechnikern. Wien 1899. 4to. 

M. Xuvier Raspail, Gouvieux (Vise), France. 

1005. X. Raspail. A propos d'un projet de réforme. Mexico 1899. (Extrait.) 

Hr. Professor em. Dr. J. L. Ussing, København, Selsk. Medl. 

71006. J. L. Ussing. Pergamos, seine Geschichte und Monumente. Berlin 

und Stuttgart 1899. 4to. 
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Hi: 

OVE rave 

over 

de lærde Selskaber, .videnskabelige Anstalter 

og offentlige Bestyrelser, fra hvilke det K. D. Viden- 

skabernes Selskab i Aaret 1899 har modtaget Skrifter, 

samt 

alfabetisk Fortegnelse over de Personer, der i samme Tidsrum 

have indsendt Skrifter til Selskabet, alt med Henvisning til 

foranstaaende Boglistes Numre. 

(De Institutioner, ved hvilke er tilføjet et (B.), ere i Bytteforbindelse med 

Selskabet.) 

Danmark. 

Udenrigsministeriet, København. Nr. 903—905. 

Universitets-Kvæsturen i København. Nr. 906. 

Universitetets Zoologiske Museum, København. Nr. 99, 263, 400, 833. 

Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse, København. Nr. 316, 

401, 834, 955. 

Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i 

Grønland, København. Nr. 517. 

Det kongl. Akademi for de skønne Kunster i København. (B.) Nr. 693. 

Generalstabens topografiske Afdeling, København. Nr.175. 

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ved København. Nr. 694. 

Det Danske Meteorologiske Institut, København. (B., Nr. 1—2, 100—101, 

201—202, 264—265, 317, 353—354, 402—403,7 518—519, 695—697, 

870—871, 956—957. 

Dir. f. den grevel. Hjelmstjerne-Røsencroneske Stiftelse, København. Nr. 520. 

Det philologisk-historiske Samfund, København. Nr. — 

Aarhus Kathedralskole, Aarhus. (B.) Nr. 521. 
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Norge. 

Det Kgl. Norske Universitets-Observatorium, Kristiania. Nr. — 

Norges Universitets-Bibliothek, Kristiania. (B.) Nr. — 

Den Norske historiske Kildeskriftkommission, Kristiania. Nr. 64—65, 266. 

Den Norske Nordhavs-Expeditions Udgiver-Komité, Kristiania. Nr. — 

Den Norske Gradmaalingskommission, Kristiania. Nr. — 

Norges Geografiske Opmaaling, Kristiania. Nr. 142—143. 

Videnskabs-Selskabet i Kristiania. (B.) Nr. 102—103, 404—405, 698—699. 

Det Norske Meteorologiske Institut, Kristiania. Nr. — 

Den Physiographiske Forening, Kristiania. Nr. — 

Redaktionen af Archiv for Math. og Naturvidensk., Kristiania. Nr. — 

Bergens Museum. (B.) Nr. 66, 144, 267—268, 318, 406—407, 522, 700—701, 

907, 958: i 

Stavanger Museum. Nr. — 

Det kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem. (B.) Nr. 408, 702. 

Tromsø Museum. (B.) Nr. 703—704. 

Sverig. 

Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademien i Stockholm. (B.) Nr. 67, 145, 203, 269, 

319, 355, 409, 523—524, 705—707. 

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, Stockholm. (B.) Nr. 

204, 708. 

Sveriges Geologiska Undersåkning, Stockholm. (B.) Nr. 525—526. 

Nordiska Museet, Stockholm. Nr. 872—880. 

Almånna Låroverken, Gefle. Nr. — 

Goåteborgs Hågskola. Nr. 205. 

Kgl. Vetenskaps och Vitterhets Samhålle, Gåteborg. (B.) Nr. — 

Kongl. Carolinska Universitetet i Lund. (B.) Nr. 206, 527. 

Kongl. Universitets Bibliotheket i Upsala. (B.) Nr. 104—107, 528, 709, 835—839, 

908—909. 

Universitetets Observatorium i Upsala. Nr. 356, 529, 710. 

Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala. (B.) Nr. 711. 

Kongl. Landbruksstyrelsen, Uppsala. Nr. 410. 

Klubo Esperantista, Uppsala. Nr. 146, 530, 712. 

Rusland og Finland. 

L'Université Impériale de St.-Pétersbourg. Nr. 3, 207, 713. 

La Société phys.-chim. Russe, 'Univ. Imp., St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 4—5, 

147, 176—177, 208, 270—271, 357, 411—412? a, 531, 714, 840, 881, 910. 
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L'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 209—210, 

715—720. 

L'Observatoire Physique Central de Russie å St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 358. 

L'Observatoire Central Nicolas, St.-Pétersbourg. Nr. 211, 272, 959. 

La Commission Archéologique å St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 178—179. 

La Direction du jardin Impérial de Botanique, St.-Pétersbourg. (B.) Nr. -—- 

Le Comité Géologique, St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 532—533, 721. 

La Société Impériale Russe de Géographie, St.-Pétersbourg. Nr. — 

L'Institut Imp. de Médecine expér. å St.-Pétersbourg. (B.) Nr. 148, 534, 722. 

L'Université Imp. de Moscou. Nr. 359—360. 

La Société Impériale des Naturalistes de Moscou. (B.) Nr. 361, 535—536, 

7237841,-911. 

La Société Imp. des Amis d'Histoire naturelle, d'Anthropologie et d'Ethno- 

graphie å Moscou. (B.) Nr. — 

Les Musées Public et Roumiantzoff å Moscou. (B.) Nr. 537. 

La Société des Naturalistesøde Kiew. (B.) Nr. — 

Der Verein zur Kunde Øsels, Arensburg. (B.) Nr. — 

Das Meteorologische Observatorium der kais. Univ., Jurjew (Dorpat). Nr. 212, 

413. 

L'Annuaire Géol. et Minéral., Novo-Alexandria. (B.) Nr. 213, 538, 882, 

L'Administration des Mines du Caucase et du Transcaucase, Tiflis. (B.) Nr. — 

Geologiska Kommissionen, Helsingfors. (B.) Nr. — 

Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. (B.) Nr. $883—884. 

L'Institut Météorologique de la Société des Sciences, Helsingfors. Nr. — 

Societas pro Fauna et Flora fennica, Helsingfors. (B.) Nr. 6—7. 

La Société Finno-Ougrienne, Helsingfors. Nr. 724—725. 

Sållskapet for Finlands Geografi, Helsingfors. (B.) Nr. — 

Geogr. Foreningen i Finland, Helsingfors. Nr. — 

Åbo Stads Museum, Åbo. (B.) Nr. 273. 

Storbritanien og Irland. 

The Under Secretary of State of India, London. Nr. — 

The British Association for the Advancement of Science, London. (B.) Nr.$8, 

214. 

The British Museum, London. (B.) Nr. — 

The Royal Society of London. (B.) Nr. 9, 108, 180, 215, 274, 320, 362, 414, 

539, 726—727, 842—843, 912—914, 960. 

The Royal Astronomical Society, London. (B.) Nr. 10, 109, 181, 216, 321, 

415;: 540; 728,. 945: 
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Royal Geographlica Society, London. (B.) Nr. 11, 110, 217—218, 275, 

363, 416; 54129 ESS 90 

Geological Society of London. (B.) Nr. 149, 417—418, 542, 916—917. 

Linnean Society, London. (B.)- Nr. 543—3548, 918—920. 

Meteorological Office, London. (B.) Nr. 68—69, 219—223, 276—277, 

364, 549—550, 886. 

Royal Microscopical Society, London. (B.) Nr. 12, 182, 224, 365, 551, 887. 

Physical Society London. Nr. — 

Zoological Society of London. (B.). Nr. 13, 70,:322, 552—554, 921—922. 

Astronomer Royal, Royal Observatory, Greenwich, London. (B.) Nr. 

366—367,,.555—5596. 

Birmingham Philosophical Society, Birmingham. Nr. — 

The Cambridge Philosophical Society, Cambridge. (B.) Nr.111—112, 557—558, 

The 

The 

The 

The 

The 

The 

The 

The 

Th 

The 

The 

The 

The 

The 

The 

The 

The 

The 

(2) 

He — 

Kgl. 

923. 

Yorkshire Geological and Polytechnic Society, Leeds. (B.) Nr. 113, 730. 

Leeds Philosophical and Literary Society, Leeds. (B.) Nr. — 

Literary and Philosophical Society af Liverpool. (B.) Nr. — 

Liverpool Biological Society, Liverpool. (B.) Nr. — 

Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester. (B.) Nr. 14, 

41955734: 

Radcliffe Trustees, Oxford. (B.) Nr. 559. 

Marine Biological Assoc. of the United Kingdom, Plymouth. (B.) Nr. 15, 

420. 

Royal Society of Edinburgh. (B.) Nr. — 

Edinburgh Geological Society, Edinburgh. (B.) 

Royal Physical Society, Edinburgh. (B.) Nr. 421. 

Royal Gollege of Physicians, Edinburgh. (B.) Nr. — 

Scottish Meteorological Society, Edinburgh. (B.) Nr. — 

Scottish Microscopical Society, Edinburgh. Nr. 224. 

Royal Observatory, Edinburgh. Nr. — 

Provost and Senior Fellows of Trinity College, Dublin. Nr. 225. 

Royal Irish Academy, Dublin. (B.) Nr. 16, 368, 422, 962. 

Royal Dublin Society. (B.) Nr. 561—562, 732. 

Royal Geological Society of Ireland, Dublin. (B.) Nr. — 

Nederlandene. 

Koninklijk Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 'sGravenhage. Nr. 71; 

5634183: 

Nederlandsk General-Konsulat, København. Nr. 564. 

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. (B.) Nr. 734—738. 
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Het Kon. Zoologisch Genootschap, Natura artis magistra, te Amsterdam... (B.) 

Nr. — 

La Société mathematique, Amsterdam. Nr. — 

L'ÉEcole Polytechnique de Delft. (B.) Nr. — 

Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechnick, Delft. Nr. 17—18. 

De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. (B.) Nr. 183, 

423, 565, 739. 

La Fondation Teyler å Harlem. (B.) Nr. 566, 963. 

De Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, Helder. (B.) Nr. 964—965. 

De Nederlandsche Botanische Vereeniging, Leiden. (B.) Nr. — 

De Rijks Universiteit te Leiden. (B.) Nr. — 

La Société Batave de Philosophie expérimentale, Rotterdam. Nr. — 

Het Physiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht. Nr. — 

Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht. (B.) Nr. — 

Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ie 

Utrecht. (B.) Nr. 323—326. 

Belgien. 

Le Ministére de VIndustrie et du Travail, Bruxelles. Nr. 226. u 

L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 

Bruxelles. (B.) Nr. — 

L'Académie Royale de Médecine de Belgique, Bruxelles. (B.) Nr. 19, 72, 114, 

227—228, 278, 424, 567, 844, 966. 

Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique, Bruxelles. (B.) Nr. — 

L'Observatoire Royal de Belgique, Bruxelles. (B.) Nr. 740, 924, 967. 

La Société Entomologique de Belgique å Bruxelles. (B.) Nr. 279. 

La Société Royale des Sciences de Liége. (B.) Nr. 741. 

Frankrig. 

Le Ministére de VAgriculture et du Commerce, Påris. Nr. — 

Le Ministére du Commerce et de I'Industrie, Paris. Nr. — 

Le Ministére de VInstruction publique, Paris. Nr. — 

Les Ministéres de la Marine et de VInstruction publique, Paris. Nr. — 

Le Ministére de la Guerre, Paris. Nr. — 

L'Académie francaise de VInstitut de France, Paris. (B.) Nr. — 

L'Académie des Sciences de VInstitut de France, Paris. (B.) Nr. 425. 

L'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres de VInstitut de France, Paris. 

(B:).. Nr. — 

L'Académie des Sciences Morales et Politiques de VInstitut de France, Paris. 

(B.) Nr. — 
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L'Observatoire de Montsouris, Paris. (B.) Nr. — 

Les Professeurs-Ådministrateurs du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. (B.) 

Nr. 426—427, 968—969. 

La Société Botanique de France, Paris. (B.) Nr. 229, 280, 428, 568, 742, 888. 

La Société Géologique de France, Paris. (B.) Nr. 429—430, 970. 

L'Ecole Polytechnique, Paris. (B.) Nr. 431. 

La Société Zoologique de France, Paris. (B.) Nr. 432—433, 971—972. 

L'Intermédiaire des Biologistes, Paris. Nr. — 

La Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. Nr. 434, 973. 

La Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. (B.) Nr. 

435—437. 

La Société Linnéenne de Bordeaux. (B.) Nr. 438, 974. 

L'Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.  (B.) 

Nr. 975. 

La Société nationale des Sciences naturelles &c. de Cherbourg. (B.) Nr. — 

La Société Nationale Académique de Cherbourg. (B.) Nr. — 

L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. (B.) Nr. 976. 

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. (B.) Nr. 977. 

La Société d'Agriculture de Lyon. (B.) Nr. 978. 

La Société Linnéenne de Lyon. (B.) Nr. 439, 979. 

La Faculté des Sciences, Marseille. (B.) Nr. 440, 569—570. 

L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. (B.). Nr. 980—982, 

La Société des Sciences de Nancy. (B.) Nr. 441, 983. 

La Société des Sciences naturelles, Nantes. Nr. — 

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. (B.) Nr. 442. 

La Société d'Histoire naturelle de Toulouse. Nr. — 

La Société frangcaise de Botanique, Toulouse. Nr. — 

Schweiz. 

La Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genéve. (B.) Nr. 230. 

Institut Agricole, Lausanne. Nr. 925. 

La Société Vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne. (B.) Nr.231,571,'/926. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Zurich. (B.) Nr. 443—444. 

Die Schweizerische Geodåtische Commission, Zurich. Nr. 20. 

Tyskland. 

Die Koniglich Preussisehe Akademie der Wissenschaften zu Berlin.  (B.) 

Nr. 150, 445—446, 572. 

Das kønigl. Preussische Meteorologische Institut, Berlin. (B.) Nr. 73, 327, 

447, 573. 
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Die Commizsion fur die Festsetzung der Atomgewichte, Berlin. Nr. 281. 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft zu Berlin. (B.) Nr. 21, 151, 237, 

331:4371,448; 574743, 927, 984. 

Die Physikal.-Techn. Reichsanstalt, Charlottenburg, Berlin. (B.) Nr. — 

Centralbureau der Internat. Erdmessung, Potsdam. Nr. 328—329, 845. 

Das kånigl. Christianeum, Altona. (B.) Nr. 282. 

Der Verein fur Naturwissenschaft zu Braunschweig. (B.) Nr. 928. 

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen. (B.) Nr. 369, 744. 

Die Historische Gesellschaft des Kunstlervereins, Bremen. (B.) Nr. — 

Die Schlesische Gesellschaft fur vaterlåndische Cultur, Breslau. (B.) Nr. 115. 

Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. (B.) Nr. 232. 

Die Provinzial-Kommission der Westpreuss. Museen, Danzig. Nr. — 

Der naturwissenschaftliche Verein in Elberfeld. (B.) Nr. 575. 

Die Physikalisch-Medicinische Societåt zu Erlangen. (B.) Nr. 22, 449. 

Der naturwissenschaftliche Verein des Regierungsbezirks Frankfurt a. 0. 

Nr. — 

Die Oberhessische Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde, Giessen. (B.) 

N2:745: 

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåttingen. (B.) Nr. 184, 

576—577, 746, 985—986. 

Naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vorpommern und Rugen, Greifs- 

wald.. (B.) Nr. 185. 

Die kaiserlich Leopoldinisch -Carolinische Deutsche Akademie der Natur- 

forscher, Halle a/S. (B.) Nr. 116, 450—451, 929. 

Die Naturforschende Gesellschaft zu Halle a/S. (B.) Nr. 233. 

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Sachsen und Thuringen in Halle a/S. 

(B.) Nr. — 

Die Hamburger Sternwarte, Hamburg. Nr. 578. 

Die Mathematische Gesellschaft in Hamburg. (B.) Nr. 234. 

Naturhistorisches Museum zu Hamburg. (B.) Nr. 186. 

Der ==" 

Der Verein fir Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. Nr. — 

Die kon. åffentl. Bibliothek zu Hannover. (B.) Nr. — 

Die Medizinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. (B.) Nr. 235, 

579—581. 

Die Grossh. bad. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Nr. — 

Der Verein fir Naturkunde, Kassel. (B.) Nr. 846. 

Die Universitåt zu Kiel. (B.) Nr. 987—990. 

Dié kånigl. Sternwarte bei Kiel. (B.) Nr. 582. 

Der Naturwissenschaftliche Verein fir Schleswig-Holstein, Kiel. (B.) Nr. 991. 

Die Gesellschaft fur Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel. (B.) Nr. 236, 

930. 
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Schleswig-Holsteinisches Museum fur vaterlåndischer Alterthumer, Kiel. Nr.— 

Die Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere 

in Kiel. Nr. 747. 

Die Physikalisch-oekonomische Gesellschaft zu Konigsberg. (B.) Nr. — 

Die kon. Såchsische Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. (B.) Nr. 23, 

152—153, 187, 283, 330, 370, 452—453, 583—584, 748, 847—848. 

Die Astronomische Gesellschaft, Leipzig. (B.) Nr. — 

Die Furstlich Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig. Nr. — 

Der Verein fur Geschichte des Bodensee's und seine Umgeb., Lindau. (B.) 

Nr. 454. 

Die Geographische Gesellschaft und das Naturhistorische Museum in Lubeck. 

NT.s— 

Die kånigl. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Minchen. (B.) Nr. 74, 

154—155, 332, 585—590, 749—750, 849—850. 

Die konigl. Sternwarte bei Munchen. (B.) Nr. — 

Die Gesellschaft får Morphologie und Physiologie, Munchen. (B.) Nr. 372, 751. 

Der Ornithologische Verein, Munched. Nr. 591. 

Germanisches National-Museum in Nurnberg. (B.) Nr.— 

Der Offenbacher Verein fir Naturkunde, Offenbach. Nr. — 

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Osnabruck. Nr. — 

Die kais. Univ. Sternwarte, Strassburg. Nr. 752. 

Das kon. Statistische Landesamt, Stuttgart. (B.) Nr. — 

Der Nassauische Verein får Naturkunde, Wiesbaden. (B.) Nr. 889. 

Die Physikalisch-Medicinische Gesellschaft in Wurzburg. (B.) Nr. 24—25, 

333—334, 592—593, 753. 

== 

Østerrig og Ungarn. 

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. (B.) Nr. 931—936. 

Die Anthropologische Gesellschaft in Wien. (B.) Nr. 75, 239, 456, 597, 939. 

Die kais.-kån. Geographische Gesellschaft in Wien. (B.) Nr. 373. 

Die kais.-kdnigl. Geologische Reichsanstalt in Wien. (B.) Nr. 76, 156, 3357 

374, 594—595, 754, 890, 937. 

kais.-kon. Gradmessungs-Bureau, Wien. (B.) Nr. 238. (== == (77 

Die k. k. åst. Gradmessungs-Commission, Wien. Nr. — 

Die kais.-kån. Central-Anstalt fir Meteorologie und Erdmagnetismus in 

Wien. (B.) Nr. 596. 

Das k. k. Militår-Geographisches Institut, Wien. Nr. 938. 

Das kais.-kén. Naturhistorische Hofmuseum in Wien. (B.) Nr. (239), 455, 

(456), (597), (939). 

Die kais.-kon. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien. (B.) Nr. 26, 157, 

240, 336, 457, 598, 940. 
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Die Red. d. Monatsh. f. Math. u. Physik, Wien. Nr. — 

Die kån. Båhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. (B.) Nr.284—286. 

Jubilejni fond. Nr. 287. 

Die kais.-kån. Sternwarte zu Prag. (B.) Nr. 599. 

Ceskå Akademie Cisare Frantiska Josefa, Prag. (B.) Nr. 755—765. 

Spolek Chemikå Ceskych, Prag. (B.) Nr. 77, 766. 

L'Académie des Sciences de Cracovie. (B.) Nr. 27, 117, 188, 288, 375, 

458—462, 600——601, 767—768, 941. 

A Bosnisch-Hercegovin. Landesregierung, Sarajevo. Nr. — 

Der Naturwissenschaftliche Verein fur Steiermark, Graz. (B.) Nr. 28, 769. 

La Societå Adriatica di Scienze Naturali in Trieste. (B.) Nr. — 

I Museo civico di Storia naturale, Trieste. (B.) Nr. — 

Hydrographisches Amt der k. k. Kriegsmarine in Pola. Nr. 189. 

Magyar Tudomånyos Akadémia, Budapest. (B.) Nr. 770—783. 

Hrvatsko Arheolosko Drustvo, Zagreb (Agram). (B.) Nr. 190. 

La Société d'Histoire naturelle Croate (Hrvatsko Naravoslovno Drustvo) å 

Zagreb (Agram). (B:) Nr. 241. 

Kr. Hrvatsko Slavonsko-Dalmatinski Zemaljski Arkiv, Zagreb (Agram). Nr.118, 

289, 602, 851. 

Der Verein fur Heil- und Naturkunde zu Pressburg. (B.) Nr. — 

Italien. 

Il Ministero della istruzione pubblica, Roma. Nr. — 

Biblioteca Vaticana, Roma. (B.) Nr. 2992—993. 

La Reale Accademia dei Lincei, Roma. (B.) Nr. 29, 78—79, 119—120, 

158—159, 242—243, 290, 337—338, 376, 463—465, 603—607, 784—786, 

852, 891, 994—996, 

La Societå Italiana delle Scienze (detta dei XL), Roma. (B.) Nr. — 

La Societå Geografica Italiana, Roma. (B) Nr. — 

ll Real Comitato Geologico d'Italia, Roma. (B.) Nr. 291, 377, 608, 787. 

L'Accademia delle Scienze dellIstituto di Bologna. (B.) Nr. — 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. (B.) Nr. 30, 80, 160—161, 244—245, 

292—293, 339—340, 378, 466—467, 609—610, 788, 853, 892, 942, 997. 

La Reale Accademia della Crusca, Firenze. (B.Y Nr. 162, 611. 

I R. Istituto di Studi superiori pratici, Firenze. Nr. 790—798. 

La Societå Entomologica Italiana, Firenze. (B.) Nr. 294, 789. 

La Societå Italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata, Firenze. 

(B.) Nr. 468, 893. 

Il Museo Civico di Storia naturale, Genova. (B.) Nr. 799. 

II Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano. (B.) Nr. 379—381, 

998. 
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La Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, in Modena. (B.) Nr. — 

La Societå Reale di Napoli. (B.) Nr. 31, 121, 163, 295, 469—470, 612, 

L'Accademia Pontaniana, Napoli. Nr. 81. 

IL Reale Istituto Orientale, Napoli. (B.) Nr. — 

Die Zoologische Station zu Neapel. (B.) Nr. 471. 

La Societå Toscana di Scienze Naturali, Pisa. (B.) Nr. 164—165, 613. 

La Direzione del Nuovo Cimento, Pisa. (B.) Nr. 122, 246, 341, 472, 614, 800, 

894. 

La Reale Accademia dei Fisiocritici di Siena. (B.) Nr. 382. 

L'Osservatorio della R. Universitå di Torino. Nr. — 

La Reale Accademia delle Scienze di Torino. (B.) Nr. 191, 296, 473, 615 —616, 

999. 

Il Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia. (B.) Nr. — 

L'Accademia degli Zelanti, Acireale. Nr. 383. 

La Sovrintendenza agli Archivi Siciliani, Palermo. Nr. — 

Spanien. 

La Real Academia de Ciencias Exactas &c. de Madrid. |B.) Nr. 247. 

La Real Academia de Ciencias nat. y Artes de Barcelona. (B.) Nr.297, 617, 

801, 895. 

El Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. (B.) Nr. 298, 618, 

854, 

Portugal. 

Academia Real das Sciencias, Lisboa. (B.) Nr. — 

La Commission des travaux géologiques du Portugal, Lisbonne. Nr. 248. 

Rumænien. 

Academia Romåna, Bucuresci. (B.) Nr. — 

Grækenland. 

"AH EIvero BefPleodnan Tijs Eladocs, év ”Admvats. (B.). Nr. — 

Serbien. 

L'Académie Royale de Serbie, Belgrade. (B.) Nr. 32—33, 249—250,. 299, 

619—620, 802. 
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Amerika. 

The Commissioners of the New York State Survey, Albany, New York. Nr. — 

The Texas Academy of Science, Austin. Nr. — 

The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. (B.) Nr. 34—35, 300, 

621—626, 803—803. 

The Peabody Institute of the City of Baltimore. (B.) Nr. 627. 

The American Academy of Arts and Sciences, Boston. (B.) Nr. 192, 301, 384, 

474, 628. 

The Boston Society of Natural History, Boston. (B.) Nr. 629—630. 

The Buffalo Society of Natural Sciences, Buffalo. (B.) Nr. — 

The Astron. Observatory of Harvard College, Cambridge. (B.) Nr. 123, 475, 

806. 

The Museum of Comparative Zoology, at Harvard College, Cambridge. (B.) 

Nr. 82, 342, 631—632,. 855—856. 

The Academy of Sciences, Chicago. (B.) Nr. 633—634. 

The Ohio State Board of Agriculture, Columbus. (B.) Nr. — 

The Davenport Academy of Natural Sciences, Davenport, Iowa.  (B.) Nr. — 

The Scientific Association, Denison University, Granville, Ohio. (B.) Nr. 193, 

635. 

The Michigan Mining School, Houghton, Mich. Nr. 385. 

lowa University, Iowa City, Iowa. (B.) Nr. — 

The Kansas University, Lawrence. Nr. — 

The University of Nebraska, Lincoln. Nr. — 

The University of Wisconsin, Madison. Nr. — 

The Washburn Observatory of the Univ. of Wisconsin, Madison. Nr. — 

The Wisconsin Academy of Science, Arts and Letters, Madison. (B.) Nr. — 

The Wisconsin Geological-and Natural History. Survey, Madison. Nr. 83. 

Tufts College, Massachussets. Nr. — 

The Meriden scientific Association, Meriden. Nr. — 

The Public Museum, Milwaukee. Nr. 476. 

The Geological and Natural history Survey of Minn., Minneapolis. Nr. — 

The lowa Academy of Sciences, Des Moines. Nr. 636. 

The lowa Geological Survey, Des Moines. Nr. 84. 

The Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven. (B.) Nr. 896. 

The Observatory of Yale University, New Haven. Nr. 637. 

Prof. E. S. Dana, New Haven, Conn… (B.). Nr. 36,. 85,.166, 251, .343, 477, 

638, 807, 943. 

The New Orleans Academy of Sciences, New Orleans. (B.) Nr. — 

The New York Academy of Sciences, New York. (B.) Nr. 37—38, 639. 

The American Geographical Society, New York. (B.) Nr. 124, 302, 478, 640, 944. 
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The American Museum of Nat. History, New York. (B.) Nr 303, 641. 

The New York Microscopical Society, New York. Nr. — 

The Leland Standford jr. Univ, Palo Alto, Cal. Nr. 39, 194. 

The American Philos. Society, Philadelphia. (B.) Nr. 479, 857. 

The Historical Society of Penn., Philadelphia. Nr. — 

The Geographical Society, Philadelphia. Nr. — 

The Second Geological Survey of Penn., Philadelphia  (B.) Nr. — 

The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. (B.) Nr. 40, 480, 6492—643. 

The Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. (B.) Nr. — 

The Geographical Club of Philadelphia. Nr. — 

Præco Latinus, Philadelphia. Nr 481. 

The Portland Society of Natural history, Portland. (B.) Nr. — 

The Rochester Academy of Science, Rochester, N. Y. Nr. — 

The Geol. Society of America, Rochester. (B.) Nr. 195. 

Augustana College and Theological Seminary, Rock Island. Nr. 252. 

The Academy of Science of St. Louis. (B.) Nr. 644. 

The Missouri Botanical Garden, St. Louis. Nr. 645. 

The Minnesota Historical Society, St. Paul. (B.) Nr. — 

The American Association for the Advancement of Science, Salem. (B.) Nr. 196. 

The Essex Institute, Salem. (B.) Nr 646. 

The California Academy of Sciences, San Francisco. (B.) Nr. 386. 

The Geographical Society of California, San Francisco. Nr. — 

The Geographical Society of the Pacific, San Francisco. Nr. — 

The Techn. Society of the Pacific Coast, San Francisco. Nr. — 

The Lick Observatory, Mt. Hamilton near San Jos& Cal. (B.) Nr. — 

The U. S. Department of Agriculture, Washington. Nr. 41, 482 —483, 808. 

The U. S. Weather Bureau, Dep. of Agriculture, Washington. (B.) Nr. 36, 167, 

304—305, 387, 484, 647—649, 809, 858, 945. 

The U. S. Coast and Geodetic Survey, Washington. Nr. 650. 

The U. S. Geogr. and Geological Survey, Washington. Nr. — 

The U. S. Geological Survey, Dep. of the Int., Washington. (B.) Nr. 42—43, 651. 

The Geological Society, Washington. Nr. (652. 

The United States Naval Observatory, Washington. Nr. 125. 

The Bureau of Education (Dep. of the Int.), Washington. Nr 197. 

The National Academy of Sciences, Washington. (B.) Nr. 388, 485. 

The Philosophical Society of Washington. (B.) Nr. — 

The Smithsonian Institution, Washington. (B.) Nr. 306, 389,486—489, 653, 8359. 

The Washington Akademy of Science, Washington. Nr. 344, 490. 

The Biological Society, Washington. Nr. 87, 168, 491, 860. 
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The Surgeon General's Office, U. S. Army, Washington. (B.) Nr. — 

The Volta Bureau, Washington. Nr. 654. 

The Geological Survey of Canada, Ottawa. (B.) Nr. 655—656. 

The Numismatic and Antiquarian Society, Montreal. Nr. 492. 

The University of Toronto. Nr. 44—45, 657. 

The Canadian Institute, Toronto. (B.) Nr. 46, 493, 946. 

The Nova Scotia Institute of Natural Science, Halifax. Nr. 494. 

Observatorio Meteorolodgico-Magnético Central de México. Nr. 47, 88, 253, 

307, 495, 658, 810, 897. 

La Sociedad Mexicana de Historia natural, México. (B.) Nr. — 

La Sociedad de Geogr. y Estadistica de la Republ. Mex., México. (B.) Nr. — 

Instituto Geolågico de México. Nr. 496. 

La Sociedad cientifica «Antonio Alzate», México. (B.) Nr. 89, 390, 659, 861. 

Observatorio Meteorolåg. y Vulcanolog de Colima, México. Nr. — 

La AÅssociacion de Ingenieros y Arquitectos, México. Nr. 660. 

Real Colegio de Belen, Habana. Nr. — 

Académia de Ciencias Medicas de la Habana. Nr. 661, 811, 898. 

La Direccion general de Estadistica, Guatemala. Nr. — 

Ministerio de Fomento, Caracas. Nr. — 

La Sociedad Geogråfica de Lima. Nr. 662. 

Biblioteca Publica, La Paz, Bolivia. Nr. 126 

El Museo nacional, Santiago, Chile. Nr —- 

Deutscher wissenschaftlicher Verein zu Santiago, Chile Nr. — 

La Société scientifique de Chili, Santiago. Nr. — 

Observatorio do Rio de Janeiro. (B.) Nr. 862. 

Museu nacional do Rio de Janeiro. (B.) Nr. — 

Republica Argentina, Buenos Aires. Nr. — 

Instituto Geogråfico, Argentino, Buenos Aires. (B.) Nr. 48, 497, 812. 

El Museo Nacional de Buenos Aires. (B.) Nr 127, 663—664, 947. 

La Academia Nacional de Ciencias, Cordoba. (B.) Nr. 665. 

El Museo Nacional de Montevideo. Nr. 90, 666. 

Museu Paulista, S. Paulo. Nr. 308. 

Åsien. 

Le Gouverneur des Indes, Batavia. Nr. — 

De Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié, Batavia. (B.) Nr. 670. 

Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia. 

Nr. 91—94, 128—129, 667—669, 813, 863. 

Het Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia. Nr. 345—346. 

5) 
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Den botaniske Have i Buitenzorg, Java. (B.) Nr. 49, 95, 130, 347, 498, 671, 

814—815. 

The R. Botanic Garden, Shibpore, Calcutta. Nr. — 

The Geological Survey of India, Calcutta... (B.) Nr. 169—170, 672. 

The Meteorological Reporter to the Government of India, Calcutta.  (B.) 

Nr. 50—52, 131, 198, 254, 309, 391, 499—500, 673—674, 816—817, 864. 

The Government Museum, Madras. Nr. 501. 

The Government Observatory, Madras. Nr. 948. 

Observatorio de Manila. Nr. 502, 675—678, 818. 

The Imperial University of Tokyo, Japan. (B.) Nr. 132—133, 199, 503—504, 

679. 

The Seismological Society of Japan (Imp. Univ.), Tokyo. Nr. — 

Atrnkas 

La Société Khédiviale de Géographie, au Caire. (B.) Nr. — 

Australien. 

The Post Office and Telegraph Department, Adelaide. Nr. 53, 819. 

The Royal Society of Victoria, Melbourne. (B.) Nr. 171, 865. 

The Australian Museum, Sydney. (B.) Nr. 348, 505, 680—681, 820—821. 

The Linnean Society of New South Wales, Sydney. (B.) Nr. 54, 134, 682, 

822, 949. 

The New Zealand Institute, Wellington. (B.) Nr. — 

The Education Department, Wellington. Nr. $23. 

Personer. 

Agardh, J. G., Prof. Dr., Lund, Selsk. udenl. Medl. Nr. 950. 

Albert, Prins af Monaco, Sekretariat i Paris. Nr. 506—507. 

Arnold, E., Prof. Dr., Karlsruhe. Nr. 392. 

Auvard, P., Puy-la-Vaysse. Nr. 393, 683. 

Berthelot, P.-E.-M, Prof., Paris, Selsk. udenl. Medl. Nr. 310, 508. 

Bertrand, C.-M., St. Malo. -.Nr. 55. 

Bulié Fr: Prof2D155Spalato— (BJ) ENT. 135; 1728311-55097582460548 

Båcklund, A. V., Prof. Dr., Lund, Selsk. udenl. Medl. Nr, 866. 

Cronander, A. W., Dr. phil., Norrkåping. Nr. 200. 
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Dollfus, Adr., Direktør, Paris. (B.) Nr. 56—57, 136, 255—257,'312, 394, 

510, 684, 825, 899, 1000—1001. 

Fritsche, H., Dr., fh. Direktør, St. Petersborg. Nr. 395. 

Gauthier-Villars, Bogforlægger, Paris. Nr. 258, 685. 

Gessmann, G. W., Sekretær, Graz. Nr. 511. 

Gordon, A., Dr., Universitetet i Habana. Nr. 58, 259, 512, 826. 

Heitz, J. H. E., Strassburg. Nr. 827. 

Herrick, G' EL. Prof., "Granville:… «(B;). Nr. 137, 3497/6686: 

Hewett, W.T., Ithaca, N.Y. Nr. 687—689. 

Holm, E., Prof. Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 867. 

Hulth, J. M., Stockholm. Nr. 952. 

Jønsson, F., Prof. Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 260. 

Jørgensen, S. M., Prof. Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 138. 

Kolliker, A., Prof. Dr., Wurzburg, Selsk. udenl. Medl. Nr. 953. 

Lager, Saint, Dr., Lyon. Nr. 515—516. 

fhange; Jul, Prof: Dr. Nr; 827. 

Leffler, G. Mittag-, Prof. Dr., Stockholm, Selsk. udenl. Medl. (B.) Nr. 59, 

690. 

Nesrelle,-AS"Dr' es Ltr; Gent. Nr. 173. 

Lemaire, R, Épernay. Nr. 513: 

Leyst, E., Moskov. Nr. 396—397. 

Lindstrom, G., Prof., Stockholm, Selsk. udenl. Medl. Nr. 350—352. 

Lutken, C.F., Prof. Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 1002. 

Moedebeck, H. W. L., Hauptmann, Frankfurt a. M. Nr. 60. 

Naue,J:,"Dr., Munchen. Nr. 139, 313, 314, 691, 828, 1003. 

Olsen, B. M., Rektor, Dr., Reykjavik. Nr. 829. 

Oréskof, G.P., Philippople. Nr. 900. 

Petersen, C. G. Joh., Dr., København. Nr. 61. 

Petersen, G. J., Gleiwitz. Nr. 261. 

Platte, Å., Wien. Nr. 398, 1004. 

Erasik, Fr. X, Prof. Prag” Nr. 62: 

Quaritch, B., Bookseller, London. Nr. 96, 262, 692, 830. 

Rasmussen, R.C., fh. Organist, København. Nr. 97. 

Raspail, Gouvieux, France. Nr. 1005. 

Rogers, H.R., Dunkirk. Nr. 399. 

Sijthof, A. W., Leiden. Nr. 140. 

Snyder, M.B., Direktør, Philadelphia. Nr. 98. 

Socolow, S., Moskou. Nr. 314. 

Steenstrup, Joh. C.H. R., Prof. Dr. jur., Selsk. Medl., København. Nr. 315. 
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Stossich, M., Prof., Triest. Nr. 831—832, 901—902. 

Suhrske Bo, København. Nr. 954. 

Sørensen, W., Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 141. 

Ussing, J.L., Prof. Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 63, 1006. 

Warming, E., Prof. Dr., Selsk. Medl., København. Nr. 174. 

Weber, A., Prof. Dr., Berlin, Selsk. udenl. Medl. Nr. 868. 

Zaremba, Ch. W., Dr., Riverside. Nr. 869. 
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HE 

Sag- og Navnefortegnelse. 

Administration m. m. i Danmark i 15. Aarh., historisk Prisopg., (16), 
fransk, I. 

Allman, G., fh. Professor i Edinburgh, Selsk. udenl. Medl., død, (14), (90). 

Ascomyceter paa indenl. Kornsorter, Opgave for Classenske Legat, Be- 

svarelse af L. Mangin, bedømmes, (23)—(26), (95), fr. Oversætt., 

VIII—X, opt. i Overs. p. fransk, 213—272. 

Bang, Bernh. L. F., Professor, Dr. med., optages til Selsk. Medl., (65), (90). 

Bergh, R., forelægger Unders. over Epidermis hos Oligochæter (udført i 

Forening med A. Ditlevsen), (67), (93), opt. i Overs., 323—331, og 

Bemærkn. om den nyere embryologiske Forskning, (67), (93), opt. 

i Overs., 169—191, Medd. om Blodkarrenes Bygn. hos Anneliderne, 

(73), (94), er Medl. af Udv. ang. S. Jensens Afhdl., (81), Betænkn., 

(84) og (88). 

Bibliotheca danica, fortsat Bevilling hertil, (84). 
Biilmann, E., Laboratorieassistent, indsender Afhdl. Om Fremstillingen af 

Natriumkoboltidnitrit og Paavisningen af Kalium dermed, (69), (94), 

Betænkn., (75)—(76), opt. i Overs., 545—552, Résumé, 553—554. 

Boas, J. E. V., Medd. om Insekternes Metamorphose, (14), (92), opt. i Overs., 

273—291. 

Bock, Joh., Dr. med., indsender en Afhdl. om Coffein og Theobromin osv. 

(77), (95), Betænkn.. (81)—(82), opt. i Overs., 615—653. 

Bohr, Chr., Medd. om et Arbejde over Frøernes Lunge- og Hudrespiration 

(i Foren. med A. Krogh), (30), (92), opt. i Overs., 193—212, Medd. 

om et Arbejde over Hønsefosterets respiratoriske Stofskifte (i Foren. 

med Hasselbalch), (46), (93), opt. i Overs., 399—425, 3 Medd. om 

Methoder til Bestemmelse af Invasions- og Evasionskoefficienter 

0.s.v., (64), (93), opt. i Overs., 293—321 og 601—614, Udvalgs- 

medl. ang. en Afhdl. af Th. Madsen, (26), Betænkn., (31)—(32), 

ang. 2 Afhdl. af samme, (69), Betænkn., (70)—(72), ang. V. Hen- 

riques' Afhdl., (26), Betænkn., (63), ang. J. Bocks Afhdl., (78), Be- 

tænkn., (81)—(82). 

Budget for 1900 fremlægges, (84), trykt, (85)—(88). 

Bytteforbindelser, nye, indgaas, (72), (78), (89). 
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Carlsbergfondets Direktion afleverer Krøyers Maleri til Selsk., (14), dets 

Formand overdrager Selsk. de nye Lokaler, (40)—(43), fremlægger 

Aarsberetning, (46)—(62), (96). 

Carlsbergfondets nye Bygning, Selsk. første Møde i den nye Sal, (34)—(45), 

(91)—(92). 

Clåevitz, J. H., forelægger Afhdl. om det fuldbaarne Menneskefosters topo- 

grafiske Anatomi, (15), (92). 

Christensen, A., Docent, indsender Afhdl. Om Overbromider af China- 

alkaloider, (70), Betænkn., (73)—(74), tilk. Sølvmedaille, (75), (94). 

Christensen, O. T., Udvalgsmedl. ang. V. Henriques' Afhdl., (26), Betænkn., 

(63), ang. 3 Afhdl. af A. Christensen, Biilmann og Jacobsen, (70), 

Betænkninger (73)—(74), (75)—(76), (76)-—(77). 

Christian IX, Kong, Selskabets Protektor, er tilstede i Selsk. første Møde i 

Carlsbergfondets Bygning, (34), (91), udtaler Ønsker for Selsk., 

(43); (92). 

Christiansen, C., åde Medd. om Berøringselektricitetens Oprindelse, fore- 

lægges af K. Prytz (66), (93), opt. i Overs., 1533—167. 

Classenske Legat, Prisopg. udsættes, (18)—(19), Prisopg. bedømmes, (23)— 

(26), Pris vindes af L. Mangin, (26), (95). 

Cumberland, Hertug af, overværer Selsk. første Møde i Carlsbergfondets 

Bygning, (34). 

Dastre, Alfred G. F., Professor, Paris, optages til udenl. Medl., (65), (90), 

takker for Optag., (66). 

Ditlevsen, A., Stud. mag., se R. Bergh. 

Erslev, Kr., Medd. om Erik af Pommerns Retsstandpunkt i Striden om 

Sønderjylland, (78), (94). 

Fowillée, Alfred, Medl. af det franske Institut, optages til udenl. Medlem, 

(65), (90), takker for Optag., (66). 

Fremlagte Skrifter, (13), (15), (21), (26), (34), (64), (65), (66), (68), (73), (78), 

(78), (83), (89). 

Fumar- og Maleinsyrens Isomeri, kemisk Prisopg., (16)—(17), fransk, II. 

Funktion, transcendent, hvis Række- og Produktudvikling kan bestemmes. 

mathematisk Prisopgave, (17), fransk, III. 

Gram, J. P., er Udvalgsmedl. ang. N. Nielsens Afhdl., (78), Betænkn., (82). 

Guldmedainlle, Selsk., tilkendes Fru K. Meyer, (23), (95). 

Hans, Prins, overværer Selsk. første Møde i Carlsbergfondets Bygning, (34), 

Hansen, C., se V. Henriques. 

Hansen, E.C., Medl. af Udv. ang. N.P, SchierbeckS Afhdl., (80). 
Herberg, J. L., Medd. om Herodots Opfattelse af Guddommen, (80), (94). 

Henriques, V., Dr. med., indsender Afhdl. Unders. om Fedtdannelsen 0. s. v., 

i Foren. m. C. Hansen, (26), (94), Betænkn., (63), opt. i Overs. p. 

fransk, 333—371. 

Holm, E., som Formand i Carlsbergfondets Direktion, overdrager Selsk. de 

nye Lokaler, (40)—(43), Medd. om Dronn. Juliane Marie, (46), (93). 

Høffding, H., forelægger Det psykologiske Grundlag for logiske Domme, 

(AS) KOR Y Kop Skr GE ERKD5): 

Jacobsen, J.C., Carlsbergfondets Stifter, mindes ved Indvielsesmødet, (39)—(43). 



Tillæg III. Sag- og Navnefortegnelse. TÅ 

Jacobsen, L., Cand. mag., indsender Afhdl., Nogle Luteokoboltsalte, deres 

Fremstilling og Omsætninger, (70), (94), Betænkn., (76)—(77), opt. 

i Overs., 555— 600. 

Jensen, Søren, Stud. mag., indsender Afhdl. om nogle Krebsdyrslægter, (81), 

(95), Betænkn., (84) og (88). 

Jespersen, J. Otto H., Professor, Dr. phil., optages til Selsk. Medl., (65), (90), 

Johannsen, Vilh. L., Medd. om nogle botaniske Arvelighedsstudier, (15), (92). 

Jonsson, Finnur, Medd. om Knytlinga-Saga, (21), (92). 

Juel, Chr. S., Dr. phil., konst. Lærer i Math., optages til Selsk. Medl., (65), 

(90), Afhdl. opt. i Skr., (67)—(68), (95). 

Jørgensen, S. M., Medd. om Zeises og Cossa's Platinsalte, (73), (94), vælges 

til Klasseformand, (15), (91), Udvalgsmedl. ang. 3 Afhdl. af E. 

Biilmann, A. Christensen og L. Jacobsen, (69)—(70), Betænkninger, 

(73)—(74), (75)—(76) .og (76)—(77). 

Kassekommissionen fremlægger Regnskabsoversigt, (26), trykt, (27)—(30), 

fratrædende Medlem genvælges, (65), (91), Formand genvælges, 

(66), (91), fremlægger Budget, (84), trykt, (85)—(88). 

Klasseformand vælges i C.F. Lutkens Sted, (15), (91). 

Krogh, A., Stud. mag., se Chr. Bohr. 

Kronprins Frederik, Selsk. Æresmedlem, giver Møde i Selsk., (15), (30), 

(34), (45), (83Y, «udtaler Slutningsord i Selsk. gamle Mødesal, 

(33)—(34). 

Krøyer, P. S$., Kunstmaler, faar Takskrivelse fra Selsk., (13), hans Maleri 

overdrages til Selsk., (14). 

Kunik, E., Gehejmeraad, Akademiker i St. Petersborg, Selsk. udenl. Medl., 

død, (64), (90). 

Lie, Sophus, Professor, Dr., Leipzig, Selsk. udenl Medl., død, (21), (90). 

Lokaler, Selskabets, i Carlsbergfondets Bygning, tages! i Brug til Møderne, 

(34), (91): 

Lorenz, L., (Euvres scientifiques, 3dje Hæfte, forelægges af H. Valentiner 

med nogle. Bemærkninger, (78), (94). 

Liitken, C. F., nedlægger sit Hverv som Klasseformand, (15), (91), J. Steen- 

strup og C. Lutken, Spolia Atlantica, Bidrag til Kundskab om Klump- 

eller Maanefiske (Molidæ), udk. i Skr., (21), (95). 

Mackeprang, M., Cand. mag., overtager Udgiv. af Reg. dipl., (13). 

Madsen, Th., Dr. med., indsender Afhdl. om Difterigiftens Konstitution, (26), 

(94), Betænkn., (31)—(32), opt. i. Overs., 79—133, indsender Afhdl. 

om Tetanolysinet og om Antitetanolysinets Virkn. paa de røde 

Blodlegemer, Betænkninger, (70)—(71) og (71)—(72), (94), opt. i 

Overs., 427—457 og 459—466. 

Mangin, Louis, Professor, Dr., Paris, vinder den Classenske Pris for Asco- 

myceter påa indenl, Kornsorter, (26), (95), opt. i Overs. p. fransk 

R1S=2T2: 

Marsh, Othmniel, Professor i New Haven, Selsk. udenl. Medl., død, (45), (90). 

Maryland Geological Survev, træder i Bytteforbindelse med Selskabet, (89). 

Meimert, Fr., Medl. af Udv. ang. S. Jensens Afhl., (81), Betænkn., (84) 

og (88). 



Ce | (40) Tillæg II Sag- og Navnefortegnelse. 

Meyer, Kårstine, f. Bjerrum, Cand. mag., vinder Selsk. Guldmedaille, (23), 
(95), Afhdl. opt. i Skr., (72), (95). 

Mollerup, Dr., Museumsdirektør, fratræder Udgiv. af Reg. dipl., (13). 

Mælkesyregæringens Bakterier og Luftarter, Prisopg. for det Classenske 

Legat, (19), fransk, 1V. 

Naturvidenskabelig-mathematisk Klasse, C. F. Litken fratræder som For- 

mand, og S. M. Jørgensen vælges, (15), (91). 

Nielsen, Niels, Dr. phil., indsender Afhdl. sur les développements schlæ- 

milchiens, (78), (95), Betænkn., (82), opt. i Overs. p. fransk, 

661—665. 

Nilson, L. Fr., Professor, Stockholm, Selsk. udenl. Medl., død, (67), (90). 

Nyrop, Kristoffer, Professor, Dr. phil., optages til Selsk. Medl., (65), (90), 

Medd. om Flertalsdannelse i Fransk, (80), (94). 

Oldenborrelarvens Bakteriesygdomme, Prisopg. for det Thottske Legat, (20), 

fransk, IV. 

Overdragelsesdokument fra Carlsbergfondet til Selskabet, trykt, (43)—(45). 

Petersen, Jul., Medd. om de 4 Farvers Problem, (14), (92). 

Petersen, O. G., Medd. om Undersøgelser over Aarringsdannelser, (69), (94). 

Picard, Ch.-Émile, Professor, Paris, optages til udenl. Medl., (65), (90), 
takker for Optag., (66). 

Poincaré, Henri, Professor, Paris, optages til udenl. Medl., (65), (91), takker 

for Optag., (66). 

Prinsens Palais, Selsk. sidste Møde i den gamle Sal, (30)—(34). 

Prisopgaver, udsættes, (16)—(20), fransk Oversættelse heraf, I—V, Be- 

svarelser bedømmes, (21)—(26), fransk Oversættelse heraf, VI—X, 

Besvarelser indkomme, (78). 

Prytz, K., forelægger Afhdl. af C. Christiansen om Berøringselektricitetens 

Oprindelse, åde Medd., (66), (93). 

Præsident, Selsk., udtaler Slutningsord ved Selsk. sidste Møde i Prinsens 

Palais, (32)—(33), holder Indvielsestale ved Selsk. første Møde i 

Carlsbergfondets Bygning, (35)—(40), (91), Takkeord til Kongen, 

(43), (92), Medd. ang. Suhrs Legat, (79)—(80), (92), tager Bestem- 

melse om dets Anvendelse, (83)—(8S4). 

Questions mises au concours, I—V. 

Rapports sur dewx mémoires envoyés en réponse, VI—X. 

Redaktøren fremlægger Skrifter, (21), fremlægger Overs., (21), (64), (66), 

(83), ved Sekr. fremlægger Skr., (26), (67)—(68), (72), Overs., (72), 

Vilh. Thomsen genvælges, (65), (91). 

Regestakommassionen udg. Reg. Dipl., 2, II, 4. Hæfte, (13), (95). 

Regnskabsoversigt fremlægges, (26), trykt, (27)—(30). 

Salomonsen, C.J., medd. Bidrag til Infusoriernes chemotaktiske Forhold, 

(66), (93), er Udvalgsmedl. ang. en Afhdl. af Th. Madsen, (26), Be- 

tænkn., (31)— (32), ang. 2 Afhdl. af samme, (69), Betænkn., (70)—(72), 

ang. J. Bocks Afhdl., (78), Betænkn., (81)—(82), ang. N. P. Schier- 

becks Afhdl., (80). 

Schierbeck, N. P., indsender en Afhdl. om Mælkebakteriernes Variabilitet 

(80). 
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Segl, Selsk., faar Aarstallet 1742, (73). 

Sekretæren henleder Opmærksomheden paa fremlagte Skrifter, (13), (21), (26), 

(34), (64), (65), (66), (68), (72)—(73), (78), (83), (89), fremlægger 

for Red., Skrifter, (26), (67)—(68), (72), Overs , (72), H. G. Zeuthen 

genvælges, (65), (91). 

f Steenstrup, Jap., Afhandling af ham og C. Lutken, Spolia Atlantica, Bi- 

drag til Kundskab om Klump- eller Maanefiske (Molid&), udk. i 

Skr. (21); (95). 

Sthyr, V., Dr. theol., Kultusminister, overværer Selsk. første Møde i Carls- 
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BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER). 

"Pris: 50 Øre. 



Af Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger udkommer der fra 1896 af ordentligvis 6 Hæfter 

om Aaret. 

Prisen for et Bind er fra samme Tid forhøjet til 5 Kroner 

(indtil 1895 3 Kr.). Et begrænset Antal af de enkelte Hæfter 

sælzes til en forholdsvis næget højere Pris. 

Selskabets Hcvedkommnissionær er Andr. Fred. Høst & Søn, 

Kgl. Hof-Boghandel, København. 

Å partir de 1896 paraissent annuellement 6 livraisons du 

Bulletin de 1'Académie Royale des Sciences et des Lettres de 

Danemark. 

Le prix d'un volume est de 5 couronnes; pour' les années 

1860—1895 il est de 3 couronnes. Un nombre restreint des livrai- 

sons prises -«séparément se vend relativement un peu plus cher. 

Le commissionnaire principal de 1'Académie est: Andr.- Fred. 

Håst & Sån, Kgl. Hof-Boghandel, Copenhague. 



SKRIFTER 

DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB 

1899: 

Warming, Eug. Familien Podostemaceae. Afhandling V. 
Med 42 Figurgrupper. - Åvec un résumé en frangais. 

Rækker natnry.-m ah Af IN SY EET ER 15608 



1899. — Nr. i. 

.… BERETNING OM MØDERNE. Lam! 

—……… Fortegnelse over det Kgl. Danske Videnskabernes Selelebs Med- 

; lemmer ved Begyndelsen af Aaret KYSSER DE ae Se EON SEA) (8)- 

1. Mødet d. 13. Januar KUR NETELE ENa RAN der SAA S ERE RS SSR EDR 

BykMødetd:-275/Tan tan ie SL MENS ra DEN PLS TE ore des ef ØE PETE GR LERNGN 

3. Mødet d. 10. Februar (fortsættes).......... SA ÅR SN SSAER 

DSO DE SvEr for HOOD E  25, sa 2 USA SAR TAP REE NE SSR 

EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX. 

Questions mises au concours. pour l'année 1899......-.-.- SAR 

Sest I. VIDENSKABELIGE MEDDELELSER. 

Thomsen, Vilh. Études lyciennes. I. (Å suivre) ......... 

TILLÆG. g 

IRBogliste SS re ASER fer re eN ARE ER LER ERNE en] TEMA OSS EEK RIE REESEE 
' " 

É iz 

Færdigt fra Trykkeriet den 21. Marts 1899. 



OVER DET 

E ssuus SELSKABS | 
FORHANDLINGER. 

1899, — Nr. 2. 

BULLETIN 

DE : 

& u ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES ET DES LETTRES i 
DE DANEMARK, COPENHAGUE. 

LG 

1899. Ne 2. j 

, 
KØBENHAVN. 

BIANCO LUNØS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER). 

i 

Pris: I Kr. 60 Øre. 



— Prisen for et Bind er fra samme Tid forhøjet. F. , É 

É (nat 1895 3 Kr) e 



meley 
| UDGIVNE AF 

" Afhandling V. 

" Avec un résumé en frangcais. 

Række, naturv. -math. Afd. IX, 2). SN BUE SEE SE MBE 

gt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 
Bulletin de 1' Académie es des Sciences et des Lettres de | 



18907 NED; 

ik BERETNING May MØDERNE. 

00 8, Mødet d. 10. Februar (Stutring) - SEE TS SEERE CE RØR SS RASER 

E 2 ane SCAN ØR ASER 

Søs — — Oversigt over Nos ekEneR for ABER mir SED ESS LT REN 

ES MAd St dAR0 Marts LS SNE ANN PRES SEERE ORE ENGER 
4 

VE EE Betænkning over Dr. Th. Madsens SGEEDE KNIV EGE 

set) KL 

KAR Mødet dr 24 Mans SS DR SNE, ek ARE BER 
— — Præsidentens Tale ved Selskabets første Møde i Carls- å ; 

bergfondets Byd NRKs. 5 So RER (34)— 

— — Professor E. Holms Tale ved samme Lejlighed 225 SER 

— — Carlsbergfondets Overdragelsesdokument til Videnskabernes 

Selskab 2 EJE KSEER ERE ELSE ES ao A de EØS ES ver 0 5, 

å/ Il. VIDENSKABELIGE MEDDELELSER. 
” 

: Thomsen, Valb: sEtudes: Jyciennes% )- (Suite) 1 AGERER 

SN "Madsen, Thorvald. Om Difterigiftens Konstitution .......... 

TILLÆG. 

TD ST DENNE ER EON EENRENR ERE SAR MRS SER se USERS RES FE ARE ST SN. 

Færdigt fra Trykkeriet den 24. April 1899. 
Ol 



«ge 

"SKRIFTER | 
"UDGIVNE AF 

e: ha over det ket Pause Videnskabernes Selskabs Forhandler 

Be (Bulletin de VAcadémie Royale des Sciences et des Lettres Br, BE: 

"2 panbnsne) 7899. Nr. 1. 509. — Nr. 2. 1 Kr. 60,0. =—G2 



Be MER eL TAS Ma fie ERE En Es aA TEE ske ENE SEEGER 

10. Eee RE ER 

FOR SEN FSB 

L.' BERETNING OM MØDERNE. 

Mødet d24: Marts (SIfP ing) 3 SIK ERA FED ER een Er øer i 

72 Maeet 5 SAD, SER ERR Es 3 NE RE EDR : 

ER: Møde 2 ÆDT AE ES ER AR ER EDER] Be SE 

ll, VIDENSKABELIGE MEDDELELSER. 

Thiele, T.N. Om Iagttagelseslærens Halvinvarianter .......- 

—— Nogle ;spektronomiske Resultater SSD REE, 

"Christiansen, (. Experimentalundersøgelse oyer Berøringselektrici- 

tetens Oprindelse. Fjerde Meddelelse.......5..2+.+:  153- 

Bergh, R. S. Methodologisk- kritiske Bemærkninger om moderne Es 

; Forskningsretninger. i -Embryologien . 2 se seernes 169 

Bohr, Chr. Om Frøernes Hud- og Lunge-Respiration ......…. 193 
& 

TILLÆG. 

AR AT S IE ROR ES ED DERE SEE SU REE TS NR ar DS 

Ferie frå (Tly Ek kerter den fer dn Ed 



OVERSIGT 

OVER DET 

KONGELIGE DANSKE 

VIDENSKABERNES SELSKABS 

FORHANDLINGER. 

1899. — Nr. 4. 
MED SYV TAVLER. 

BULLETIN 

DE 

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES ET DES LETTRES 

DE DANEMARK, COPENHAGUE. 

1899. N94., 

AVEC SEPT PLANCHES. 

RG FEE ES 1 ——————————— 

KØBENHAVN. 

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER). 

Pris: 4 Kr. 50 Øre. 



"Selskabets Hovedkommissionæer er: SÅR ØRE fra Æ 
az 



SKRIFTER 
UDGIVNE: AF 

DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB 

Kr 

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 6. Række. 

Historisk og filosofisk Afd. 

SELE 3 MBAR SERENE ENØ 

1899: 

IV... Med 1 Kort og 1 Tavle. 

BSN ETERN FANGE 78, BRNO DON NER øer te: å 

Warming, Eug. Familien Podostemaceae. Afhandling V. 
Med 42. Figurgrupper. Avec un résumé en francais. 

(GEREKkKEnatury -math Afd JA UD) EST ES STÆR 

Juel, €. Indledning i Læren om de grafiske Kurver. Åvec 

résumé en francais. (6. Række, naturv.-math. Afd. X. 1.) 

Høffding, Harald. Det psykologiske Grundlag. for logiske 
Domme. (6. Række, hist. så DRYS SET ER SØE 3) GERE ER SENERE 

"Meyer, Kirstine. Om overensstemmende " Tilstande" hos 
Stofferne... En med Videnskabernes Selskabs: Guldme- 

daille belønnet Prisafhandling. Med 1 Tavle. (6. Række, 

naturv.-math. Afd. IX. 3) SNS OT Bet KØGE Kensler VET Re rese 2re 

10. 50. 

2,80: 

Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 

(Bulletin de 1'Académie Royale des Sciences et des Lettres de... 

Dånemark.) 1899, Nr. 1..5060.; — Nr..2,.1 Kr. 60 9.:— Nr. 3. 

1-Kr::25. 60: 



1899, — Nr.4 

Il. VIDENSKABELIGE. MEDDELELSER. 

Mangin, Louis. Contribution å I'étude de quelques pårasites du Blé. 

Travail couronné du prix Classen. Åvec trois planches ( (HD. 

Boas, J. E. V. Nogle Bemærkninger om insekternes Metamorphose. 

3 2 KO MU SØE BE: UA CJ I) GERNE SEKS GENERE SEES ASER EEN ERE» ES SEERE SNEG Or: 

Bohr, Christian. Definition og Methode til Bestemmelse af Invasions- 

. og Evasionskoefficienter ved Luftarters Opløsning, i Vædsker. | 

Værdier. af de nævnte Konstanter samt af Absorptionskoeffici- y) 

enter for Kulsyrens Opløsning i Vand og Klornatriumopløsninger, ; 

Bergh, R.S., og A. Ditlevsen. Om et hidtil ukendt Bygningsforhold 

: i Epidermis hos «+Oligochæta limicola» ED BEDES DES SS ER DSE 

"Henriques, V., et €. Hansen.  Recherches sur la formation de la 

. graisse dans 1'organisme par T'alimentation grasse intensive. 

ANG 13 Blanes VE VIN ES re AG Eee MERE RGS EN ERE NE 
Thomsen, Vilh. Remarques sur Ila parenté de la langue étrusque. 

g UNLLÆG.. 

LE ere VED S EØN ERA E SR ge S/E KS OGS SEES E DES MERE er, 

KN [ ' Rettelse. 

; bx bx å 
Side Sy 1 hed Pi) VYS8T Og —5 fm er32 læs ;G == Tet: 

Færdigt fra Trykkeriet den 4. September 1899. 



. OVER DET 

KONGELIGE DANSKE 

ENSKABERNES SELSKA 

FORHANDLINGER. 

1899. — Nr. 5. 

BULLETIN 

DE 

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES ET DES LETTRES 

DE DANEMARK, COPENHAGUE. 

1899. N05. 

KØBENHAVN. 

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER). 

Pris t ke 40 Øre. 



ye GR Oversigt over det Køl. "Danske. Videliskaberker 

" Forhandlinger udkommer der. fra 1896. af ordentligvis 6 Elg £ 
é 



SKRIFTER 
UDGIVNE AF 

DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB 

1899: 

— Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6. Række. 

Historisk og filosofisk Afd. IV. Med 1 Kort og 1 Tavle. 

TREE 1943 OS AE RON STER ES SAS SDEDE SAL KER EB ES STEEKR NES RANE SEES STN, 10. 50. 

Warming, Eug. Familien Podostemaceae. Afhandling V. 
Med 42 Figurgrupper. Avec un résumé en francais. 

(ORE ÆER Smag ev, at. Ad SX, DYSSE TDL 1:60. 

Juel, C. Indledning i Læren om de grafiske Kurver. Avec 
résumé en frangcais. (6. Række, naturv.-math. Afd. X. 1.) 2. 80. 

gg . Høffding, Harald. Det psykologiske Grundlag for logiske 

> dyomme- (6;Række;- hist-til. Afå TVEÆGN SELE ESBEN PAN 

1 Meyer, Kirstine. Om overensstemmende Tilstande hos 
Stofferne... En med Videnskabernes Selskabs Guldme- 

daille belønnet Prisafhandling. Med 1 Tavle. (6. Række, 

BEES TATA SENE) BYE SES REESE SA TOKE RAS SEA E 2, 60. 

Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 

(Bulletin de 1'Académie Royale des Sciences et des Lettres de 

i Danemark.) 1899. Nr. 1. 509. — Nr.2. 1 Kr. 609. — Nr. 3. 

VM 1 Kr. 25.0. — Nr. 4. 4 Kr. 50 9. 



1899. Ny: 5. 

I. BERETNING OM MØDERNE. 

RE 5 11: "Mødet. d: 207 OKiober ss 4 SE een ES Ta ORE ERR 
' i — — Betænkning over Dr. med. Th. Madsens Afhandling .... (7 

SERENE …— — Betænkning over Dr. med. Th. Madsens anden Afhandling. (71)— 

KEN 012" Mødet ;dl 3. November (sluttes) VASE 25 SES SUNS SES SNE É 

i; — — Betænkning over Docent A. Christensens Afhandling . 

-— — Betænkning over Cand. mag. Einar Biilmanns rene (75y—G )) 

; — — Betænkning over Cand. mag. L. Jacobsens Afhandling SÅ 

VANN (Sae S) FA SAREEN BRS SD ÆDES SD SES Sae SÅRE SØE (DE 

"MAN i | ll. VIDENSKABELIGE MEDDELELSER. 

] Bohr, Chr., og K. Hasselbalch. Om Hønsefosterets Kulsyreproduktion. 

MA Madsen, Thorvåld. Om Tetanolysinet.... . KODEDE SE ERNE 

BAN —— åÅntitetanolysinets Virkning paa de røde Blodlegemer ... BAN AM 

SARTARN Ussing, J.L. Afsluttende Bemærkninger om det græske Theater og 

Vitrnvs Forhold dertil ra SE, NE ERE, ae 
—— Notes conclusives sur le théåtre grec et les rapports de Vitruve . 

Fyr ane, SALTE, RESUINES 12 0 SNE ES SE SAN E S Eee ja SL RETN TE SER SNE 

ve: BØBUBLE LA. SOE Fo SØGES TD GET REENEE ERR 

Færdigt fra Trykkeriet den 29, November 1899. 



OVERSIGT 

OVER. DET 

KONGELIGE DANSKE 

VIDENSKABERNES SELSKABS 

FORHANDLINGER. 

1899. — Nr. 6. 
MED TO TAVLER. 

BULLETIN 

DE 

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES ET DES LETTRES 

DE DANEMARK, COPENHAGUE. 

1899. N96. 

AVEC. DEUX PLANCHES. 

KØBENHAVN. 

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI (F. DREYER). 

Pris: 2 Kr. 75 Øre. 



' 

; (indtil 1895 3 Kr.)... Et begrænset Antal af de enkelte Hæfter 

"sælges til en forholdsvis noget højere Pris. ne 

" Kgl. Hof-Boghandel, København. 

. sons prises séparément se vend relativement un pen plus cher. 

Af Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes - seet i 

Forhandlinger udkommer der fra 1896 af ordentligvis 6 Hæfter CAM 

om Aaret. sg 

Prisen for et Bind er fra samme Tid forhøjet til 5 Kroner 

Selskabets Hovedkommissionær er "Andr. Fred. Høst & Sl 

Å partir de 1896 paraissent annuellement 6 livraisons dn 

Bulletin de 1'Académie Royale des Sciences et des Lettres de ” 

Danemark. RK 

Le prix d'un volume est de 5 couronnes; pour les années z 

1860—-1895 il est de 3 couronnes. Un nombre restreint des livrai- DER 

Le commissionnåire principal de 1'Académie est: Andr. - Fred. 

Høst & Sén, Kgl. Hof-Boghandel, Copenhague. 



X- 
É. 

SKRIFTER 

DET KGL. DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB 

1899: 
Pris 

Kr. rØ; 

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 6. Række. 

Historisk og filosofisk Afd. IV. Med 1 Kort og 1 Tavle. 

DS BEGGES AGE SEN ED EL En KE SSd 1050; 

Warming, Eug. Familien Podostemaceae. Afhandling V. 
Med 42 Figurgrupper. Avec un résumé en francais. 

(GsBække” natarv.-math Afd.” IX, 2) BED DER 1:60: 

Juel, C. Indledning i Læren om de grafiske Kurver. Avec 

résumé en frangais. (6. Række, naturv.-math. Afd. X. 1.) 2. 80. 

Høffding, Harald. Det psykologiske Grundlag for logiske 

Domme. (6. Række, hist.-fil. Afd. IV, 6)........- PEEL) 

Meyer, Kirstine. Om overensstemmende Tilstande hos 
Stofferne... En med Videnskabernes Selskabs Guldme- 

daille belønnet Prisafhandling. Med 1 Tavle. (6. Række, 

SELE VERONA TE TX IBYEN SEEING Eb REAR FR NÅES 2. 60. 

Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 

(Bulletin de 1'Académie Royale des Sciences et des Lettres de 

Danemark.) 1899. Nr. 1. 509. — Nr. 2. 1 Kr. 60 9. — Nr. 3. 

1 Kr. 25 9. — Nr. 4. 4Kr.50 9. — Nr.5. 1 Kr. 40 Øre. 



1899. NE 3 Nr. i: 

I. BERETNING OM MØDERNE. 

13. Mødet 3November 4Sluthing) ET SNEGET EDR ESSENS LOGER LENE 
— — Betænkning over Cand. mag. L. Jacobsens handling ) 

(Slaming) AVE DES SST AS ENSERDE EDER SE SNS ARS SEA 

IR Mødet (AT NOVEM DEER HESS BEDRE SST SEE Eg EVE 

Oyerordentligt "Møde d. 24 November rss NE RE ye sr gen 

RS" Mødet UA DES ENDER SER ER EEN EGI ER se ERSSEN REE REE EULER. IV | 

— "— Betænkning over Dr. med. -J. Bocks Afhandling ... å 

i — —"Betænkning over Dr. phil. N. Nielsens Afhandling ...-…— 

611% Mødet dd December; 271 BES NES ERE SE BESS REDER Kr 
Knee — — Betænkning over Stud. mag. S. Jensens Afhandling . . . .… (84 

Budset Tor 900 SE RV SATSE SEE EDGE EPE TER TAG ENE Es øre ”SESSGME 

Tilbageblik på zAaret; 1899 US ISEN en Esk ehsgnt es ere ea re REE Er ENN 

EXTRAITS DES PROCES- SEK mr 

Rapports sur dene Mémoires couronnés .......7 MDR dn SR in 

Apercu des travaux de Innere pendant Vannée 1899 BONDE 

ve 

Il. VIDENSKABELIGE MEDDELELSER. 
Zachariae, 6. Præcisionsnivellementet over Øresund... RER 

—— Nivellement de précision. Passage du Sund. Résumé ... 5 

Biilmann, Einar. Om Fremstillingen af Natriumkoboltidnitrit og 
Paavisningen” af Kalium dermed SES SKREG SENE ARES 

—— Préparation du nitrite cobaltico-sodique et son > eloplG pour 

constater la présence du potassium ......- SERENE RT. Se 

Jacobsen, Lauritz. Nogle Luteokoboltsalte, deres Fremstilling og 

Omsætningen SEE Ret aner eee GER SETS ØRE ASER 

Bohr, Christian. Kulsyr 
+45? 0." In- og ivagsion keel er ene SGH OR ES ASE BR. 

Bock, Johannes, Undersøgelser over Giftes Virkning paa det isolerede 

Pattedyrhjærte. Il. Coffeins og Theobromins.… Virkning paa 

FA NAVR Hjærtet. Hertil Tavle VIII og. IX .….……. RES ES ET ENG, BRA NY 
va Valentiner, H. Application de la théorie des quaternions de Caspar 

NS) i Wessel, å la démonstration d'un théoréme récent . SOVER 

Å Nielsen, Niels, Note sur les développements Sehr En End en série 
i de fonctions cylindriques 2... 4. EJEREN URE ES BØNE 

E: TILLÆG 
å ku Bosliste 34 Hs PRESSER SES SE PENN SE PEGEDE AEK ITD ser ede 

nn IS OversTet les amande ran ae EN eN SNE SÅRE ane POE Er EN 

| "M1Il. "Sag-"og Navnefortegnelse .……....… VAF AED NESS Re SE ER 5 $ 

ig ) Færdigt fra Trykkeriet den 23, Januar 1900. 
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