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dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

Af
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ifr. 1.

Modet (len 7^' Januar.

Professor Eschricht meddeelte Selskabet Resultaterne af de Undersogel-

ser, han har anstillet over den i de gamle Beskrivelser af Island, Fær-

oerne og Norge under Navn af Andarnefia eller Audhvalur, Dogling^

Nebbehval bekjendte Hval. Af et i September 1841 paa Vestmanno

strandet Individ paa 18J Fods Længde håyråe han ved Hr. Disirietslæge

Haalland faaet tilsendt de vigtigste Dele til Artsbestemmelsen og til

Uhdersogelsen af den indre Bygning. Paa disse fandtes alle de Angi-

velser bekræftede, som de engelske og franske Naturforskere have gjort

om Hyperoodon^ navnligen ikke alene de characteristiske Beenkamme

paa Overkjæbebenene, de to Tænder fortil i Underkjæben (endnu skjulte

i Tandkjodet), men ogsaa de af Baussard angivne smaa haarde Knopper

paa Ganen, der senere ere blevne betvivlede eller benægtede, og endelig

de saare mærkværdige anatomiske Forhold af Fordoielsesredskaberne,

som J. Hunter har beskrevet. Der kan altsaa vel ingen Tvivl mere

være om, at jo alie disse Dyr hore til een og samme Art*
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Sædvanligviis findes de yngre Individer af Ilyperoodon ganske

(andlose, de ældre med kun lo Tcnider fortil i Underkjæben. Dog have

enkelte desuden havt nogle smaa Tænder længere bagtil, og man har

med Grund antaget, at Doglingens Tandloshed hidrorer fra Tændernes

tidlige Udfalden. Paa det her iagttagne Individ fandtes ogsaa nogle

enkelte (5) smaa Tænder bagtil i Kjæberne, som Hr. Haalland forst

var bleven opmærksom paa; men ved noicre at eftersce Tandkjodet

opdagede Prof. E. deri et fuldstændigt Tandsæt skjult i hegge Kjæbers

Tandkjod, dog kun i Kjæbernes bageste Halvdecl. Tændernes lose

Befæstigelse og deres liggende Stilling syntes at tale for, at de tildeels

slet ikke ere bestemte at komme til Udbrud ; for afgjort maa det ansees,

at de i alt Fald bryde overmaade seent frem, og da snart falde af, at

altsaa paa alle yngre Individer (under 18 Fods Længde) de manglende

Tænder, der antoges udfaldhe, idetmindste bag i Munden endnu have

ligget skjulte i Tandkjodet.

En fri Tunge har Doglingen saa godt som slet ikke. Tunge-

musklerne sætte sig fast allerbagest mellem Underkjæbens Sidegrene,

uden at trænge Sliimhuden frem i Form a( en bevægelig Deel.

I Henseende til Fordoielsesredskabernc fandtes de Hunterske

Angivelser, der langtfra have vakt den Opmærksomhed hos Anatomerne

som de fortjene, fuldkommen bekræftede. Doglingen har ni bestemt

adskilte Maver, hvoraf den forste har den storste oplosende Kraft, skjondt

den, ligesom hos Marsvinene, kun er en Udvidelse af Spiseroret; den

anden er den egenlige Mave; de syv folgcnde ere glathindede, indbyrdes

kun forskjellige i Storrelse. I den forste havde Hr. Haalland fundet

to hele Blækfisk, en Holothurie og en Fiskebecnrad. I de andre Maver

fandtes af faste Dele kun en uhyre Mængde Næb og Oienlindser af

Blækfisk, sikkerligen af omtrent 1000 Individer, desuden en ikke mindre

Mængde af en egen Indvoldsorm, der endnu ikke er bleven nærmere

undersogt. Da der derimod slet ingen af disse' Næb eller Lindser fand-

tes i Tarmen, tor man vel antage, at ligesom dette Dyrs smalle, spidse

næbformige Snude, saa godt som uden Tænder og uden Tunge, er be-

regnet paa at snappe Blækfiskene een for een, saaledes er det aldeles

usædvanlig store Antal Skillerum i Maven beregnet paa at forhindre hine

mange yderst haarde fordoieligc Dele fra at træde ind i Tarmen forin-

den de ere fuld oploste.



Om Tarmens Slimhinde har Hunter angivet, at den i hele sin

Strækning er foldet i Form af store, dybe Celler, hvis Mundinger vende

stærkt bagtil. Denne Form havde Prof. E. tidligere fundet hos den

gronlandske Bardehval, Keporkak, B. Boops Fabr., medens andre Barde-

hvaler vides at have Længdefolder i Tarmen ligesom Marsvinene, og

hvor besynderligt det end er, at een Form af Tarmens Sliirahinde skal

findes hos Delphmer og nogle af Bardehvalerne, en anden hos Doglin-

gen — der staaer saa nær ved Delphinerne — og andre af Bardehva-

lerne , saa er det dog virkelig saaledes ; thi den Hunterske Angivelse

fandtes ogsaa her fuldstændigen bekræftet. Det Besynderlige heri for-

hoies især ved den tilsyneladende overordentlige Forskjellighed af disse

to Former: Længdefolder og Celler. Imidlertid lader en Overgangsform

sig eftervise i den allerbageste Deel af Doglingens Tarm. Celleforme«

er her endnu kjendelig, men Cellerne ere store, langttrukne, aldeles ikfce

dybe, og dannes aabenbart af Folder, som nærmest Anus næsten ligge

paa langs, men snart blive snoede i to Spiraler, der krydse hinanden,

idet et Par af Folderne stige til Venstre, et Par til Hoire. Ved at

folge Tarmens Indside bagfra fortil bliver Opstigningen af disse Spiraler

lidt efter lidt mindre steil og Folderne mere hoie. Cellerne altsaa mere

tverliggende og dybe.

Paa Tarmen og i Kroset saaes Mælkekarrene tydeligen med

blotte Oine, ligesom dette er Tilfældet hos Cetaceerne i Almindelighed.

Da ingen egne Undersogelser vides hidtil at være anstillede paa Lym-

phekarsystemet hos Cetaceerne bevægede Prof. E. Hr. Bgm. Chirurg

Ibsen til at indsproite disse Kar paa et Par Tarmestykker. Derved ere

et Par anatomiske Præparater blevne til, som forelagdes Selskabet og

som vistnok i alle Henseender hore til Pragtstykkerne for et anatomisk

Cabinet. Mælkekarrene ere talrigere og storrc, end de maaskee hidtil

ere blevne iagttagne hos noget Dyr. Paa Tarmen ere de ordnede i to

Lag. Det ene ligger tæt under Bughinden og bestaaer af lutter ganske

lige longitudinelt forlobende Grene, som idetmindste paa den Kroset

modsatte Halvdeel af Tarmen ligge saa tæt til hverandre, at de synes

at danne et fuldstændigt Overtræk, omtrent ligesom de hidtil bekjendte

Mælkekar hos Chelone mydas. Det andet Lag af Tarmens Mælkekar

ligger dybere og har en dendritisk Form. Det synes ene at tilhore

Tarmens Sliimflade. Begge disse to Lag af Mælkekar samles i mcer
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etler mindre store Stammer, der i Slangegang nærme sig Krosets An«

heftelse, undertiden samlende sig paa Veien to og to til een stiirre Stamme^

men omsider indtrædende i den store Mængde Lymphekjertler ved Kro-

sets Befæstelse paa Rygraden.

En ikke mindre mærkværdig anatomisk Gjenstand er den i Viin-

aand opbevarede Hjerne af Doglingen. Den er meget stor, omtrent 3

Gauge stone i Omfang end den menneskelige, og har derhos overor-

denlig mange Vindinger; til Lugtenerver derimod er intet Spor. Dens

-

Form svarer til Hjerneskallens ydre Contour. Den er nemlig saa stærkt

sammentrykt forfra bagtil og saa hoit opstaaende, at den lille Hjerne

optager storste Delen af dens Grundflade, hvorimod de store Hemisphæ-

rer raed deres forreste og bageste Flade danne to ulige slorre Flader,

hvoraf hver især ved forste Oiekast letteligen kunde antages for den

overste Hjerneflade.

Prof. JB. meddeelte, at Capt. Holboll paa Anamaken, eller Fa-

bricii Monodon spurius y har opdaget to Tænder i Underkjæben^ saa at

enhver Tvivl synes hævet, at ogsaa den — som oftere er blevet formo-

det — er en Hyperoodon, riraeligviis af selvsamme Art.

Prof. E, gav dernæst en Oversigt ov«r den mærkelige Skjebne,

som Kundskaben om dette Dyr har havt; hvorledes det fra de ældste

Tider har været kjendt i Norden, især ved den drastiske Egenskab af

dets Spæk, derpaa optoges i Systemes som Balæna rostrala ; ved O. Fa-

bricius antoges for at være en lille Bardehval navnligen den af Gron-

lænderne saakaldte Tikagulik^ og derfor, da det længe efter iagttoges

ved Frankrigs og Englands Kyster, maatte ansees for et ganske hyt Dyn

Det viser sig nu at være en i de nordiske Have meget udbredt Hval,

der ved Mikkelsdagstider nærmer sig Kysterne, især visse bestemte Bug-

ter af Island og Fæoerne, dog aldrig i stort Antal, men ellers holder

rum So, jagende Blækfiskene paa Havets Bund.
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(len 21^' Januar.

Conferentsraad Orsted meddeelle Selskabet en med Forsog ledsaget

Beretning om den galvaniske Kunst, at overtrække et Metal med et

andet. De Tilfælde, hvori der skeer en Overgang fra videnskabelige

Grundsætninger til fuldt brugbare Anvendelser, bemærkede han, blive

bestandigt mere og mere hyppige. De ere, saavel i Henseende til

Menneskesamfundets som Videnskabernes Historie, Begivenheder, hvis

Vigtighed altfor ofte oversees. 1 Menneskeslægtens Historie ere de ikke

blot vigtige formedelst de nye Hjelpekilder, de aabne, men ogsaa for

den Tænksomhed de opvække blandt Næringsborgerne, og for den For-

ædling det daglige Liv som oftest derved erholder. For Videnskaben

ere de ikke. blot en ærefuldt vunden Seier, men de ere baade en Be-

styrkelse og Berigelse. Dette vil man især fole, naar man ret tager i

Overveielse, hvormeget de Opdagelser, som skulle gjore sig gjeldende i

det praktiske Liv, virke tilbage paa Videnskaben selv, deels ved at hen-

vise paa mangfoldige Ufuldstændigheder, som man ikke tor lade ved-

blive, deels ved at give en stor Sikkerhed i Adskilligt, som for endnu

kunde betragtes med nogen Tvivl.

Den Kunst, hvorom han her skulde tale, syntes ham at give en

rig Anledning til saadanne Betragtninger. Den beroer paa den galvaniske

Metaludskilning, paa hvilken ogsaa Galvanoplastiken beroer. Begge disse

Kunster ere nye, men love en hurtig Udvikling. At man ved et Metal,

•under visse Betingelser, kan udskille et andet af dets Oplosning var

længe bekjendt. At denne Virkning hænger sammen med den galvani*

ske, og just ved en galvanisk Sammenstilling mægtigt kan befordres,

vidste man allerede for mere end fyrgetyve Aar siden; man viste i Fo-

relæsninger mangfoldige saadanne, ved Galvanismen fremkaldte Metalover-

træk ; men man formaaede ikke at give dem den Fasthed og Vedhæng-

ning, som udfordredes til Anvendelsen. Ved de Undersogelser, som

anstilledes af Jacobi i Petersborg, bleve Betingelserne for Kobberels

galvaniske Udskillelse til en sammenhængende Masse fastsatte, og derhos

Galvanoplastiken udfunden. Denne har allerede udbredt sig over hele

den oplyste Verden, og aylet Galvanographien^ som har faaet sin Uddan-

nelse til en praktisk Kunst saavel som sit Navn af vor Landsmand Ca-
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pitain Hoffmann, Jacobis heldige Forsog gjcnopvakte nu den ældre,

men aldrig til Brugbarhed uddannede 'Tanke, at benytte (lalvanismen til

Forgyldning, Platinering, Forsolvniug o. s. v. Man fik i en kort Tid

mange Forskrifter, hvorefter delte skulde lade sig udfore; men ved vir-

kelig Prove viste de sig ikke ganske tilfredsstillende. Man kunde antage

at dette tildeels laae deri, at det gik med disse Forskrifter, som med

saa mange andre, at de ikke vare affattede med den behorige Ombygge-^

lighed, og derfor efterlode ikke lidet at udfinde for den som skulde

bruge dem. Overbevist om den store Vigtighed af denne Sag lod O.,

under sin Veiledning anstille Forsog herover, af den unge Polytechnikcr

Burmeister, som gaaer ham tilhaande ved hans experimentale Arbeider,

og senere tiltraadle ogsaa polytechnisk Candidat Faber, hvorved Forso-

gene kunde faae en storre Udstrækning. Man var allerede kommen til

meget antagelige Resultater, da den Efterretning kom hertil, at en Hr,

de Ruolz i Paris havde udfundet store Forbedringer i den galvaniske

Overtrækningskunst. De korte Efterretninger, man erholdt, om hans

Forskrifter bare Præget af Sandhed, og det franske Instituts Videnska-

bernes Akademie havde ladet dem prove, og derpaa givet dem sit Bi-

fald. Man eftergjorde strax nogle af Forsogene her, og fandt dem, som

man kunde vente, bekræftede. Ruolz har provet en stor Mængde af

Oplosninger, og . deriblandt fundet adskillige brugbare. Hidindtil har

man her fundet det lettest at udfore den, hvortil Cyanguld i Cyankalium

anvendes. Ved den polytechniske Læreanstalt var der en meget indby-

dende Leilighed til en vigtig Anvendelse af den nye Forgyldning. Man

skulde i Værkstederne tilveicbringe normale Vægtlodder, hvorefter vore

justerede Vægtloder herefter skulle forfærdiges. For al disse ikke skulle

anlobe og derved forandre deres Vægt, maatte de have en dygtig For-

gyldning. Man havde allerede ladet nogle Lodder forgylde, af Mænd

<ler vare bekjendte for deres Duelighed i Faget; men Anvendelsen af

den bedste hidtil brugelige Forgyldningsmaade, hvortil udfordres, at Sa-

gerne skulle overstryges med el Guldamalgam, og Qviksolvet siden ved

Ophedning uddrives, viste sig vanskelig med Hensyn paa de storre

Vægtlodder, som man ikke havde kunnet give en passende Varmegrad.

Lodderne fik derfor snart Qviksolvplætter, som i Tiden maatte ilte sig,

saa at Noiagtighedeu maatte tabes. Ved den nye Fremgangsmaade er

Forgyldningen skeel med stor Lethed, og er udfaldet ganske efter Onske.



Man tor haabe at Qviksolv forgyldningen aldeles vil fortrænges

af den galvaniske Forgyldning. Hiin er som bekj endt meget farlig for

Sundheden, bestaaer af flere forskjellige Operationer, som hver fordre

endeel Færdighed, og er kostbar. Denne er farefri, let at udfore, og

koster kun lidet mere end det Guld, hvormed Gjenstanden virkelig be-

klædes. 1 Henseende til ForsSlvningen vil noget ganske lignende ind-

træde. Ogsaa til den galvaniske Forsolvning bruges Cyanforbindelsen. ''^)

O. tilbagekaldte i Selskabets Erindring, at han allerede for en

Deel Aar siden ved Forsog havde beviist, at den ved Qviksolvets Mel-

lemkomst tilveiebragte Forgyldning altid indeholder meget af dette Metal,

og derfor ikke er en reen Guldhinde, men et Lag af Guldamalgam,

hvori sandsynligviis den yderste Side er meest fri for Qviksolv. Han

havde i denne Henseende provet Forgyldninger fra forskjellige Lande.

Den ved Galvanismen tilveiebragte Guldhinde er derimod fri for saa-

danne Tilsætninger. Man kan erholde den fuldkomment reen, og af

hvilken Tykkelse man vil. Tykkelsen retter sig, som de Pariser Forsog

allerede have viist, efter den Tid hvori Gjenstanden har været den for-

gyldende Virkning underkastet. Denne Frihed i at tilveiebringe et Over-

træk af hvilken Tykkelse man vil er upaatvivleligt meget vigtig.

Til den galvaniske Platinering anvendes ikke Cyanforbindelsen,

men Chlorforbindelsen af Platin og Kalium.

Man er allerede ved Prover koraraen saa vidt, at mangfoldige

andre Metalovertræk lade sig frembringe paa galvanisk Vei, og man kan

ikke tvivle om at Kunsten hver Aar vil udvide sig.

Det franske Akaderaies Coramission, hvis Rapporteur den be-

rtimte Dumas var, har med megen Styrke fremhævet den vidtudseende

Nytte af den nye Kunst. Man maa i det Væsentlige tiltræde disse For-

haabninger. Den lette Priis^ hvorfor et Overtræk med ædle Metaller nu

vil kunne faaes, maa have den Folge, at mange Gjenstande, som kunne

gjores varigere ved et saadant, ogsaa ville erholde det. Selv til visse

Kjokkenkar kunde en Forsolvning eller Platinering raaaskeé nu ei mere

lindes for kostbar, naar dens store Varighed tages i Betragtning. I La-

boratorier har man allerede fundet, at forsolvede Kobberdigler have ud-

holdt samme Anvendelser, som Solvdigeler. Det synes ogsaa at de Mid-

*) Forend disse Blade kom i Trykken er den allerede udfort her.
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Jer, vi nu have,~til at frembringe sammenhængende Overtræk af andre

Metaller end Kobber, give Haab om at man ogsaa vil kunne udvide

Galvanoplastiken til alle Metaller, og give disse forskjellige Skikkelser,

som Skaaler, Begere, alle Former, som frembringes ved Drivning,

Optrykning, Stempling, Ciselering o. desl., saa at en Række af galvaniske

Kunstflidsgrene derved ville blive mulige.

Med Hensyn paa vort Land, hvor Qviksolvforgyldningen aldrig

har været drevet meget vidt, vil den galvaniske Forgyldning sandsynlig-

viis spare os en stor Deel af de Penge som gaae til Frankrig for for-

gyldte Arbeider, og adskillige af vore Medborgere derved faae en nyttig

Virkekreds.

O. fandt at han ikke burde opholde Selskabet ved praktisk

Detail, som han vilde foranledige meddeelt paa en anden Vei, til Bedste

for vedkommende Næringsbrugere.

Kaste vi nu et Blik tilbage i Tiden, paa den forste videnska-

belige Spire, hvorfra den nye Metalbearbeidningskunst har sin Oprin-

delse, finde vi et nyt Exempel til Advarsel for dem, som strax sporge

om Nytten af en videnskabelig Tanke eller Opdagelse. Ei at tale om,

at Videnskabens Værd ikke bor ansees som begrundet i Nytten, feile de

ogsaa deri, at Nytten ikke kan forud beregnes. Da Galvani 1791 fandt,

at visse Metalberoringer frembragte Muskelbevægelser i en Froe, kunde

vistnok Ingen vente at denne Opdagelse skulde lægge Grund til Arbei-

der, som grebe ind i Kobberstikkerens, Medailleurens, Guldsmedens,

Gortlerens, Blikkenslagerens og hvo veed hvor mange andre Kunstneres

og Haandværkeres Fag? Og dog er dette kun een Side af denne Op-

dagelses store Indflydelse. Havde Nogen for 50 Aar siden foiet til, at

denne Opdagelse skulde give Chemien et nyt Sving, aabenbare os Mag-

netens Hemmeligheder, og sætte Skibe i Bevægelse, vilde man have

holdt saadant for den storste Urimelighed ; nu slaae disse Paastande som

Erfaringssandheder.



Conferentsraad Orsted mældte derefter Selskabet, at han havde

bestemt sig til at tilveiebringe en Oversigt over den Ebbe og Flod, som

viser sig paa vore Kyster ved Kattegattet og Ostersoen. Vel indeholder

det som vore Soofficerer derom have bekjendtgjort, og navnligt det som

derom er udgaaet fra Sokortarchivet , alt det som er nodvendigt for So-

farten, men han troede at en sammenhængende Fremstilling af hele Ind-

flydelsen af Ebbe og Flod i disse Farvande, affattet i den physiske Geo-

graphies Interesse, vilde være Videnskaben nyttig. Det er ikke hans

Hensigt selv at udfore dette Arbeide, men han har foranlediget en ung

Videnskabsmand til at overtage det, og mældte det blot her, fordi han

sikkert haabede at Foretagendet vilde finde Understottelse af Adskillige

blandt hans ærede Colleger.



10

Meteorologiske Iagttagelser 1 Kjobenhavn,

meddcelte af

den meteorolog^iske Coniltee.

De meteorologiske Iagttagelser, som i længere Tid, storstedeels efte.

Comiteeiis Foranstaltning, ere blevne anstillede her i Byen, ville foi

Fremtiden blive meddeelte for hver Maaued i samme Form, som ved-

fiiiede Tabel for Januar.

Iagttagelserne ere, hvad Barometret, Luft- og Jordlhermometret

og Vandmængden angaaer, foretagne i botanisk Have af Hr. botanisk

Gartner Morch^ Iagttagelserne over Regnens og Sneens Hyppighed og

Vindens Retning anstilles paa Nyholms Hovedvagt, de over Vandels

Temperatur paa Trekroners Batterie.

Barometret er et stort Standbarometer af Poulsen, med el Ror

af 9 Lin. Diameter, forsynet med Microscop til Indstillingen for oven;

Scalaen er deelt i franske Tommer og Linier og angiver ved Nonieii

-jJø'Linie. Instrumentet er ophængt 15 Par. Fod over Havets Middel-

stand, i Vinduet af et Værelse, der vender mod Sydvest og opvarmes

regelmæssig om Vinteren.

Luftens Temperatur udmaales ved et Qvægsolvthermometer at

Poulsen, inddeelt i J Grader efter Reaumur. ' Det blev forfærdiget i

1837 og anbragt i Haven i Decbr. 1841; for dette skete, undersogtes

Nulpunktet paa nye og fandtes da 0^1 for lavt, hvilken Feil rettedes;

da der tillige ved Inddelingen af Scalaen er taget Hensyn til Rorels

Kaliber, kunne Instrumentets Angivelser ansees for correcte. Instrumen-

tet er anbragt 2J Fod over Jorden og ^ Fod fra Væggen paa Nordsiden

af en Træpiedestal, der staaer paa en fri Plads i Haven; mod Ost og

Vest ere Skjærme, som beskytte Thermometret mod Morgen- og Aften-

solen. Det aOæses 4 Gange daglig, nemlig Kl. 7 Formiddag, 12 Mid-

dag, 2 og 11 Efterm., desuden i de 4 Maaneder Mai—August ogsaa

Kl. 5 Morgen. De i Rubrikken med Overskrift, ^^Middel' anforte'Tal

angive det daglige Medium, der er fundet, ved til Middelta let af samt-

lige Iagttagelser at foie en Correction, som er bestemt ved 3aarige
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Timeiagtlagelser paa Nyholms Hovedvagt, med et Thermometer ophængt

mod Nord 8 Fod over Jorden ; den anvendte Correction anfores i Over-

skriften.

Jordens Temperatur bestemmes ved et Qvægsolvthermometer af

Poulsen^ hvis Ror er saa langt, at naar Kuglen befinder sig i en Dybde

af 2 Fod, Scalaen er omtrent 1 Fod over Jorden. Ved Bestemmelsen

af Nulpunktet, var baade Roret og Kuglen i smeltende Snee; det andet

faste Punkt 15" er fundet ved gjentagne Sammenligninger i Luften med

flei-e Thermometre paa en passende Tid af Aaret, Instrumentet, aflæses

3 Gange daglig, Kl. 7 Form., Middag og 11 Efterm.; den angivne

Storrelse er et simpelt Middeltal af 'alle 3 Iagttagelser.

Til at maale Vandets Temperatur anvendes et Qvægsolvthermo-

meter af Poulseti^ af samme Storrelse og Indretning, som det, hvorved

Luftens Temperatur bestemmes. Det hænger bestandig i Vandet, undta-

gen naar det aflæses, og den nederste Deel er omgiven med en Kapsel,

saa at Kuglen, selv naar det tages op, forbliver omgiven med Vand.

Iagttagelserne anstilles 6 Gange daglig, nemlig Kl. 6 og 9 Form.,

12 Middag, 3, 6, 9 Efterm., den angivne Storrelse er et Middeltal af

samtlige 6 Iagttagelser.

Regnen opfanges i en fiirkantet Kobberkasse, af en Qvadratfods

Grundflade, der er anbragt paa et frit Sted i Haven ovenpaa den nævnte

Træpiedestal ; ved et Ror ledes Vandet derfra ned i en Beholder, hvoraf

det udtappes og udmaales i Cubikmaal. Sneen opsamles i et hoit

Træror af samme Grundflade, hvoraf det kan udtages og smeltes, og

Vandet udmaales da paa samme Maade som Regnvandet. De under

Benævnelsen maanedlig Vandmængde anforte Tal vise den lodrette Hoide

af det i Maanedcns Lob faldne Vand, udtrykt i franske Linier.

Iagttagelserne over Regnens og Sneens Hyppighed anstilles hele

Dognet igjennem, saaledes at der angives Klokkeslettene, naar Nedslaget

begynder og ender; de i Rubrikken anforte Tal vise, hvormange Timer

af Dognet det har regnet eller sneet.

Vindens Retning angives for de 4 Afsnit, Eftermidnat, Formid-

dag, Eftermiddag og Formidnat.
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Oversigt
over det

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

Af

Conferentsraad og Professor JKf« C7» &rs(t€d^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

iir. a.

Modet den ¥" Februar.

Secretairen forelæste en af Capitaiu Hoffmann forfattet Ånviisning til

ved Hjdp af en galvanisk Kobberudskilning at mangfoldiggjore en med

Pen eller Ridsefjeder udfort Skrift eller Tegning. Herhos forevistes til-

lige en af Opfinderen til galvanographisk Brug tegnet Plade, og Begyn-

delsen af Kobberudskilningen derpaa.

Til Udarbeidelsen af dette Skrift har Selskabet paa en vis Maade

givet Anledning. 1 Begyndelsen af November mældte Capt. Hoffmann

Selskabet sin Opfindelse og indsendte Prover af de derved frembragte

Arbeider, [ denne Anledning udnævnte Selskabet i sit Mode den 5te

Novbr. f. A. en Comilee, bestaaende af Conferentsraad Orsted^ Professor

Jacobsen og Professor Zeise. Disse aflagde i det derpaa folgende Mode

den 19de Novbr. efterstaaende Beretning:

Vi give os herved den Ære at meddele vor af Selskabet for-

langte Betænkning over Capt. v. Hoffmanns Galvanographie. Som be-

kjendt tildrog Jacobis Oalvanoplastik sig den almindelige Opraærksom-

2
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hed, og ledede til adskillige Forsog paa at benytte den Lethed, hvor-

med galvanisk udskilte Kobber foier sig i enhver Fordybning af den

udskillende Leder, til at frembringe Plader til Billedtryk. Man faldt

paa at tegne paa Metalplader med Stoffer, som siden let kunde bortta-

ges, og lod nu paa galvanisk Vei en Kobberplade danne sig derover,

paa hvilken der da fandtes Fordybninger, hvor Tegningens Træk havde

været. Om det Stof, hvormed Tegningen var gjort, endog havde sat

sig fast i disse Fordybninger, kunde man «Uid let finde Oplosningsmid-

ler til at skaffe det bort. Capitain Hoffmanns Galvanographie henhorer

til denne Classe af Arbeider, men udmærker sig fra alle tidligere be-

skrevne, som ere "komne til vor Kundskab, derved at han har udfundet

en Sammensætning ved Hjelp af hvilken man beqvemt kan tegne med

Pen paa Tavlen, og hvad der er det allervigtigste, som er skikket til

dermed at frembringe saa skjonne Tegninger, at vi endnu ikke have seet

nogen anden paa Galvanisk Vei frembragt Billedtryk, som nogenlunde

udholdt Sammenligning dermed. Det er paa denne Tankens hoist til-

fredsstillende Udforelse, hvorpaa man i et Tilfælde som nærværende

især maa lægge Vægt. Fra Grundtanken, at benytte en passende Penneteg-^

ning til galvanxjplasÆiske Afbildninger, gives der mange Skridt til den

heldige Udforelse. Et aldeles passende Skrivmateriale vil neppe fmdes

ved et lykkeligt Træf, men fordrer Eftertanke og mange afændrede For-

sog. Siden vil der endnu med Hensyn paa Tegningens Reenhed, Træk-

kenes Dybde, Pladens lette Afloselighed o. s. v. være meget at forsoge,

forend man kommer til et heldigt Udfald. Arbeidets Fortrinlighed er

det rette Reviis paa at Opflnderen har havt Udholdenhed og Skarpsind

til at overvinde alle de smaa Vanskeligheder, som afskrække de Fleste

fra at bringe saadanne Opfindelser til Fuldkommenhed. Opfindelsen staaer

nu her for os, færdig til Brug. Den vil blive nyttig, naar den ikkun

kommer i hyppig Anvendelse. Opfinderen kan ikke indlade sig paa en

borgerlig Anvendelse af sin Opfindelse; hans Embedsforretninger og

Studier have for meget Krav paa hans Tid. Kommer Fremgangsmaaden

derimod i almindelig Brug vil den gavne Mange. Skjonskriveren og

Tegneren kunne anbringe deres Arbeidc paa den oprindelige Plade, uden

at ove sig i den besværlige Kunst at skrive eller tegne omvendt, den

derover galvanisk dannede Plade faacr den fornodne omvendte Afbild-

ning. Enhver Feil paa den oprindelige Plade kan strax rottes, omtrent
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ined samme Lethed som paa en Skrivertavle. Trækkene i den galvanisk

dannede Tavle kan man lade blive saa dybe som man kan onske sig

dem. Enhver seer let at baade Kunst og Videnskab kan drage Nytte

heraf. Man maa derfor onske at Capt. Hoffmann vilde bekjendtgjore

sin Opfindelse ganske fuldstændigt og i Begyndelsen lette Sagen ved

nogen mundtlig Veiledning. Men det vilde ikke være billigt, at for-

lange dette uden al Erstatning. Vi foreslaae derfor at Selskabet skulde

indgaae med et allerunderdanigst Andragende til Hs. Majestæt Kongen

om at der allernaadigst maatte tilstaaes Capitain v. Hoffmann en Belon-'

ning, for at gjore sin Opfindelse fuldkomment offentlig. En Pengesum

engang for alle, maatte være temmelig stor, for at udgjore en taalelig

Erstatning; derimod vilde en Livrente af nogle faa hundrede Rbd. aar-

ligt, med den Bestemmelse at den, dersom han bortdode tidligt, endnu

i visse Aar skulde tilfalde hans Familie, uden Tvivl være ham meget

tilfredsstillende. At hans Meddelelse vilde skee med den storste Oprig-

tighed og Troskab, derfor borger hans Retsindighed ligesaavel som hans

Æresfolelse. -''^

Kjobenhavn den 19de November 18ål. !^

H. C. €^r«ited Jaeolisoii. Zeise.

Selskabet billigede det i Beretningen fremsatte Forslag, og paa

det ifiilge heraf skeete allerunderdanigste Andragende behagede det Hans

Majestæt Kongen under 16de December allernaadigst at tilstaae Capitain

Hoffmann en Belonning for een Gang af 1000 Rbd., samt en aarlig

Livrente af 300 Rbd., af hvilken de to Trediedele gaae over paa hans

eventuelle Enke, og efter hende til lige Deling imellem hans efterladte

Bom, alt imod den Forpligtelse fra hans Side, al han lader Opfindelsen

ved Videnskabernes Selskabs Omsorg strax bekjendtgjore. Afhandlingen,

som er oplyst med de fornodne Afbildninger, galvanographisk udforte,

er nu trykt, og kommer i disse Dage i Boghandelen.

Lector Steenstrup i Soroe tilstillede Selskabet et forseglet Brev,

som han bad forsynet med Selskabets Segl og henlagt i dets Archiv.

Han mældte at det indeholder Undersogelser og Resultater, som hans

nuværende Stilling og spredte Kræfter forbyde ham at offentliggjore, og

riraeligviis paa en meget lang Tid , men som han dog haaber skulde

2«
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være af den Interesse, at han tor onske ved Selskabets Protection at

sikkre Videnskaben og sig selv den. Der besluttedes at det forsynet

med Selskabets Segl, som er i Secretairens Værge, overleveredes til

Bevaring i Selskabets Kasse, som staaer under en egen Commission.

Modet den 18^' Februar.

Den smukke, med mange Rækker af malede Figurer bedækte brændt-

leers Vase som Geheimelegationsraad Brandsted foreviste og forklarede,

er en noiagtig Copie, forfærdiget af Giustiniani i Neapel og tilhorcndc

Hofjægermester Brun til Krogerup, af en meget storre antik Brændtleers

Vase funden, for faa Aar siden, i en Grav ved Volci paa den etruriske

Kyst, i faa Miles Afstand fra Rom. Dette Locale er i hoi Grad mærk-

værdigt, ved den meget store Mængde af græske Keramia *), som her

fandtes ved Eftergravning i de sidste 15—20 Aar og som have meer

end fordoblet det Stof af denne Art, som var forhaanden, til archæolo-

gisk Studium i de europæiske Museer og Privatsamlinger. — Endyder-

mere har den overordentlige Mængde græske Keramia som i den sidste

Tid ere fundne paa dette Kyststrog, i Volci, Canino, Tarquinii o. s. v.,

bestyrket den, af andre Grunde rimelige Formodning, at hellenske Plan-

testæder og Handelspladser blomstrede til en Tid, vel omtrent fra Mid-

ten af det 6te til ind i det tredie Aarhundrede for vor Tidsregning,

meget nordligere^ end man sædvanligen antog, paa Italiens Sydkyst og

ganske uden for de Kyststrækninger, som man tilforn pleiede at henregne

*) Da man, for Kortheds Skyld, bruger denne Benævnelse (efter den græske:

xfodfxia) saa bemærkes, at man ved dette Ord forstaaer ikke blot

egentlige Vaser, men alle Beholdningsrcdskabcr, L6s6re og Huusgeraad,

(Utensilia) af brændt Leer, en Materie, som intet Folk, hverken ældre

eller nyere, saalcdcs som Hellenerne, har forstaaet enten at forarbeide ved

Brænding til den Grad af Fiinhed, Lethed og Udholdenhed, eller at smykke

med saa varige Figurgruppcr af mangfoldig Farve.
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til det græske Italien og at betegne med det underlige Navn Magna

Græcia. *)

Nærværende ziirlige Copie er en tooret Vase {axevog åioatov)

omtrent af 2 Fods Holde og af det Slags som man pleier at kalde

Hydriæ (Vandkrukker) ; dens Original, som tilhorer Prindsen af Canino's

(den nu afdode Luden Bonapartes) Familie, skal være i det mindste

dobbelt saa stor. — Den er bedækket fra overst til nederst med en

stor Mængde Figurer ordnede i 6 storre Rækker, (tre paa hver Side)

foruden Halsens og Fodens Figurer og de mindre Rader af architectonsk-

symmetriske Arabesker og Blomsterzirater, der adskille hine storre Ræk-

ker. — Ogsaa den kegleformede, forholdsmæssig meget lille, Fod er

omgivet med en Række af 5 mandlige nogne Figurer tilhest og ridende

efter hverandre, dog saaledes at de tvende erc adskilte fra de tre andre

ved 2 ioniske Soiler.

Vasen har ved forste Oiekast ingen bestemt Forside, uden for

saavidt Haandfangene og de under disse anbragte Architecturzirater ad-

skille Figurrækkerne, men dens hele sortfirniserede Overflade er paa

begge Sider af Haandfangene lige rigt bedækket med en Mangfoldighed

af Figurer hvis Hovedfarve er rbd^ men med Anvendelse af adskillige

andre Farver, især paa Attributerne som Skjolde, Hjelme, Sværd, og

paa Beklædningen. — Disse underordnede Farver ere især Hvidt, Guld,

Violet og Sort. — Baade Legemernes anatomiske Antydninger og Be-

klædningens Folder ere her, som sædvanligt, angivne med sorte Contur-

linier.

Halsens Figurgrupper bestaae i fire Fiirspand (to paa hver Side),

den forste med tvende mandlige Figurer paa Vognen ; af disse holder den

ene, som er yngre og nogen. Tommen, den anden, ældre og skægget,

er ifort hvide Vaaben, Hjelm, Skjold og Harnisk, og forer sin lange

Lantse i hoire Haand; over Figurerne sees to Stjerner, ©g over Hestene

henflyver en Fugl (en Orn ?) ; Terrainet er her, som overalt paa denne

) Om den store Mængde af græske Terracotta-Vaser som fandtes, siden Aaret

1820, ved Voici, kan eflersees, foruden Gerhardts Rapporto intorno i Vasi

Volcenti, Roitia 1831, som er et vigtigt Skrivt over denne Gjenstand,

Brandsteds Brief Descriptlon of thirty-two ancient greck painted Vases &c.

London 183'i, og de senere Aars Bulletins udgivne af Instituto di corre-

spondenza Archeologica i Rom.
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Vase, antydet med hvide Punkter, Disse have, under delte fiirste

Fiirspand, cii Bevægelse opad^ hvorved det synes tilsigtet at dette Fiir-

spayid skal tænkes opstigende^ hvilket end mere bestyrkes derved, at

en qvindclig ungdommelig og beklædt Figur med to Fakler, og atter over

denne Figur en Stjerne, sees at ile frem foran Hestene.— Under disse,

^amt under den nys nævnte fakkelbærende Figur, sees 4 Delphiner at

boltre sig i Vandet, der blot er antydet med hvide Punkter.

Denne Gruppe synes at tyde hen paa antike Forestillinger om

den personificerede Morgenstjerne {dci^Q (fcocffOQog) som bebuder

Solens Komme og opstiger foran Heliosvognen fra Havets Skjod. Men

hermed stemmer ingenlunde hverken Udseende eller Beklædning af de

tvende Personer paa den, Phosphoros folgende Vogn; og det vil, af

Vasens Beskaffenhed i det Hele, som man siden skal antyde, blive ind-

lysende, hvorfor man hverken i denne Gruppe eller mange af de folgende

Forestillinger kan s6ge nogen bestemt mythisk Creligios) Betydning.

Derpaa folger et åndet Fiirspand med to beklædte qvindelige

Figurer paa Vognen.

Det tredie Fiirspand styres af en ung skæglos Figur, hvis Ho-

ved er omgivet af en tofarvet Glorie (hvid og violet); over Hestene

svæver en qvindelig Seiersgenius, som med begge Hænder fremholder

en Krands. Under Hestene, paa det med Punkter antydede Terrain ere

fire smaa Blomster, Enhver skjonner, at denne Gruppe synes at tilsvare

antike Forestillinger om Helios (Solen), som, fra sin hoie Bane paa

Firmamentet, opvarmer Jorden og fremlokker dens Blomster. Imidlertid

har, som man snart indseer, dette Fiirspand og dets Styrer lige saa lidt

som de tvende foregaaende, nogen særegen Betydning eller mythisk For-

bindelse med det Ovrige.

Paa den fjerde, ligeledes af 4 vælige Heste fremdragne Vogn

ere tvende Figurer, den ene qvindelig, den anden mandlig men yngre.

Denne sidstes Hoved er omgivet af en Glorie; de holde Begge Tommer

i Hænderne, som ofte paa græske malede Vaser, og over Hestene hen-

flyver en stor qvindelig beklædt Figur (Seiersgenius), som fremholder i

venstre Haand en Laurbær- eller Oliegreen (som enten er Seirens eller

Fredens Symbol).

Disse ere Forestillingerne paa Vasens Hals.
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Af de sex stiirre Figurrækker, som bedække Vasens Bredesider

eller convexe OverQade {xoiXia)^ har den forste Række 8 menneskelige

Celler Gude-) Figurer og 5 Heste, nemlig, fra Venstre til Hoire, a) en

hcel beklædt qvindelig Figur med den hieratiske Stav (oxijtttqov) i hoire

Haand. Hun er vendt imod og synes at tale med 6) Zews, som sidder

i en Lænestol der staaer paa en særegen Forhoining. Guden halr sine

sædvanlige Attributer: Orne paa Scepter og Stol og Tordenkilen ved

Siden. Paa Zeusstolens Ryg læner sig c) en Herakles som Yngling,

staaende, med Kollen (xoQVVi]) i venstre Haand. Derpaa folger atter

en fiirspændt Vogn med d og e, to Figurer^ den ene mandlig og med

en tofarvet Glorie om Hovedet, staaende paa Vognen og holdende med

begge Hænder Tommen hvormed han styrer de vælige Heste ; den anden

qvindelig, med viid Beklædning; hun holder en antændt Fakkel i hoire

Haand og fatter med venstre Haand om den fortil fremstaaende Halv-

cirkelboile («Vrr^) paa Vognen som hun just vil bestige; (skal denne

Gruppe atter betyde Helios og Selene? eller hvilke Andre af Lysguder-

ne?). P En staaende, mandlig^ paa et let Skjerf nær, nogen Figur^

som holder en Krands i hoire Haand og synes med venstre Haand at

tilbyde en stor, Irebægeret, hvidmalet Blomst til g^ Poseidon, som, paa

sædvanlig Maade, sidder paa en hieratisk, præstelig Stol {åiipQog oxXa-

åiag) og holder Treforken i venstre Haand. Under Poseidon, paa et

særeget lidet lavere Terrain, som er antydet med hvide Punkter, sees

en omvendt (paa Siden liggende) eenoret Vase af det Slags som man

sædvanligen kalder Skjenkevaser (oivoxoaC)* Endelig har denne Række

endnu K) en qvindelig beklædt Figur som galoperer frem paa en vælig

Hest og holder med begge Hænder sit, i en Halvcirkel over Hovedet

flagrende Gevandt. Hun sidder med begge Been samlede paa hoire

Side af Hesten (som f. Ex. Faustina i Costiime af en Dea Lucifera paa

Antoninus Pius' Medaglions *) hvis Tomme hun holder i venstre Haand.

Man behover ikke her at gjennemgaae flere af denne Vases

talrige Forestillinger, for fuldkommen at indsee disses Beskaffenhed.

Det bemærkes her endnu kun i Forbigaaende, at den convexe Overflades

to sidste Figur- Rader, paa Vasens modsalte Side, have ikkun Amazon-

grupper, forestillende disse mythiske Skjoldmoers Kamp med hellenske

*) See Duonaiotti Medagl. ant. iil, 1.
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Helte— en Gjenstand som utallige Gange forekommer efter ældre hellcnslie,

især attiske Monumenter; som var f. Ex. malet af il/icon i Theseuslemplet;

udfort i Elfcnbeen og Guld paa Skjoldet af den staaende Pallascoloss af

Phidias i Parthenon (see Pausanias 1 Bogs 17 Cap. § 2); udfort i

Marmor paa den indre Frise af Apollonstemplet i Bassæ i Arkadien,

hvilket Iktinos byggede kort efter Aar 428 for vor Tidsregning (Pau-

sanias 8de Bogs 41de Cap. § 5) og siden, efter hine classise Værker,

paa mangfoldige Sarkofager, Vaser o. s. v.

Ligesaa vist som det er, at alle her nævnede Figurer ere i an-

tik Costume, saa at en saadan Zeus, en saadan Herakles, en saadan Po«

seidon o. s. v. letteligen lader sig paavise paa antik-hellenske Monumen-

ter fra en classisk Tidsalder og af velbekjendt Oprindelse, lige saa vist

er det paa den anden Side, at Hvo som i disse Figurer vilde soge en

mythisk (religios) eller historisk Forbindelse, vilde arbeide aldeles for-

gjæves, tabe sig i ubegrundede, fantastiske Drommerier, og dog til Slut-

ning, hvis han var fornuftig, nodes til at udraabe: oleum & operam

pcrdidi.

Grunden hertil er, at disse talrige Figurer henmaledes paa nær-

værende anseelige Keramion uden nogensomhelst logisk Forbindelse eller

anden Totalidee, end den, et pryde det Sted paa hvilket de hensattes;

med eet Ord: fordi den hele skjonne Vase blot er decorativ og forfær-

diget alene i denne Hensigt.

Af dette Slags Vaser gives der ikke faa i de forskjellige Mu-

seer, i det britiske Museum i London, i den kongelige franske Samling

i Louvre i Paris, i Museo Burbonico i Neapel o. s. v. ; de fleste af dem

henstaae uforklarede, fordi Udgiverne af Vaseværker {Tischhein^ Hamil-

ton^ Millin^ A. de la Borde, Millingen, Gerhard o. A.) ikke kunde faae

Noget ud af Figurernes Totalitet. Dette Slags Vaser ere sædvanligviis

af anseelig Storrelse, efterdi deres forste Bestemmelse var, i mange Til-

fælde, ganske som nu, at staae paa et Bord, et Skab eller andet Mobel

og pryde Stedet hvor de stode. De ere alle, uden Undtagelse, profane

Keramia: ikke bestemte til hieratisk Brug ved Tempeltjenesten eller til

Soningsudgydninger (Libationer), ikke til Veddekampspræmier (^ccO^Xa) i

de offentlige Lege og nationale Ridderspil; de ere som oftest af en se^

nere, yngre Tegneskole, sædvanligen senere end den Lysippiske Stiil i

Konsten, hvis Særkjendc var en aldeles tro Naturefterligning forbunden
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med Bestræbelse efter det Ziirlige, meget forskjellig baade fra den ældre

(archaiske) Tegneskoles Strenghed, og fra den grandiose Opfatning som

Phidias især begrundede og som Winkelmann har benævnet den hoie

Stiil, fordi Phidias og hans Skole forst hyldede idealiseret Skjonhed

(ikke nogensomhelst traditionel eller religios Fordring) som det hoieste

Formaal for Konsten.

Tegning og Udforelse paa nærværende Vase er nok ziirlig,

tækkelig, endog temmelig correct, men der yttrer sig ikke i disse Grup-

per nogen Tendens til det idealt Skjonne eller Grandiose; alle Figurer,

Guder, Heroer og Mennesker, see, saa at sige, ligedanne ud; de ere

slethen Copier af det Forhaandenværende; med en Bestræbelse efter en

vis Elegans, men uden det Hoie og Storartede. En anden Omstændig-

hed, som ligeledes vidner om denne Vases forholdsmæssig unge Alder,

er den, at alle Kjonsdelene paa de mandlige Figurer slet ikke ere anty-

dede; denne bizare Udeladelse vil man neppe finde paa noget græsk

Keramion som er ældre end det tredie Aarhundrede for vor Tidsregning.

Det synes virkelig som om dette Pedanteri smagte af vor egen Tids flaue

Ærbarhed eller uanstændige Anstændighed, af hvad de Franske kalde

une fausse pudeur^ at bedække Kjonsdelene paa nogne Figurer i Kon-

sten med et Baand, et Blad eller deslige.

Disse store, brillante og meget spraglede Brændtleersvaser ere

da og, for det Meste, fra den saakaldte Alexandrinske (Ptolemæiske) Tid

det er: fra den gamle^ ægte hellenske Religions Forfalds-Periode^ da en

Art Syncretismus af de forskjellige Guddomme og deres Dyrkelse var

indtraadt, hvilken egentlig foraarsagedes derved, at man ikke ret troede

paa Nogen af dem. Exempler af en anden Art, men som udsprang af

samme ormstukne Rod, vare hine, saakaldte religiose, Pragtoptog i Alexan-

drien i Ægypten under Ptolemæos Philadelphos og hans Efterfolgere,

hvorom vi f. Ex. have den mærkværdige Beretning i Åthmæos' vidtlof-

tige Compilation (Deipnosophistæ, i 5te Bogs 27de og folgende Capitler).

Denne Sammenjasken, saa at sige, af forskjellige Guddommes

hellige Symboler og Redskaber, Apollinske, Minervalske, Bakchiske, Po-

seidonske o. s. V. imellem hverandre uden andet, end blot pompost eller

decorativt Sammenhæng, stred aldeles imod en, i Hellenernes Religion

virkelig troende, orthodox Tidsalders Folelser; og dette gjelder ogsaa

om denne Pragtvases brillante og brogede Vrimmel af Guder, Heroer,



82

Mennesker og Heste imellem hinanden. Deslige letfærdig Skjemt kunde

ikke existere i hiin gamle og gode Tid, som ArUtophancs saa ofte an-

priser, med vittig, bitter Haan og Spot over sin egen, og som JHndars

Hymner og Æschylos' Chorsange bære Præget af. Derfor er ogsaa en

gammel hieratisk Vase, det er: et saadant hellensk Keramion som enten

virkelig var til Brug ved Offertjenesten, eller var bestemt til Priis ved

de offentlige Lege, hvilke alle stode i Forbindelse med en bet^temt Cul-

tus *), det meest Modsatte man kan tænke sig, baade i Stiil og Betyd-

ning, af disse brogede Decoralionsvaser. For at gjore denne Forskjel

end mere indlysende foreviste Geh. Legationsraad Brondsted noiagtige

Tegninger af tvende saadaune ældre hieraliske Vaser og forklarede kor-

teligeu deres Forestillinger.

Lector Scharling indsendte en Afhandling over adskillige afham

i Urinen fundne Stoffer. Afhandlingen var ledsaget med folgende Brev:

Undertegnede tillader sig herved at tilstille det Kongelige Viden-

skabernes Selskab en Afhandling, som han iinskede maatte findes værdig

til at optages i dets Skrifter. — Ved de Undersogelser jeg i sin Tid

anstillede over Blærestene, blev min Opmærksomhed tillige i hoi Grad

henvendt paa Urinen, som endskjondt kun et Excrement, med Rette altid

har tildraget sig Cheraikernes og Pbysiologernes Opmærksomhed ; da dets

Undersogelse er saa skikket til, i en vis Retning til at kaste Lys over

Ernæringsprocessen i det dyriske Legeme. Det Bifald, som i forskjellige

Lande blev mit Arbeide over Blærestenene tildeel, var mig en Opr

nauntring til, at forsoge hvorvidt jeg kunde give et lidet Bidrag til Uri-

nens saa forviklede Chemie. Allerede i Sommeren 1840 meddeelte jeg

i de skandinaviske Naturforskeres physisk-chemiske Section, nogle fore-

lobige Forsog over Urinen, Af disse Meddelelser, som findes i de skan-

dinavislfe Naturforskeres Forhandlinger for 1840, og derfra ere optagne

i flere af de tydske chemiske Journaler, vil jeg kun bringe i Erindring,

at det dengang var lykkedes mig at fremstille det harpixagtige Legeme

) For Excmpel: med Zeus-Hcrcdyrkelscn i Olympia j med Poseidons Cul-

tus paa Islhmen; med Apollonsdyrkclscn i Delphi j med Pallas-Alhe-

nes Cultus i Atbcii, o. s. v.
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af Urinen, som Berzelius i sin Tid forst har omtalt, men om hvilket

han dog yttrede Tvivl hvorvidt det kunde ansees, som en almindelig

Bestauddeel af Urinen eller muligen var eiendommeligt for den af ham

undersogte Urin; endvidere havde jeg ved at behandle Urinen med Sal-

petersyre, erholdt et flygtigt, olieagtigt Legeme, en flygtig, krystalliser-

bar Syre og en eiendommelig Harpix, foruden nogle Farvestoffer. Ved

de Undersogelser, som jeg nu vil tillade mig at meddele, er jeg kom-

met til folgende Resultater. Den Berzeliuske Harpix af Urinen er i reen

Tilstand formodentlig et Ilte af et hypothetisk, sammensat Radical, som

jeg kar kaldt Omichmyl. Behandles dette Omichmylilte med Kongevand

dannes det omtalte, flygtige olieagtige Legeme, som jeg har kaldt Nitro-

Chlororaichmyl ; heraf udskilles ved passende Behandling med Æsk &c.

et andet Stof, som jeg har kaldt Chloromichmyl, hvilket ved Ophedning

giver Saltsyre og den ovennævnte eiendommelige Harpix, Chloromich-

mylharpix. Omvendt kan man af denne Harpix ved Destillation med

Kongevand fremstille Nitro-€hloromichmyl, af hvilket man ved Kogning

med Vand kan danne den omtalte, flygtige og krystalliseerbare Syre,

som jeg har kaldt Chloromichmylsyre. Ved at betragte Sammensætnin-

gen af Chloromichmylsyren blev jeg bragt paa den Tanke, at der af

Benzonsyre kunde fremstilles en lignende chlorholdig Syre, og Forsoget

bekræftede Rigtigheden af denne Tanke. Men da der herved dannes et

Vendepunkt i den hoist besværlige Række af Arbeider, jeg hidtil har

foretaget med Urin, saa har jeg antaget det for passende nu at meddele

de Resultater, jeg i een Retning har erholdt; og det saameget mere,

som jeg har Grund til at formode at Arbeidet vil forgrene sig ud til

mange Sider. — Ved en almindelig Betragtning over den store Mængde

Undersogelser, der ere foretagne i den samme Tid over forskjellige

Plante- og Dyrstoffer, er jeg nemlig fort til den Tanke, at Natu-

ren , som altid viser en stor Forkjærlighed for enkelte bestemte

Forbindelser, formodentlig i mange Planter, om ikke i alle danner et

fælles Radical for Benzoyl, Cinnamyl, Spiroyl og Salicyl, som under

forskjellige Omstændigheder uddannes paa flere Maader, saaledes f. Ex.

i de varme Lande især til Benzoyl- og Cinnamyl-Forbindelser ; i de

koldere Lande til Spiroyl- og Salicyl-Forbindelser; og endelig i det dy-

riske Liv til Omichmyl-Forbindelser.
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Skulde den medfolgende Afhandling trods dens Mangler, som

nærmest har sin Grund i de store Vanskeligheder jeg har havt for at

erholde endog smaa Qvantiteter af de her nævnte Stoffer, være saa hel-

dig at (inde Selskabets Bifald, vil det være mig en Glæde efterhaan-

den at meddele de Resultater jeg senere erholder.

Den 18de Februari 1842.

Ærbodigst

E. A. IScliarlliiir.

Til herover at aflægge Beretning udnævnedes Professorerne Zeise og

Forchhammer,
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Det magnetiske Observatorium.

Fra Begyndelsen af denne Maaned er der i Observatoriet blevet an-

stillet regelmæssige daglige Iagttagelser af Declinationen til de 7 Tids-

punkter Kl. 5, 8, li Formid. og Kl. 2, 5, 8, 11 Eftermiddag, i den

Hensigt at bestemme Storreisen af og Loven for den daglige Variation.

Det var nemlig allerede af tidligere Iagttagelser bekjendt, at Declinations-

naalens Stand var underkastet en daglig Forandring, og Hansteen havde,

ved at sammenstille de ældre herhenhorende Observationer, udledet, at

den mindste vestlige Declination indtraadte omtrent mellem 7 og 8 om

Morgenen, hvorpaa Naalen bevægede sig mod Vest, indtil den mellem

1 og 2 om Eftermiddagen opnaaede sin storste vestlige Stand, at

den derefter atter rykkede mod Ost indtil om Aftenen omtrent Kl. 9,

da den stod stille eller endog gik noget mod Vest, men om Natten atter

bevægede sig mod Ost, saa at den om Morgenen var noget ostligere

end om Aftenen. Fremdeles havde han fundet, at Foiskjellen mellem

den storste og mindste Stand var storst ved Sommer-, mindst ved Vin-

ter-solhverv, storre i Nærheden af Polerne end ved Æqvator. Imidler-

tid maatte disse Resultater dog kun betragtes som den forste Tilnær-

melse til Sandheden, idet de Observationer, hvorpaa de stottede sig,

deels vare temmelig faa i Antal, deels anstillede med Instrumenter, der

ikke tillode nogen synderlig Skarphed.

Dette er derimod i hoi Grad Tilfældet med det Gaussiske Ap-

parat, hvorved man uden Vanskelighel kan bestemme Declinationsnaalens

Stand med en Noiagtighed af nogle faa Secunder; og, ligesom det der-

for fortrinlig egner sig til Variationsobservationer i Almindelighed, saale-

des har man ogsaa allerede paa flere Steder, hvor magnetiske Observa-

torier ere indrettede, ordnet Iagttagelserne med det saaledes, at de kunde

tjene til Bestemmelsen af den daglige Variation. Det er ogsaa ioinefal-

dende, at, selv uden Hensyn til den Interesse, Problemets Losning i og

for sig kan have, denne Art af Iagttagelser maae hore til de forste,

hvorpaa man ved et fast Observatorium henvender sin Opmærksomhed,

idet Kjendskab til Loven for den daglige Variation er aldeles nodvendig,
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naar man af nogle enkelte daglige Iagttagelser vil udlede den til hele

Dugnet svarende Middelværdie.

Den sikkreste Fremgangsraaade herved er nu vistnok at anstille

Iagttagelser med korte Mellemrum f. Ex. fra Time til Time hele Dog-

net igjennem; men, da hertil udfordres flere Kræfter, end Observatoriet

kan byde over, saa maatte man indskrænke sig til at fordele et mindre

Antal Iagttagelser, saavidt muligt ligelig, over hele Dognet og af de saa-

ledes erholdte Observationsdata beregne det Ovrige, under Forudsætning

af Phænomenets periodiske Natur. Den folgende Tabel indeholder nu

Resultaterne af de Iagttagelser, der efter denne Plan ere anstillede i

Februarmaaned. Declinationsnaalens Stand er her udtrykt i Scaladele,

hvoraf hver betyder 21"o92. Vil man allsaa finde den Foraudring,

der er foregaaet fra et Tidspunkt til et andet, saa multiplicerer

man blot Forskjellen mellem de to tilsvarende Tal i Tabellen med

denne Storrelse; onsker man tillige at vide den til de enkelte Momenter

svarende absolute Declination, saa multiplicerer man Tallene i Tabellen

med 21"592 og trækker det udkomne Product fra 17<^25'4"6, eller

den Declination (d), der svarer til Scaladelen (n) findes efter Formlen

d = 17025'4"6 — 21"o92 w,

saa at altsaa voxende Tal i Tabellen betegne aftagende Declination og

omvendt.
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Tidspunkter af Dognet, er den auden Columne tilfoiet, der indeholder

hvad man kunde kalde Middelusikkerheden, beregnet paa den sædvanlige

Maade. Betegner nemlig a^^ 02 a^ , ». Forskjellen mellem Middeltallet

og den Iagttagelse, der er anstillet den 1ste, den 2den, den 3die o. s. v,

«»g m er Antallet af Observationerne, saa er

=V'^j + C'2^2 ~^ ^3^3

Da endvidere disse Perturbationer paa Grund af deres betyde-

lige Storrelse i Sammenligning med den, der hidrorer fra den daglige

Variation, ofte yttre deres Indflydelse i Middeltallet af en heel Maaneds

Iagttagelser, saa vil det være hensigtsmæssigst, at udelukke de Dogn, paa

hvilke saadanne have fundet Sted, fra de Middeltal, hvorved den regel-

mæssige daglige Variation skal bestemmes; og disse Dages Iagttagelser

findes derfor anforte i de folgende Columner, tilligemed 2, der heller

ikke ere medtagne, fordi paa dem enkelte Observationer mangle. Middel-

tallene for de ovrige Dage findes i den sidste Columne, hvis Angivelser

lade sig fremstille ved folgende Formel, i hvilken d er den til Klokke-

slettet t svarende Stand

d = 44,05— 8,199 sin (15« t + 68"35) + 1,532 sin (300<4-163»i7')

— 1,806 sin (450 t + 2703O').

Beregner man heraf Tidspunkterne for den storste og mindste vestlige

Declination saa finder man, at den forste, som er 17«i3'6"7, indtræffer

Kl. 1H7' Eftermid., den sidste, som er 1705'47"9, derimod Ri. O'^SG'

Formid. Forskjellen mellem begge eller den storste daglige Variation

er 7'19" eller omtrent J Grad. Sluttelig maa bemærkes, at de Herrer,

der af Interesse for Sagen have deeltaget i disse Observationer, ere

DHr. Marstrand., O. W. de Fine Skibsted^ G. Tuxen^ Premierlieutnanter

af Soetaten, Ur. Assessor pharm. Bech^ og DHr. (7. Petersen og W.

Holten^ polytechniske Candidater.
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Oversigt
over det

Kongelig'e danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

Af

Conferentsraad og Professor JRf, C^. Avstcéi^
Coinmandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

ifr. 3.

Modet den 4'''= Marts.

Professor Schouw forelæste Selskabet en af Botanikeren Hr. Liebmann

meddeelt Skildring af det raejicanske tierra frias Vegetation fra Omeg-

nen af Tuzutlan ved Begyndelsen af Regntiden.

Fra Santa Maria de Tlepacojo, som ligger 20 Leguas Syd for

Popantla i det mejicanske tierra caliente, behover man blot at rcise 8

Leguas i Vest op til Byen Tuzutlan for al passere gjcnnem det saa-

kaldte tierra tempiada og henflylte sig til den Region, som Mejicanerne

tillægge Navnet tierra fria» Naturforskeren kan ikke letteligen nogetsteds

i kortere Tid blive Vidne til slorre Forskielligheder end de, ban moder

paa denne faa Timer varende Reise. Skiondt St. Maria ligger 8 til

900 Fod over Havet og derfor er hævet over Regionen for Mosquitos

og de ovrige plagende Insekter, saa er dog Varmen om Dagen fra

25—30® R., og Vegetationen fremtræder med Tropenaturens hele Fylde.

— Derfra stiger man op ad Cordillere Kicden gicnnem den tempererle

Region; den smukke træagtige Bregne Cyalhca mexicana viser, at man

3'
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ikke længer er i det hede Ba^lte; licrligc Ege med glindsende immer-

groniie Blade danne Skovene, mange mindre Planter minde Botanikeren

om nærbeslægtede europæiske Former, Bygninger opforte af Steen eller

Planker træde istedetfor de lette Bambushytter. Stiger man hoiere, saa

træflTer man Liquidambar styraciflua, den forste Forkynder af tiena fria;

Planteformerne blive nu med hvert Skridt mere Hge vore nordiske,

skiondt ogsaa en Mængde eiendommelige Planter vise sig. Paa de om-

givende Hoider kneise de prægtige mejicanske Naaletræer, og Skrænterne

prydes af blomstrende Arbutus- og Vacciniums-Arter, storre og skion-

nere end vore, og af Rhexier med blodrode Kroner. Alnus jorullensis,

som meget ligner vor graae El, danner Hegn og ledsager den Reisende

op paa Hoisletten. Her forandrer Naturens Physiognomie sig pludseligt

og man troer sig hensat i en mellemeuropæisk Egn. Luftens Klarhed

er aflost af Nordens morke skyopfyldte Himmel; Taager hvile over

Sletten og regntruende Skyer trække den hele Dag op og ned ad Bierg-

siderne. Medens i den hede Region de tætte, af Slyngplanter giennenh-

vævede. Skove indtage det storste Areal, og den af Indianerne dyrkede

Jord indskrænker sig til smaae Pletter, hvor man efter at have afbrændt

Skoven, saaer saameget Mais og Bonner som man netop behover, samt

lil smaae Pisanghaver omkring Hytterne; saa seer man derimod i Hoi-

iletten, hvorhen man vender Oiet, kun veldyrkede Marker, hvor den

lysgronne Mais staaer i den frodigste Væxt med de violetblomstrende

Bonner i Bunden af Ageren; dog forekommer her ogsaa Byg og Havre.

— Paa de omhyggeligen opforte Steengierder voxer Maguai Planten,

Agave americana, Hoilandets Viinplante; ogsaa levende Gierder af Mes-

pilus pubescens og flere Buske benyttes* En slet Sort Æbletræe og et

Slags Kirsebærtræe, Prunus Capuli, hvis Frugt dog ei kan sammenlignes

med vore , og frodigt blomstrende Rosenhækker forekomme omkring de

solide i sydspansk Stiil opforte Steenbygninger eller lunere Bielkehuse;

en Art Piil af smuk Pyramideform plantes ved Kirkerne og give Byerne

i Afstand et imposant Udseende. Abricoser og Ferskener groe som Blom-

metræer i vore Bonderhaver. En vigtig Næringsplante er Sechium edule

af Græskarfamilien, en frodig Plante der i Aarets Lob leverer en gandske

forbausende Masse Frugt; den snoer sig hen over Alt hvad der staaer

den nær, ofte overdækker den aldeles Bygningerne og hænger ned paa

den modsatte Side af Taget. Den vil udentvivl kunne taale vort Klima
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og blive en Velgierning for den fattige Landmand paa Grund af deu

store Mængde Fode, den leverer uden nogensomhelst Pleie. Jordbunden

~ pjia denne Uiiisletle bestaaer af en let, lysguul, sandblandet Leer, som,

naar ei længere Torke indtræffer, er i hoi Grad frugtbar; delte Leerlag

hviler paa en los hvidguul Sandsteen. — Hoislctlen sonderrives af dybe

Barrancas, og i Bunden af hver af disse flyder en Bæk eller Flod^ her

seer man at Syenit, Granit og Leerskifer ligge under hiine Jordlag.

Over Hoisletten hæver sig en, 2000 Fod hcii Bicrgkam, Tepeyecuapa,

hvis overste Deel bestaaer af Kalk. Middeltemperaturen i dette Hoiland

paa 20^® N. Br. var i Mai Maaned 13^ R. og hermed var Jordtempe-

raturen overeensstemmende.

Skovvegetationen, som er aldeles forsvunden paa Hoisletten, dan-

nes paa Holderne af Slægterne Piims, Quercus og Alnus. Af den forste

Slægt kan man i Nærheden af Tuzutlan samle 9 Arter, deriblandt 2 nye,

hvoraf Forfatteren kalder den ene Pinus muricata, fremdeles P. Monte-

zumæ, Teocote og den af C. Ehrenberg for faa Aar siden bekiendtgiorte

Pinus Ayacahuite, hvis Stamme naaer til en Hoide af 120 Fod og hvis

Kogler have den forbausende Længde af 15— 16 Tommer; Forf. troer

at denne Art vil udholde vort Klima, da der paa dens Voxested i Vin-

termaanederne hyppigt falder Snee og Klimatet næsten bestandigt er raat

og fugtigt; det er maaskee den harpixrigeste af alle Arter, Koglerne

dryppe af en klar, vellugtende Terpentin. — Blandet med Naaletræerne

forekomme 5 Arter af Eg. Ligesom i Naaleskovene i Almindelighed

findes her kun faa Væxter, deriblandt en Afart af den i Europa saa

almindelige Bregne Pteris aquilina; Enebærbuskens Plads indtages af

Myrica jalapensis. Helianthemum glomeratum er baade Skov- og Hede-

plante og træder istedetfor vore Lyng- eller Blaabærbuske ; mellem disse

Buske voxer frodigt Fragaria mexicana, der har en skuffende Lighed

med vor Jordbærplante; desuden adskillige andre europæiske Former.

Som Snyltevæxt paa Naaletræerne forekommer et Slags Mistelteen, Vi-

scum vaginatum. En Mængde af vore almindelige europæiske Ukruds-

planter, deriblandt Nelden, llrtica urens, have fulgt Menneskene paa

deres Vandring op til delte Hoiland. Den Jord, som formedelst Ufrugt-

barhed ligger ubenyttet, er bevoxet med lavt Krat af Eg, El, Myrica

jalapensis, Helianthemum glomeratum og Pteri« aquilina, og da der for-

uden disse findes yderst faa Planter, saa faae disse Egne Charaeteren af

3*
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vore Hedebakker. — 1 disse Heder findes den store Kanin, som paa

delte Slrog afgiver Hoilandets eneste Vildt; ogsaa paa Fugle er her en

stor Fattigdom. Stiger man fra disse Heder ned i Barankerne, saa træf-

fer man en langt frodigere Plantevæxt, men Vandene i Bunden af disse

Klofter have kun faa Planter (hvoriblandt den europæiske Lemna gibba)

,

og slet ingen Alger.

Hoiderne som hæve sig over Hoisletten have, i det Hele taget,

en meget censformig Vegetation; dog fremtræder ogsaa her i Kloflerne

en rigere Plantevæxt end paa Skrænterne ; mellem Syenitblokke en blod-

rod Pitcarnia, Cereus flagelliformis, Pentstemon fruticosum, en ny udmær-

ket Ziirplante af Gesneriaceernes Familie med morkerode 2—3 Tommer

lange rorformige Kroner, der danne ensidede Risper, to smukke Agave

Arter , to nye Arter af Stachys med store hoirode Kroner, Fuchsia ar-

borea og flere.

Modet den 18"'' Marts.

Selskabet var samlet i H. M. Kongens eget Palais og under Allerhoist-

sammes Forsæde. Udkast til Selskabets Budget forelagdes og forhand-

ledes.

1 Lobet af indeværende Vinter har Selskabet modtaget folgende

Skrifter:

Dove iiber die nichtperiodischen Aenderungen der Temperaturvertheilung.

2 Th. 1841.

Wiebeking Mémoire sur une nouvelle et trfes-avantageuse construction des

chemins en fer.

— — Proposition pour un congrés scientifique compose dMngénieurs

et architectes Europécns.

— — ifbersicht der Lange und Kosten der merkwiirdigsten Schiffarts

Ganale in Frankreich und England.

Det Belgiske Instituts 3die Classes Priisopgaver.
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Xouvcaux Mcmoires de Tacad. de sciences et belles-Ioltres de Bruxelles.

T. 13 & 14.

Mcmoires couronnés de l'acad, de Bruxelles. Tome 14, 2me partie,

Tome 15, premiere partie.

Bulletin de l'acad. de Bruxelles. Tome 7, Ire & 2rae partie, Tome 8,

Ire partie, og 2 Fascikler af 2me partie,

Annuaire de Tacad. de Bruxelles. 1841.

Des moyens de soustraire Texploitation des mines de houille aux chances

d'explosion, receuil de mém. et de raports. å Bruxelles 1840. 8.

Quetelet Resumé des observations sur la Méteorologie, faites h Tobserva-

toire royal de Bruxelles en 1840. (Uddrag af Mém. de l'acad. T. 14.)

Pardessus Collection de lois maritimes. T. 4 <Sj 5.

Mémoires de la Société géologique de France. T. 4. lére Partie.

Bulletin de la Société géologique. T. 11, No. 23—29. T. 12, No. 1—27.

Mauduit Reponse å M. Raoul Rochette, (2 Expl.)

Karl Kreil Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag.

Ister Jahrg. Prag, 1841. 4to.

Handlingen der jaarlijksche Vergadering van de Maatschepij der Nieder-

landschen Letterkunde te Leiden. H. 1—7. 1834—40. 4.

Francesco Zantedeschi Della Elettrotipia. Venezia, 1841. 4.

11 politechnico, repertorio. No. 19—20. Milano, 1841.

Transactions of the zoological Society of London. Vol. 2. part. 4 & 5. 4lo.

Proceedings of the zoologicai Society. 1840. Jan.—Sept.

Reports of the Council and Auditors &c. read at the annual general

meeting 29 Apr. 1841. 8. 2 Expl.

Report of the Council to the special general meeting 20 Mai 1841. 8.

Report of the Museum comitee. 8 Jul. 1841.

Mémoires de l'académie imperiale des sciences de Saint-Pétersbourg.

6éme Serie. Sciences naturelles Tom. 3, orne <fc 6me livraison,

Tom. 4, lere—6me livr. — Sciences mathém. et physiques

Tom. 2, 5me & 6me livr. Sciences poHtiques <fcc. Tom. 4,

6me livr. Tom. 5, Ire—4me livr.

Mémoires présentés å l'acad. imperiale de St. Pétersbourg par divers

Savans. Tom. 4, 3me & 4me Livr.

Receuil des actes de la seance publique de Tacad. imperiale de St.

Pétersbourg, Icnue le 29 Decbr. 1839.
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Receuil des Actes &c. 29 Dccbr. 1840.

Annuairc magnetique et météorologique du corps des ingenieurs de mines,

année 1838 S: 1839. Petersb. 1840—1841,

Bulletin de la Sociétc imperiale des Naturalistes de Moscou. 1840. No.

1—4. 1841. No. 1.

Transactions of the American philosophical Society, held al Pliiladelphia.

Vol. VI, Part II. Vol. vil, Part. li and iii.

Proceedings of the American phil. &c. Society. No. 6—11 & 13—18»

Atti della reale accademia della scienze, sezione delia Societå reale Bor-

bonica. Vol. lil—iv.

Jos. Gene Synopsis reptilium Sardiniae indigenorum.

— — Descrizione di un nuovo falcone di Sardegna.

— — Description de quelques especes de la collection zoologique

de Turin.

Macedonio Melloni Relazione intorno al Dagherrotipo, letta alla R. Acca-

demia delle scienze. 1839.

— — Esperienze suU' azion chimica dello spettro solare, e loro

relativamente alla dagherrotipia.

Van der Hoevcn en de Vriese Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en

Physiologie. Tom. 8. Stk. 4.

Jaques Gråberg de Hemsoe Observations authentiques sur la peste de

levant et sur la vertu specifique de Fhuilc d'olive contre cette

effrayante maiadie, redigées pour la seconde reunion scientifique

italienne séant å Turin en Septbr. 1810.

Jomard Notation hypsométrique ou nouvelle maniere de noter les attitudes.

Gustav Crusell Ueber den Galvanismus als chemisches Hcilmittel gegen

ortliche Krankheiten. Mit einem Schreiben von M. Markus^

Leibarzte Ihrer Maj. der Kaiserin von Russiand. Petersb. 1841.

(2 Expl.)

W, Gesenius Ueber die Himjaritische Sprache und Schrift. Aus der

allg. Litt. Zeil. Juli 1841 besonders abgedruckt.
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Det magnetiske Observatorium/

Iagttagelserne til Bestemmelsen af den daglige Variation i Declinalionen

ere i denne Maaned blevne fortsalte efter samme Plan, som i forrige,

og de i den efterfolgende Tabel indeholdte Resultater ere ligeledes ord-

nede paa samme Maade, som i den foregaaende Meddelelse. For af

Tabellens Tal, der betegne Scaladele, at udlede den tilsvarende absolute

Declination, anvendes Formlen

d = 17025'4"6 — 21"592 n,

hvor (fO er den Declination, der svarer til Sealadelen (n).

(JD «
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Oversifjt
over det

Kongfeiifje danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeidcr
i Aaret 1842.

Af

Conferentsraad og Professor MMm €7. €Mrsi€tM^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

]Wr, 4.

Miidet den 1"' April.

m3t. Kroyer forelagde en Afhandling over endeel nye nordiske Arter af

Amphipodernes Orden, henhorende deels til allerede bekjendte Slægter,

deels til ti nye af Forf. opstillede generiske Grupper ; og ledsagede denne

Afhandling med nogle indledende Bemærkninger over Forholdet mellem

det dyriske Liv i Polar- og Tropchavene. Det er disse Bemærkninger,

man har indskrænket sig til at meddele, da Forf. paa et andet Sted agter

at give en forelobig Oversigt over de nye Slægter og Arter,

"Den som en gyldig Lov i den zoologiske Geografi antagne Sæt-

ning, at Afvexlingm i Dyrenes Former og Organisationsmaade er i et

bestandigt tiltagende Forhold fra Polerne til Ækvator^ eller med andre

Ord, at Antallet af Arter og Slægter stiger, alt eftersom man fra de

koldere Zoner nærmer sig Tropeegnene: denne Sætning kuride let, især naar

den omvendes, lede til at udkaste et alt for ugunstigt Billede af det dyriske

Liv, saaledes som Naturen har udpræget det i det hoje Norden. Da et

kort Ophold paa Spitsbergen og et længere i det nordligste Norge har

4
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forsltaflct mig nogen KundSfkab om Formel* og Forhold i de boreale

Egne, en Kundskab, som ved de aarlige zoologiske Sendinger fra Gronland

stadigen udvides; — og da paa den anden Side Hans Majestæts Yndest

for Naturvidenskaberne for ikke længe siden har sat mig istand til at

besoge nogle Tropelande: kan jeg anstille en Sammenligning mellem

begge Zoner, ene stottende mig paa egne Erfaringer. Yed denne Sammen-

ligning omstodes vel ikke den ovenanforte Lov, men Forskjællen mellem

de vidtadskilte Egnes Dyreverden (Talen er her blot om Havets Beboere)

viser sig imidlertid for mine Cine under et langt mere mildnet Lys epd

det, hvori jeg tidligere betragtede den.

Lader man forst Formforskjælligheden upaaagtet, og betragter blot

den med Liv begavede Masse eller Individantallet, da skulde jeg næsten troe,

at Overvægten er paa Nordens Side. Enhver kjender de ældre Erfarin-

ger, som hore herhid : at Stimerne af adskillige Fiskearter., t. Ex. Torsk,

Lax, Sild o. s. v. saa at sige ere uudlommelige i det nordlige Hav;

at Dyreverdenens mest kolossale Frembringelser, de egentlige Hvaler,

for en stor Deel nære sig af meget smaa Bloddyr og Krustaceer, hvilket

forudsætser uberegnelige Skarer af disse o. s. v. I Havet udenfor Spits-

bergen traf jeg en lille Krustace af omtrent 2 Liniers Længde i saa for-

bausende Mængde, at man ved Hjælp af en Sigte eller et lignende Red-

skab vilde kunne have ost hele Tonder fulde af dette Dyr. I Belsund,

en lille Bugt af næppe § Miil i ? som ligger paa Vestsiden af Spits-

bergen under mere end 77^ n. Br., altsaa ikke tretten Bredegrader fra

Nordpolen, fandtes en Rigdom af Dyr, som jeg intet andet Sted har seet

overtruffen eller blot opnaaet. Havbunden var uden Overdrivelse bedækket

med forskjællige Arter Ascidier og Konkylier, de sidste enten med deres

opnndclige Beboere eller i disses Sted indtagne af Eremitkræbs; hos

Sælhunde og Fisk, som man havde Lejlighed til et aabne, fandtes Maven

aldeles fyldt med Krustaceer; det Samme var Tilfælde med de utallige,

paa LLivfladen hvilende Sofugle. Og imidlertid vare Forholdene saaledes,

at man kunde have Grund til at antage dem for meget ugunstige for

dyrisk Liv. Thi, for ikke at tale om, at Lufttemperaturen her paa

Aarets bedste Tid og under en bestandig Dag (vi opholdt os her de

sidste Dage i Juli) kun var et Par Grader over Frysepunktet; saa inde-

sluttedes denne lille Bugt paa de to Sider af uhyre, lige ned til Havet

naaende, lisbræer, fra hvilke ideligen store lismasser styrtede i Soen,
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og altsaa bidroge til at forringe dennes Temperatur. Dybden af Havet

i denne Bugt var ikke saa betydelig, at den syntes at kunne yde nogen

stor Beskyttelse for de sig her opholdende Dyr, da den kun udgjorde

ti til tyve Favne. Og dette uagtet modte man en Rigdom af levende Skab-

ninger, som Ingen let uden egen Anskuelse gjor sig en tydelig Fore-

stilling om. Jeg vil endnu tillade mig at anfore et Par Exempler fra Gron-

land paa det dyriske Livs Fylde i disse Egne. Paa et til det Konge-

lige Museum nedsendt Glas med en lille, ikke een Tomme lang Amfipod,

har Nedsenderen skrevet: "med denne Krustace var Godthaabsbugten

formeligen opfyldt den Ilte Juli 1841 , saa at man flere Steder ikke

kunde see gjennem Vandet." — De smaa Dyr, der ere Fiskerne bekjendte

under Navnet Tanglopper, og som ligeledes henhore til Amfipoderne, ere

ved Gronland saa talrige , at de i een Nat kunne fortære den storste

Sælhund, saa blot Skelettet bliver tilbage. Kaptajn HolboU skriver om

disse: ''jeg har, ved paa 75 Favnes Dybde at udlægge en Ravn og et^

Stykke af et Hajhoved i en Kurv, i to Timer erholdt over sex Potter

af disse smaa Dyr, uagtet Kurven var aaben, og efterlod en bred Stribe

af Dyr, lig en Bisværm, som forlode den under Ophalingen." Mange

lignende Exempler kunde anfores, men allerede disse synes tilstrækkeligt

at vise^ at Nordens Kulde idetmindste ikke i denne Retning er til Hinder

for et frodigt Liv. Om nogle af Nordens Havdyr, saavel Bloddyr som

Krustac(ipr, har jeg Erfaring for, at de, naar f. Ex. Ebben efterlader

dem i et lille Vandhul, og de under indfaldende Frost indesluttes i en

Ismasse, dog igjen vende tilbage til Liv, saasnart Floden atter tilforer

dem Vand.

Betragtes de nordiske Havdyr fra et andet Synspunkt, næmlig med

Hensyn til Storreisen; da kan just heller ikke Sammenligningen mellem

den kolde og varme Zone heri siges, ganske at være imod den forste.

Det er saa langt fra, at den Sammenkrympning, Menneskeslægtens hyper-

boreiske Forgrening synes at have undergaaet, og som ligeledes tildeels

viser sig i Polarvegetationen, ogsaa udstrækker sig over Havets Orga-

nismer : at jeg endog mener, det idetmindste i mange Tilfælde kan godt-

gjores, at de Slægtsformer, den kolde Zone har tilfælleds med den tem-

pererede eller varmere, i den forste naae en betydeligere Storrelse end

i den sidste. Jeg skal ikke opholde mig ved de amfibiske Pattedyr eller

Hvalerne eller Fiskene, skjondt disse kunne afgive flere meget oplysende

4*
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Exempler; fordi de næmlig lillige ere meget vel bekjendle. Derimod

henter jeg el Par Exempler fra Kiustaceerne. I en tidligere Af-

handling om de nordiske Hippolyter har jeg bemærket, at denne Slægt

i Polarzonen naaer en betydeligere Storrelse end i de sydliger/e

Have. Dette gjælder ogsaa om Slægten Crangon. Endvidere om Ca-

prclla. Og, for ikke at forbigaae de Dyr, der ere Gjenstand for nær-

værende Afliandling, maa det endnu tillades mig at anfiire, at Amfipod-

ordcnen opiiaaer sin storste Masseudvikling i Polarhavet; adskillige af

de nordiske Arter ere saa kæmpemæssige, sammenlignede med Trope-

havenes Arter, at de forholde sig til disse omtrent som Elefanten til et

eller andet af Nordens mindre Landpatledyr. Heller ikke savnes Ex-

empler i Bloddyrklassen: saaLedes har jeg ingensteds seet saa gigantiske

Ascidier som paa Spitsbergen. Der kunde endvidere anfores flere Erfa-

ringer for, at naar de samme Arter ere fælleds for Spitsbergen, Gron-

land og den norske Kyst, de da paa det forste af disse Steder synes at

fremtræde storst, i det sydlige gronlandske Hav allerede ere mindre,

og fremdeles aflage i Storrelse paa den norske Kyst alt som man rykker

mere sydligt.

Det er almindeligt antaget, og vistnok i det Hele taget med

Ret, at de dyriske Farvers Skjonhed og Mangfoldighed staae i direkte

Forhold til Sollysets Kraft, og at derfor Tropeegnenes Dyr prange med

rode, blaa og gronne Farver, medens Polarzonen maa lade sig niije med

hvide og sorte. Imidlertid synes denne Lov i ringere Grad at gjælde

Havdyrene, og man maa ikke troe, at det boreale Hav, dets lange Vin-

ternat uagtet, ganske savner Farvepragt. Blandt flere Exempler herpaa,

vil jeg blot anfore det, som forekommer mig mærkeligst. Een af de

ovenomtalte Ascidiearter, af Storrelse som Ferskener eller Oranger,

kappedes med disse skjorme Frugter ikke blot i elegant Form men

ogsaa i levende Farver, og fremstillede mellem lisbræer en næsten

skufl'ende Efterligning af disse en sydligere Zones Frembringelser.

Dette har været mig saa meget mere paafaldende, som alle de Ascidier,

jeg i Tropehavet har truflct, vare hvide, graae eller sortagtige. Det er

dog ikke ene med Hensyn til denne Bloddyrslægt, at Polarzonen kan

Udholde en Sammenligning med Tropehavet. Der synes virkcligen at

gives hele Regioner af det sidste, som slet ikke svare til ^cn Forestilling,

man a priori danner sig derom. Vilde man for Excmpel sammenstille
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i et Billede alle de zoologiske Gjenstande, som Havet ved Callao, omtrent

12® syd for Linien, ydede mig, og sammenholde delte med Udbyttet,

samlet i den lille Bugt Belsund i kortere Tid, skulde man maaskee være til-

bojeligtil at tilkjende det sidste Sted Fortrinnet baade i siirlige'Former og i

levende Farver. Saalidet opfyldte det peruanske Hav-paå déti'angiviie

Sted de Forvei tninger, Zoologen plejer al gjore sig oiii el Triipehav.

Gaaer man nu endeligen over til Antallet af Slægter og Aiter,

saa skulde jeg mene, at ovenanforte Regel, hvorvel den i Almindelighed

kan ansees for paalidelig, dog er saa langt fra at kunne gjennemfores

i det Enkelte, at endog store n.-iturlige Afdelinger af en eller anden Dyre-

klasse derfra gjore paafaldende Undtagelser; og nærværende Afhandling

leverer et Bidrag lil al bevise dette med Hensyn til Amfipodernes Orden.

1 et tidligere Arbejde over Gronlands Amfipoder har jeg gjort opmærksom

paa, at disse udgjorde omtrent en Fjerdedecl af alle de, paa den Tid Arbej-

det udkom, bekjendte Amfipoder. Under den Forudsætning, at de ovrige

Haves Amfipoder vare ligesaa vel bekjendte som det gronlandske Havs,

kunde man allerede heraf slutte, at denne Orden ikke, hvad Antallet

angaaer, kunde være indbefattet under den oftere omtalte zoologisk-

geografiske Lov. Men, da det ikke vel er muligt at anstille nogen Sam-

menligning mellem den Nojagtighed, hvormed de forskjællige Have ere

undersogte, vilde det altid være tilladt, at tvivle paa en saadan Slutnings

Gyldighed. Det vil altsaa ikke være overflodigt, at understotte den med

yderligere Argumenter, og jeg troer, at være i Besiddelse af saadanne.

Forst kan jeg næmlig fremhæve den direkte Erfaring, jeg har havt Lej-

lighed til at erhverve mig,* ved at besoge Tropehavet saavel paa 6st-

som Vestkysten af Sydamerika. Blandt de talrige Krustaceer, som her

findes, har jeg af Amfipodernes Orden forholdsviis kun truffet faa Arter,

af ringe Storrelse og med temmeligt sparsomt Individtal. Og da min

Opmærksomhed var henvendt paa disse smaii Dyr, og jeg var vant til

at soge dem, tor jeg maaskee vove at lillægge denne Erfaring nogen

Vægt, skjondt jeg meget vel indseer, at jeg, ifolge mit korte Ophold,

maa være saare langt Tra at have udtomt, hvad der virkeligen forekommer

af denne Orden. Istedetfor at man i vore nordlige Have under enhver

Steen ved Stranden finder i hundredeviis Gammarus Locusta eller Or

chestia litoralis og andre Amfipoder, traf man der under lignende For-
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hold ganske andre Kruslaceer, næmlig Krabber, især hciihorende lil

Slægterne Porcellana, Grapsus o. s. v.

Den anden Grund, hvorpaa jeg stiiUcr min Mening om Amfi-

podernes Overvægt ved Nærraelsen mod Polarhavet, er det store Antal

nye nordiske Former af denne Orden, jeg i det korte Mellemrum, siden

mitArbeide over Groulands Amfipoder, har lært at kjende, og som kun

for en Deel ere beskrevne i den fremlagde Afhandling. Jeg har næmlig

for Ojeblikket indskrænket mig til Amfipodernes ene Afdeling, de saakaldte

Gamraarina; og af denne endnu blot bearbejdet en Deel af det for

Haanden værende Fonaad. Naar hermed bringes i Forbindelse, at man

fra samtlige Verdens Have ikke kjender 120 Arter af Amfipodordenen,

og at de allerede tidligere som gronlandske beskrevne Arter, udgjorde

omtrent en Fjerdedeel af Antallet : saa synes det at blive tydeligt, hvor afgjort

en Overvægt det nordiske Hav ved nærværende Tilvæxt erholder over de

sydligere Have. Den Omstændighed, at de talrige nordiske Arter ikke

med Foje kunne henfores til nogle faa Slægter, men udvikle en Rigdom

af Formforskjælligheder, hvis fysiologiske Betydning er stor nok, til at

fordre Oprettelsen af en Mængde nye generiske Grupper: denne Om-

stændighed forekommer mig ogsaa at g'we et ikke uvægtigt Argument

for, at de koldere Have kunne betragtes som Amfipodernes rette og egent-

lige Hjem.^^

Professor Schouw forelæste Udtog af et Brev fra Botanikeren

Liehmann,

Delte Brev, der er skrevet i Mirador i Novbr. f. A.
,

giver i Sær-

deleshed Beretning om en Reise lil den verdensberomte, 17000 Fod hoje

Pico di Orizaba, som Liebmann har foretaget i Forening med den bel-

giske Naturforsker Ghiesbrecht. I 14 Dage opholdt de dem i en Hytte

la Vacqueria del Jacal paa 10000 Fods Hoide over Havet, den hoieste

Menneskebolig paa Amerikas ostlige Cordilleros; herfra gjorde de Ex-

cursioner, deels op til Bjergets evige Sneeregion", deels ned i de dybe

bratte Fjeldklofter.



48

Modet den 15** April.

'»i m*\

Professor Forchhammer meddeelte Selskabet en Række af Un-

dcrsogclser over Islandske og Færoiske Mineraller, ledsagede af nogle

almindelige Betragtninger over disse Oers chemisk-geognostiske Forhold.

Han gjorde opmærksom paa, at det hele islandske vulkanske

System udmærker sig derved, at Kulsyreudviklingen, som ved de fleste

andre vulkanske Systemer spiller en saa stor Rolle,' er overordentlig

stærk tilbagetrængt. Vel forekommer der enkelte saakaldte Olkildcr,

d. v. s. Kilder med kulsyreholdigt Vand; men disse fore i Alminde-

lighed kun lidet Vand, og Vandet' er heller ikke meget rigt paa

Kulsyre. Store Strækninger af det vulkanske Terrain synes at være al-

deles blottet for en Kulsyreudvikling og Kalkstalaktiter i deres mangfol-

dige Former synes at mangle aldeles paa denne 6e. Henvende vi paa

den anden Side vort Blik paa Bjergdannelserne selv, saavel paa Is-

land, som paa Færoerne, vise alle Undersogelser ingen reen neptunisk

Dannelse med Undtagelse af enkelte Leerlag, der ledsage Kullene

paa Færoerne og Surturbranden paa Island, og de plutoniske og vul-

kanske Bjergmasser udmærke dem ved en overordenlig stor Masse af

Kalksilicater i de meest^ forskjellige Former. Forf. er derfor tilboielig

til at antage, at den i tidligere Jordperioder dannede kulsure Kalk

ved de plutoniske og vulkanske Virkninger er, ved Sammensmeltning

med Sand, Leer og Jernilte, forvandlet til hine Silicater, og at i det

islandske vulkanske System paa de allerfleste Steder kun ældre pluto-

niske Masser omsmeltes, hvorved naturligviis ingen Kulsyre kan frem-

komme.

Næst efter den overveiende Mængde af Kalk i disse Systemers

Feldspalharter, fortjener det sikkert i hoi Grad Opmærks^omhed , at Kali

altid er stærkt tilbagetrængt i Forhold til Natron, og man bliver fristet

til at antage, at ældre granitagtige og gneusagtige Masser ikke have leveret

Materiale til disse Oers Sammensætning; men at Alkalierne i dem skylder

Havvandet deres Oprindelse. Den allerforste Metamorphose, som Bjerg-

masserne i det omtalte Terrain altsaa maatte antages at have lidt, vilde

være en Omsmeltning af neptuniske Kalk- Leer- Sand- og Jernilte -Lag,

der ere gjennemtrængte af Havvand. Hvor stor en Rolle Havvandet

endnu i dette Oieblik spiller ved enkelte vulkanske Udbrud paa Island,
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seer man af de Kogsaltmasscr, som Hekla har sublimeret. Det er alli-

gevel umuligt, at construere denne fiirste store Metamorphose, fordi vi

paa intet Sted i delte System kjende uforstyrrede neptuniske Bjergarter.

Det rige Materiale, som Forfatteren har kunnet benytte til sit

Arbeide, skyldes de Reiser, som Regjeringen har foranstaltet, og er bleven

sammenbragt af Dhrr. Lector Steenstrup, Candidaterne Schythe og Hall-

grimsen, hvortil endnu kommer Udbyttet af en tidligere af Forfatteren,

ligeledes paa Regjeringens Foranstaltning, foretaget Reise paa Færoerne.

Forf. har i et i Videnskabernes Selskabs Skrifter indrykket Ar-

beide, givet en geognostisk Skildring af Færoerne, og gjort opmærksom

paa den store Rolle, som en Porphyr (Doleritporphyr) spiller i de

schichtede plutoniske Udviklinger paa dette Oesystem. De store Tvilhng-

krystaller, der ere udskilte i denne Porphyr, bleve dengang ikke under-

kastet nogen noiere Undersogelse; Forf. har nu optaget denne Under-

søgelse paany, og derved overbeviist sig om, al de Krystaller, der cha-

racterisere denne Porphyr, ere Labrador. Vægtfylden fandtes i 2 For-

sog 2,6773 rg 2,699. Sammensætningen er efter 2 Analyser, udforte

med kulsuurt Natron:

Kiseljord 52,23. 52,82.

Leerjord 29,94. 30,12.

Kalk 12,94. 12,12.

Jerntveilte 1,78. 1,67.

Magnesia 0,19. —
Natron med Spor af Kali i en Analyse med Flussyre 4, 511%.

Middeltallet af disse Analyser er:

Ki«eljord 52,52

Leerjord 30,03

Magnesia 0,19

Kalk 12,58

Natron 4,51

lerntveilte 1^72

10T;55
~

Vægttilvæxten hidrorer deels derfra, at Jerntveilte ikke findes

som saadant, men som Forilte i Blandingen.

Iltmængden i de stærke Baser, Leorjordcn og Kiseljordcn for-

holder sig som 4,68 : 14,03 : 27,28, som I : 3 : 6.
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En Sammenligning med Abichs Analyse af Labrador fra Ætna

vil vise Overeensstemmelsen imellem disse to Mineralier. ,

Kiseljord 53,18. 27,77 Ilt.

Leerjord 26,46. 12,38 —
Jerntveilte 1,60. 0,49 —
Manganforilte 0,89. 0,19 —
Kalk 9,19. 2,66 —
Magnesia 1,74. 0.67 —
Kali 0,22. 0,03 —
Natron 4,10. 1,03 —

Tab ved Glodning 0,42.

Cand. Hallgrimsen har sendt en Tufmasse fra Selfjall strax

ved Lamba, nedenfor Kaldadal paa Husafell, hvor den er bedækket af

mægtige Doleritstromme. I denne raorkebrune Tufmasse, som forvitrer

til en graaguul Leerart, forekomme meget smukke og til alle Sider ud-

krystalliserede Augiter, og desuden hvide Feldspathkry staller, ligeledes

krystalliserede til alle Sider og med en stor Mængde meget kjendelige

og bestembare Flader. Krystallernes Storrelse nærmer sig undertiden

til J Tomme. Vægtfylden blev bestemt til 2,7006 og allerede denne

Vægtfylde maatte gjore det sandsynligt, at dette smukke Mineral var det

samme som det Monticelli efter Hans Majestæt Kongen har opkaldt

Christianit og som G, Rose kalder Anorthit. 2 Analyser, udforte med

kulsuurt Natron, gav folgende Resultat:

Kiselsyre
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Magnesia 1,30.

Natron 1,09. "

Kali 0,29.

Iltmængderne i de stærke Baser: Kalk, Magnesia, Natron og

Kali forholder sig til Iltmængden i Leerjord og Jerntveilte og til Ilten

i Kiselsyren, som 6,06 : 15,81 : 24,74, hvilket vel ikke stemmer fuld-

komment med et Forhold af 1 : 3 : 4, men dog nærmer sig saameget

dertil, at man neppe er berettiget til at antage en anden Sammensætning

end den angivne, Abigs Analyse af Christianit giver fiilgende Forhold:

Kiseljord 44,38. 23,36 Ilt.

Leerjord 33,84. 15,80 —
Jerntveilte 0,33. 0,10 —
Kalk 18,07. 4,80 —
Talk 1,56. 0,59 —
Kali med Spor af Natron 0,88. 0,14 —

Delte Minerals Krystaludvikling stemmer ret godt med de af

G. Rose for Anorthiten angivne. Fladerne P. M. T. 1. q. y. e. n fore-

komme. Jeg fandt P: M. ved Reflectionsgoniometret = 95® 12.

og T: M. = 116"28'

men Fladerne speile ikke saa stærkt, at man kunde betragte disse Maal-

ninger som fuldkomment noiagtige. Tvillinger, hvis Sammensætningsdade

er M, forekomme meget hyppigt og Fladerne P og P' danne da indsprin-

gende Vinkler med hinanden. Det bliver derfor i hoieste Grad sand-

synligt, at den islandske Christianit ikke er forskjellig fra den vesuvi-

anske og at Overvægten af Kiseljord og Kalk imod Léerjorden hidrorer

fra indblandede Augitpartikler.

Lcctor Steenstrup har ifolge sine geognosliske Undersogelser paa

Island, opstillet 3 Formationer, 1) den ældre schichtede Trap overeensslem-

mende med Færoernes Trap, der indbefatter Labradorporphyren, 2) Kloft-

lavaen og 3) de nyere Vulkaners Producter. Kloftlavaen forekommer ved

Ilavnefjord med meget skarpt udskildte Bestanddele der tildeels ere kry-

stalliserede i Huulhederne, disse ere, Augit, undertiden meget bestemt

krystalliseret. Titanjern og en feldspathagtig Bestanddecl der udgjor den

storste Deel af Madsen og som forekommer krystalliseret i glimmer-

agtige Tavler hvis Dimensioner ere ubestembare, men hvis skjeve Form

&ynes at sætte det udenfor al Tvivl at de ere tetartoprismatiske. Vægt-
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Iltmængden i Vandet, de stærte Baser (Magnesia, Natron, Kali) i

Leerjorden og Kiseljorden forholder sig som 2,658, 2,051 : 6,166

:

28,559 hvilket sandsynligviis kan ndlrjkkes saaledes: 1 : 1 : 3 : 18 hvor-

ved Jernet er antaget at være tilfældigviis indblandet^ og Vandet at være

omtrent J Procent for hoit omgivet, hvilket er meget sandsynligt i et

saa porost Legeme som dette.

Baulabjerget bestaaer af en graacagtig hviid poros Stccnarl der

undertiden har soileformige Afsondringer som Basalten. Middeltallet af

3 Analyser giver folgénde Resultat:

Kiseljord 74,381

Leerjord 13,778

Jernlvcilte 1,938

Manganilte 0,189

Kalk 0,855

Magnesia 0,586

Kali 2,628

Natron 3,572

Vand 2,085

Chlor 0,127

Heraf folger altsaa at Baulabjergcts Steenmasse er den samme

som det tidligere omtalte Mineral, et Hydrat af en Feldspalhart der hidtil

var ubekjendt, hvr ri Bestanddelenes Iltmængde forholde sig som 1:3: 18,

men der, som senere skal vises, ogsaa forekommer vandfrit paa Island.

Jeg vil kalde dette Mineral efter dets vigtigste Findested Baulit

og Lector Steenstrup har iagttaget at det spiller en vigtig Rolle i Islands

Kloftlavaformation. Det er denne Dannelse som flere Reisende have

anseet for Trachyt, men som ifolge de anforle Analyser er meget for-

skjellig derfra. Analyserne vise at det er et Product af vandige Ud-

brud, og det vil snart blive godtgjort at de nyere Vulkaner tildeels have om-

smeltet denne Masse og givet Anledning til nye Producters Dannelse.

Vulkanen Viti, der horer med til Krabblasystemet, har i ældre

Tider udkastet en hvid kornet Substants, der bestaaer af 3 Mineralier,

nemlig Amphibol i meget lange sorte Naale, et hvidt Mineral der udgjfir

sikkert 7io Dele af det Hele, og enkelte Quartskrystaller. Den hele

Steenmasse, Amphibol, Quarts og det hvide Mineral, blev underkastet

en Analyse, hvorved folgénde Bestanddele erholdtes:
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Kiseljord
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lllmængdcn i de stærke Baser er 2,04; i Leeijorden 5,90; i Ki-

seljorden 41,69, hvilke giver et Forhold af 1:3: 20. Det er alligevel

sandsynligt, at Forholdet er 4:3:18, og at en ringe Mængde Quarts

der forekommer ogsaa udskilt i Krystaller blander sig med det egentlige

Mineral. Dette bliver endnu mere sandsynligt ved Analysen af de andre

hertil horende Mineralier. Jokulsaaen bringer fra den indre meget lidet

kjendte Deel af Landet et Mineral som er hvidt, men indeholder sraaa

Tærninger af Svovelkiis indblandet, som om Jernet, der i det forrige

Tilfælde var indgaaet i Amphibolens Sammensætning her havde forenet

sig med Svovl. Ved Slemning kunde den slorste Deel af Svovlkisen

udskilles, og da erholdt Forfatteren folgcnde Bestanddele:

Kiseljord 76,65 41,38 Ilt.

Leerjord
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Iltmængden i de stærke Baser, Leerjorden og Kiseljorden for-

holder sig som 2,05 : 6,30 : 38,87, altsaa som 1 : 3 : 19.

Da Kiscljordens lltraængde i disse 3, under meget forskjellige

Omstændigheder dannede Mineralier, er 19, 20, 21 Gange de stærke

Basers Iltmængdc, og da Betingelserne hvorunder et Overskud af Kisel-

syre meget let kunde fmdes i de analyserede Prover ere tilstede, saa

bliver det hoist sandsynligt at det rigtige Forhold imellem disse 3 Be-

standdeles Iltmængde er som 1 : 3 : 18. I alle Tilfælde er det klart, at

alle 3 Mineralier ere under forskjellige Forhold omsmeltet Baulit og

Bauliten viser sig ogsaa derved som en med Trachiten analog Dannelse

at den har sin Obsidian ligesaavel som Trachiten, Obsidianen fra

Hrafntinnuhruggr er da en i Masse omsmeltet og som Lavastrom udbrudt

Baulit. Krabliten, en i enkelte Stykker mere cementeret end fuldkorn

men smeltet Baulit og Jokulsaas Feldspath er Baulit omsmeltet under

en Udvikling af Svovelbrinte.

I de skjore udkastede Stene af Viti Vulkanen, forekommer i

Huulheder Krystaller af dette Mineral, men saa smaa, at de ikke kunne

maales ; man opdager dog Feldspathens 2 Gjcnnemgange meget tydeligt

Man seer af det Anforte at Vitivulkanens udkastede Masser forholde

sig til Bauliten, som Gabbro forholder sig til Serpentin; ved Om-

smeltninger er Vandet uddrevet og Bestanddelene have ordnet sig

anderledes.

i ^ De hidtil omtalte Fcldspathdannelser i deres Forbindelse med

Augit, Hornblende, og Titanjern, lide nu meget interessante Metamor-

phoser ved Vandets og Svovlsyrens Indvirkning i Naturen. Svovlsyren

oploser det Hele, den danner med Kalken Gips, der udkrystalliserer i

store Masser overalt hvor denne Indvirkning finder Sted; der udskilles

derved hvidt, svagt sammenhængende Kiselj ordhydrat, som Lector Stecn-

strup har medbragt fra disse Egne, og paa den hele for disse Indvirk-

' ninger udsatte Flade, udkrystalliserer det saakaldte Hversalt naar Vandet

fordamper, i fine naaleformige Krystaller som ifolge et Middeltal af 5

Analyser bestaae af:

Svovelsyre 35,16% 21,05 Ilt .

Leerjord 11,22 5,24 -

Jerntveilte 1,23 0,37 -

47,61
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47,61

Jcrnfoiilte 4,57 1,04 Ilt.

Magnesia 2,19 0,85 -

54,37

Vand som Ta5 45,63 40,56 -

Ifolge denne Analyse er det saaledes dannede Salt en Alunart,

hvor Magnesia og Jernforilte forholde sig som Kali eller Amoniak i

det almindelige Alun. Vandmængden har i forskjellige Analyser været

noget lorstjellig og afvexler imellem 18 og 24 Atomer, hvilket sandsyn-

ligviis hidrører fra forskjellige Omstændigheder under Saltets Krystalli-

sation. Hversaltet benyttes af Islænderne som Beitsemiddel til sorte

Farver ,hvortil det er ypperligt skikket.

Den sidste Bestanddeel, som Svovelsyren udtrækker af Lavaen ^r

suurt svovlsuurt Natron, blandet med meer eller mindre, siiurt svovelsuurt

Kali. Disse Salte ere saa let opløselige og have saa ringe Evne til at kry-

stallisere, at de intet Sted hvor Svovelsyren indvirker paa Steenmasserne,

findes udkrystalliserede, og Regnvandet skyller dem derfor ud i Havet.

Den ældre Trap paa Færoerne indeholder paa flere Steder

gedigent Kobber CNaalsoe, Famarasund paa Suderoe), det er meget

sandsynligt, at disse Kobberdele ogsaa forekomme i del islandske Sy-

stem, og ved Smeltning ere gaaede over i Kloftlavaen hvor de da se-

nere ere blevne angrebne af Svovlet.

Der forekommer to Mineralier, som aabenbart ere Productef af

denne Indvirkning; det ene deraf, som jeg vil kalde Krisivigit har en

smaragdgrøn Farve og forekommer som et mere eller mindre tykt Lag

paa flere af Svovelsyre forstyrrede Lavalag i Nærheden af Krisuvig og

er bragt hertil af Lcctor Steenstrup, Dets Sammensætning fandtes;

Svovlsyre 18,88.

Kobberilte 67,75

Leerjord og

Jemilte

Vand 12,81

Det nærmer sig i sin Sammensætning meget til Brochahlit, men

medens Brochantit er sammensat efter Formlen S Cu-f-H^=S "^Cu^*"!-

0,56

_»_ 15 •••5 • 15 • __^ 15

H« er dette Mineral S Cu '*'Cu3h
^ det forholder sig altsaa til Bro-
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chanlit, som Kobbeiiasur forholder sig til Kobbermalachit. Da Forholdet

imellem Svovelsyrens og Kobberillets Iltmængde er som 5:6, saa har

Forf. anstilt flere Forsog hvorved blot Svovelsyre og Kobberilte blev be-

stemt og i alle disse Forsog viiste der sig et Forhold, imellem 5 : 6 og

4 : 5. Delte basisk svovelsure Kobberhydrat er i Almindelighed ledsaget

af et sort Kobbermineral, som ved den chemiske Analyse viiste sig at

bcstaae af Svovel og Kobber i det Forhold der svarer til Formlen C'u.

Det er altsaa Koibcrindigo sammensat analogt med Kobbertveilte og

frembragt ved Svovlbrintens Indvirkning paa Kobbcrilte.

Jokierne forstyrre ved deres fremadskridende Bevægelse de pla-

toniske og vulkanske Dannelser, der forekomme som Underlaget for disse

lismasser. Den saaledes fiintmalede Suhstants, udsat for Atmosphærens

og Vandets Indvirkning, lider meget væsentlige Forandringer. Delte

Jokulleer fra Hjalla i Arnasyssel blev underkastet en cheraisk Analyse, idet

det blev slemmet og derpaa udtrukket med overordentlig fortyndet Sall-

syre, hvorved der oplostes Jernforilte, Leerjord og Kalk, der havde været

tilstede som kulsuur Kalk, hvilket viste sig ved de Glasbobler, der ud-

vikledes af Leret ved Syrens Indvirkning. Den saltsure Oplosning blev

udvasket og Leret digereret med en meget fortyndet Oplosning af kaustisk

Kali for al oplose saavel den Kiseljord, der er frigjort ved Digestionen

med Saltsyre, som den, der allerede tidligere havde været oplost i Vand,

og viste sig som Aarer af Kiselsinter i det oprindelige Leer. Den til-

bageblivende Masse blev i et Glasror opvarmet ved det kogende Vands

Varme, medens en Strom af Svovelbrinte blev ledet derover, derpaa ud-

trukket med meget foityndet Saltsyre, og senere med kulsuurt Natron,

livorved folgende Bestanddele bleve udskille:

Kiseljord 50,99<yo.

Leerjord 7,39.

Jernlveilte 21,21.

Titanilte 0,46.

Magnesia 19,96.

Sammenligne vi delte Resultat med Resultatet af en Analyse af

Klofllavaens augitiske Bestanddeel, der var meget omhyggeligen udtrukken

med Magneten og gav folgende Sammensætning:

Kiseljord 50,81.

Leerjord 2,43.
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Jerntveille 11,29.

Kalk 19,3J.

Titansyre 4,95,

Maguesia 10,99.

Alkali 0,71,

saa seer man, at Augitens hele Kalkbestanddcel er bleven forvandlet til

kulsuur Kalk, at dens Magnesia derimod blev i Forbindelse med Kisel-

jorden, og dannede Hovedmassen af det nye Mineral. Kalkoligoclasen

blev ikkun tildeels decomponeret og i den Substauts der blev tilbage efter

at den augitiske Bestanddeel var udtrukken ved Indvirkning af Svovelbrinle

og Digestion med Saltsyre, fandtes en betydelig Mængde af Alkalierne.

Forfatteren har tidligere gjort det meget sandsynligt, at der i

^ Dybden under de varme Kilder paa Island dannedes Leer, medens en-

deel af Kiseljorden og den hele Mængde Alkali af Feldspathen opliiste

sig i Kilderne; men han troede dengang, at Leret forblev dybt nede i

Jorden. Dette er alligevel ikke Tilfælde; ved Lcclor Steenstrups Iagtta-

gelser er det godtgjort, at Leret, det andet Product af denne Decompo-

sition, fores til Overfladen og det endog saa almindeligt, at Islænderne

benævner det med et meget betegnende Navn Hverlccr,

Hverleret forekommer under to forskjellige Former, rodtHver-

leer, som indeholder endnu den hele Mængde Jern af Kloftlavaens au-

gitiske Bestanddeel, og det hvide Hverleer, hvor denne Jernbestar ddeel

er udtrukken ved Hjælp af Svovelsyre. Forfatteren forsogte ad den ex-

perimentale Vei at lade de samme Decompositioner gaae for sig. Han

ledede Svovelbrinte over rodt Hverleer, der var opvarmet til Vandets

Kogepunet og digererede del derpaa med en meget fortyndet Saltsyre,

hvorved det lykkedes ham, at udtrække den hele Jernmængde og at

udskille derved en Leerart, der fuldkommen lignede det hvide Hverleer.

Skulle vi altsaa sammenfatte den Indvirkning, som Vandet har

paa Kloftlavaen, saa er den af en dobbelt og meget forskjellig Art. Den

forste, hvor Vandet virker i Forening med Atmosphæren og Joklernes

mechaniske Kraft, giver Anledning til Dannelsen af kulsuur Kalk, hvortil

næsten den hele Kalkmængde af disse Mineralier forvandles. Magnesia

og Jern indgaae Forbindelse med Kiseljord og Vand, der tillige optager

en Deel Leerjord, Den anden Indvirkning derimod af Vand under meget

hoie Temperaturer, danner forst kiselsuurt Natron og kiselsuurt Kali der
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oploses af Vandet, og meget jernholdigt Leer, der antager en stærk rod

Farve, idet Jernet iltes. Det rode Leer bliver decomponeret ved Svovel-

brinte, idet der dannes Svoveijern, som senere oploses ved Svovelsyre

tilligemed de stærkere Baser, og der bliver ikkun kiselsuur Leerjordhy-

drat tilbage, som hyppigen forekommer med reen hvid Farve.

Omendskjondt den folgende Analyse ikke staaer i nogen umid-

delbar Forbindelse med de foregaaende Undersogelser, har Forf. dog op-

taget den med i sit Arbeide, da Mineralet horer til den samme Række

af geognostiske Udviklinger. Ved Qvalbde paa Suderoe, en af Færoerne,

forekommer der i en meget fast basaltisk Dolorit, et Mineral, som sand-

synligviis er det meest foranderlige af alle Mineralproducter. Slaaer

maa Stenen islykker, saa findes i Blærehuller, der ere fuldkommen ud-

fyldte, et oliveugront Mineral med muslet Brud, Glasglands og en Haard-

hed, der staaer noget under Kalkspathens ; det er fuldkomment gjennem-

sigtigt, og ligner paa Haardheden nær, enkelte Varieteter af Olivin,

Efter mindre end 24 Timer, er dette Mineral ganske sort og giver da

en graa Streg. I enkelte, sjeldne Varieteter har det antaget en blodrod

Farve, og naar man udgloder Mineralet, antager det strax den samme

Farve.

Mineralets Vægtfylde fandtes 1,809 og to Analyser deraf gav

som Resultat:

Kiseljord 32,85. 17,07 Ilt.

Jernforilte 21,56. 4.91 —
Magnesia 3,44. 1,33 —
Vand 42,15. 37,47 —

, ... * f?

som svarer til Formlen Fe Si-j-H- , hvor en Deel af Jerniltet (i/tf)

er erstattet ved Magnesia, Det er sandsynligviis den reneste Varietet af

Maec illochs Chlorophæit, men er sikkert ikke dannet ved en Forandring

af Olivin, som man har paastaaet.

Miidet den 29de April.

Jl rofessor Schouw forelæste en Afliandling om de pompeianskc Planter.

Da denne Afiiandling ikke er bestemt til at optages i Selskabets Skrifter
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og ikke godt egner sig li! al leveres i Udlog, forbigaaes deus Indhold

i denne Oversigt.

I Anledning af en af Magister Drejer indsendt Afhandling

ttSymbolae caricologicae» var opstaaet det Sporgsinaal, om latinske Af-

handlinger kunne oplages i Selskabels Skrifter. Til al drofte dette

Spiirgsmaal nedsattes en Committee, bestaaende af Conferentsraad Orsted,

Professor Schouw, Professor Forchhammer, Justitsraad Molbech og Pro-

fessor Madvig, som derover afgave folgende Betænkning:

»Videnskabernes Selskab paalagde i dets Mode d. 15de dennes

Undertegnede at sammentræde i en Committee for at overvcie og afgive

Betænkning om, hvorvidt det maalte være tilraadeligl i Samlingen af

Selskabets Skrifter at oplage Afhandlirjger skrevne enten paa Latin eller

paa fremmede nyere Sprog, og vi have herved den Ære at forelægge

Selskabet vor Formening om denne Gjensland.

Ved Videnskabernes Selskabs Stiftelse blev del Princip fastsat,

at d^ts Skrifter, for at tilhore Nalionallileraluren og bære dens Præg, og

for at medvirke til dens Udvikling, skulde udgives paa Dansk, uagtet

det af Solskabets oprindelige Medlemmer, der besad den storste lilerærc

Anseelse, ja var dels nærmeste Stifter, H. Gram, heldede til den Me-

ning, at Skrifterne burde udgives paa Latin. Det dengang opstillede

Princip har man strængt overholdt. En af de forste i Selskabet fore-

læste Afhandlinger var Tydskeren Schddts „om Danmark nogensinde

har været et Lehn af det tydske Rige" ; den var skreven og læsles i

Forfatterens Sprog, Tydsk, men blev trykt paa Dansk. 1 Aarel 1769

indforles Astronomen Pater Heil og hans Ledsager Sainowicz^ da de kom

tilbage fra Vardoehuus, (hvor de havde observeret Venus's Gjennemgang)

under et længere Ophold i Kjobenhavn i Videnskabernes Selskab, hvor

e baadc selv oplæste Afhandlinger paa Latin og Professor Horrebotc

'it Par Gange læste paa Latin for al forstaaes af dem. Men ikke blot

Horrebows^ ogsaa de Fremmedes Afhandlinger ere i Skrifterne trykte

paa Dansk (hvorvel Hells tillige særskilt ere udgivne paa Latiu) ; og dog

vil man ikke let kunne tænke sig noget Tilfælde, der mere lalle for en

Indtagelse end dette, hvor Forfatterne ikke engang forsiode Dansk og i
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det Ringeste den ene, Heil, havde en stor Anseelse og behandledes med

megen' Opmærksomhed. Senere erc nogle Gange botaniske Afhand-

linger forelagte Selskabet, der i Plantebeskrivelserne indeholdt et stærkt

latinsk Element, saasom af Rottbdll 1783, Schousboe 1800, Schumacher

1829, men ingen saadan Afhandling er dog fuldstændig trykt paa Latin,

men alle de indledende og almindelige Afsnit paa Dansk; i Schousboe's

Afhandling ere endog de specielle Beskrivelser og Diagnoser givne baade

paa Dansk og Latin.

Committeen skjonner nu ikke rettere, end at dette af Selskabet

hidtil opretholdte Princip fremdeles bor bevares og folges ukrænket.

Det er, om man end ikke vil lægge Vægt paa Eenheden i Selskabets

Skrifters Form eller urgere det mindre Hensigtsmæssige i Oplæsningen

af Afhandlinger i fremmede Sprog (der vilde være en Folge af deres

skriftlige Redaction deri) ingenlunde uden Betydning og Vigtighed, at

Nationaliteten ogsaa her hævdes, selv med nogen Opoffrelse fra den en-

kelte Forfatters Side. Har end Udgivelsen af Videnskabernes Selskabs

Skrifter paa Dansk nuomstunder ikke den almindelige Vigtighed for det

danske Sprog som i Selskabets forste Tider, bor den dog visselig give

el væsenligt Bidrag til Sprogets vedvarende Udvikling med Hensyn til

videnskabelige Gjensfandes Fremstilling, og en Form af det literære Liv

og Væsen, hvorved Videnskabsmanden som Forfatter i sit Fag ganske

aflagde Præget af og let tillige indtil en vis Grad Erindringen om sin

Nationalitet, bor Videnskabernes Selskab ikke med sit Exempel antyde.

Det er unægteligt, at Optagelsen af Afhandlinger paa Latin forsaavidt

vilde have mindst imod sig, som derved ikke opstod en Conflict imellem

det danske og andre levende Sprog, der kunde befrygtes at ville have

en mere indgribende og omfattende Virkning^, ligesom vel heller ikke

mange Forfattere vilde finde den latinske Form beqvem og fuldkomment

passende til Æmnet. Men Committeen tor ikke fordolge den Formod-

ning, at, naar det forst var tilladt at lade Afhandlinger trykke i Selska-

bets Skrifter paa Latin, for at de kunde læses af Flere, vilde man, efter

nogle Aars Hævd paa denne Ret til at læses af Flere, meget let gaae

over til at forlange at læses af Flere i den letteste og adæquateste Form,

og saaledes vilde Optagelsen af Afhandlinger paa Tydsk og Fransk, om

ikke flere Sprog, fordres. Dette vilde udentvivl snart skee temmelig

hyppigt; thi Den, der eengang havde brugt den fremmede Form, vilde
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Læsere, og nndre Medlemmer vilde, ifolge menneskelig Svaghed, troe

at burde gjore ikke mindre for Udlandet. Vel synes der for latinske

Afhandlinger i enkelte Tilfælde at kunne anfores, at visse Grene af

Naturhistorien have uddannet sig en saadan reciperet latinsk Terrainologie,

at rene Beskrivelser og diagnostiske Bestemmelser ikke blot paa den for

de Fleste tilgjængelige Maadc, men ogsaa i sig selv lettest gives paa

Latin. Men Videnskabernes Selskabs Skrifter indeholde gjennem alle

Rækker lige indtil nu en Mængde naturhistoriske Afhandlinger af reen

descriptiv Characteer affattede paa Dansk (af Fabricius, Chemnitz, Strom,

Holmskjold, Gunnerus, Miiller, O. Fabricius, Briinniche, Reinhardt og

Kroyer), og hvad navnligen Bolanikcn angaaer, med Hensyn til hvilken

dette Punkt især kunde synes at have Vægt, da er der tidligere ved

Viborg, men især ved Hornemann og senest ved Drejer dannet en dansk

botanisk Terminologie, der hæver Vanskeligheder af den her antydede

Art. I ethvert Tilfælde vil herfra ikke kunne hentes uogen Grund for

at gaae videre end i de ovenfor omtalte botaniske Afhandlinger, hvor de

systematiske Beskrivelser og Diagnoser ere affattede paa Latin. Onsket

om en storre Kreds af Læsere maa soge sin Opfyldelse ved Oversættelser,

ved hvilke Selskabels Liberalitet i at tilstaae Afbenyttelsen af Robberpla-

derne til naturhistoriske Afhandlinger kommer i særdeles Betragtning.

Idet vi saaledes fraraade Optagelsen af Afhandlinger, der ere skrevne

paa Latin eller nyere fremmede Sprog, i Videnskabernes Selskabs Skrif-

ter, maae vi med Hensyn til den Afhandling, der nærmest har fremkaldt

Sporgsmaalet, overlade det til den til sammes Bedommelse nedsatte

Committee at gjore Selskabet Forslag om den Maade, paa hvilken det,

om det end tiltræder vor Formening, dog vil kunne bidrage til

Afhandlingens Udgivelse, saafremt den ved sin BeskafTenhed vinder

Bifald og Interesse".

Selskabet billigede denne Betænkning.

Professorerne Zeise og Forchhammer afgave folgende Betænkning

over Lector •^Schnrlings Afhandling om Urinen.

'Den af Hr. Lector ScharUng til det Kgl. Videnskabernes Selskab

indsendte Afhandling med. Titel „Undersogelser over Urinen," hvorom
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Selskabet har onsket Undertegnedes Betænkning, har, summarisk taget,

folgende Indhold

:

Ved Ælhcr kan af Urin uddrages et eget harpixagtigt Legeme, ved

hvilket især er at mærke, at det ved Destillation med chlorholdig Sal-

petersyre giver Producter, der synes at være eens med dem, der efter

Forfatterens Iagttagelser faaes ved en lignende Behandling af Urin, skilt

fra storste Delen af Urinstoffet. Blandt disse Producter er en Syre, der

er isomer med Chlorsalicylsyrlingen. Forfatteren mener, at hiin Syre,

erholdt ved Urinen, indeholder et sammensat Radical, analogt med det

i denne Syre, lian kalder dette antagne Radical Omichmyl Det har-

pixagtige Legeme troer han at være et Ilte af samme Radical, og han kalder

derfor Urinharpixet Omichmylilte; det bor imidlertid mærkes, at det

endnu ei er afgjort, om dette harpixagtige Legeme er quælstoffrit.

Hiin Syre, hvilken han kalder Chloromichmylsyre^ faaer han i storst

Mængde ved passende Destillation af den fra Urinstoffet ved Salpetersyre

skilte Urin. Den analytiske Undersogelse herover blev anstillet deels

med den vandbundne Syre, deels med dens Solvoxydsalt, tildeels ogsaa

med Barytsaltet.

Tilligemed denne Syre faaes ved hiin Behandling af Urinresiduet et

eget olieagtigl Legeme, hvilkel Forfatteren, paa Grund af at det, for-

uden Elementerne i Chloromichmylsyren, indeholder Qvælstof, kalder

Nitrochloromichmyl'y det synes at indeholde med samme Mængde Kul-

stof dobbelt saa meget Chlor som Chloromichmylsyren, men er iovrigt

ei fuldstændigt analyseret.

Rystes Nitrochloromichmylet med en Oplosning af kulsurt Natron,

da optages en Deel Salpetersyre, og der tilbagebUver en noget lysere

Olie end Nitrochloromichmylet. Forfatteren kalder dette Stof Chlo-

romichmyl.

Inddamper man en viinaandig Oplosning af Chloromichmyl , saa

udvikles lidt efter lidt Saltsyre, og der udskiller sig efterhaanden et

Stof, som Forfatteren kalder Chloromichmylharpix.

Dette Legeme faaes imidlertid lettest som det tredie Hovedproduct

ved den ovenfor omtalte Behandling af Urinresiduet med Salpetersyre.

Del tilbagebliver i Retorten tilligemed Urinens uorganiske Bestanddele

som en bruun harpixagtig eller balsamagtig Masse, og maa renses ved

Oplosning i Kali eller Natron og Fældning formedelst Svovlsyre.
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Forfallercn anforer endelig, at han ved at destillere Benzosyre

med Kongevand har erholdt en Syre, som idetmindste ligner meget

Chloromichmylsyren.

Del vil heraf secs, at den af Lector Scharling indsendte Af-

handling indeholder en Deel mærkelige Facta, hvorover man har Grund

til at onske fortsalte Undersogelser. Vi ansee derfor denne Alhandling

for værdig til at optages i Videnskabernes Selskabs Skrifter, og der

tilkommer da folgclig Forfatteren Selskabets Solvmedaille som et Ag-

telsestegn".

Selskabet tillraadtc dommitteens Betænkning.

Professorerne Zcise og Forchhammer afgave Betænkning om en

Afhandling med Motto »Konge og Fædreland"^ indkommen som Besvarelse

af Priissporgsmaalet om Farvning med Kampechetræ.

^Som Svar paa Videnskabernes Selskabs for det Classenske

Legat udsatte Priissporgmaal , f/hvorledes kan man anvende Kampeche-

træ" <fcc. har Selskabet modlaget en Udarbeidelse med Motto Konge og

Fædreland. Omendskjondt denne Besvarelse er indkommen efterat den

fastsatte Tid er udloben, vilde undertegnede Commillee ikke tage det i

Betænkning at anbefale den, hvis den fyldestgjorde de Fordringer, man

bor gjore. Den indsendte Afhandling, som er skrevet paa 2 Folio-

Sider, indeholder ikkun 3 Recepter, der ikke ere væsentlig forskiellige

fra de hidtil bekjendte Forskrifter til Anvendelse af Blaatræet. Prover.

af farvel Toi, en Sammenligning af den angivne Farve med de alminde-

ligen frembragte, en almindelig videnskabelig-practisk Behandling af

Gjenstanden soger man forgjæves. Under disse Omstændigheder kan

Committeen ikke anbefale den indsendte Afhandling til Selskabets Op-

mærksomhed".

Selskabet fulgte ligeledes denne Commillee Betænkning.



61

Det magnetiske ObservatoriunjfT"

Iagttagelserne til Bestemmelsen af den daglige Forandring i Déclinåionen

ere i April fortsalte efter samme Plan, som i de foregaaende Maaneder,

indtil den 23de incl., da de standsedes for en kort Tid, fordi der skulde

foretages nogle Forandringer ved Apparatet. Den efterfolgende Tabel,

der indeholder Resultaterne af disse Observationer, er ordnet lige som de

tidligere meddeelte; kun maa det bemærkes, at, da Theodolithens Funda-

ment i Begyndelsen af Maaneden har forrykket sig lidt, bliver Formlen, for at

forandre de i Tabellen angivne Scaladele til absolute Declinationer, folgende

d = 17«25'22"0— 21"592 n.

^ -s
CC ct«
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Fod under den daglige Flod. Det i 1840 og 1811 forelagne Havne-

arbeide ved Husum, har bragt nye, meget interessante og lærerige

Kjendsgjerninger for Dagen. Man fandt nemlig derved, under den saa-

kaldte Watlers Marsk, en Torvemose, der var opvoxet over en Birke-

skov , hvis liggende Stammer udgjorde den dybeste Deel af Mosen , og

hvis Rodder vare fæstede i Strandsandbunden, der indeholdt Cardium

edule. Denne gamle Strand hvorpaa Buken voxede , ligger 13 Fod

under Vandets Overflade ved almindelig Flodhoide. Paa 'et Sted fandt

man, omgivet af Mosen, en lille Hoi , opkastet af Strandsand, i sin

Form aldeles lignende de almindelige Gravhoie, og ligesom disse inde-

holdt den hvid calcineret Flint i uregelmæssige Stykker og en Mængde

Flintknive. Dette Factum beviser, hvad der allerede tidligere var bleven

sandsynligt, at Sænkningen er indtruffet efter at Landet har været beboet

af Mennesker, og da denne Gravhoi er ældre end Marsken, hvorom vi

allerede hos de romerske Forfattere have Efterretninger , maa Sænk-

ningen gaae meget langt tilbage i Tiden^og falder sandsynligviis i den

Periode, da vort Fædreland var beboet af en Folkestamme, der endnu

ikke kjendte Metallerne. ^**

Ved de fortsatte Undersogelser over RullesteensfoAnatioriens

store Phænomen, har Forfatteren opdaget et forsteningsforende Partie,

der indtager den sydlige Deel af Langeland, 6erne Æroe og Als, Kysten

af Hertugdommet Slesvig fra Herlsminde, i Nærheden af Christiansfeldt,

indtil omtrent Mundingen af Flensborgfjord, og i det Indre af Landet

strækker sig indtil Aarslev, J Miil vestlig for Apenrade. Den charac-

teristiske F'orstening i denne Formation er Cyprina islandica, »som fore-

kommer overalt i en stor Mængde, men altid i knuste Exemplarer, hvis

enkelte Stykker ere saaledes samlede, at man seer at Skallen er sonder-

brudt efterat den er nedlagt i Leret og sandsynligviis ved de Revolu-

tioner, der have givet Lagene deres Hældning. Den bla^graa Mergel,

der i den nævnte Deel af Hertugdommet Slesvig finder en saa udstrakt

Anvendelse til Muursteensfabrikalioncn , horer til denne Formation, og

ved Bronden ved Aarslev, hvori 3 Mennesker mistede Livet ved en

pludselig Frembryden af Kulsyre, har man i en Dybde af 100 Fod

ikke gjenncmgravet denne Dannelse. Formationen hviler paa RuUesteens-

leer og er bedækket deraf; den horer altsaa til den mellemste Deel af

dcQ store Rullesteensformation.
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hen forlsaUe Undersogclsc over Forholdet af de forskjclligc

Formalioners Rullestene i vor store Rullesteens-Dannelse, har stadfæstet

det allerede tidligere vundne Resultat, at Vestkysten af Halvocn ud-

mærker sig ved en overordentlig stor Mængde af Overgangsformationcns

Rullestene; men Forfatteren har at tiifoie et nyt Parlie, hvori Rullesteen

af den samme Formation ere overveiende; den dannes af 0erne Lange-

land og Fehmern , og indbefatter sandsynligviis ogsaa de endnu ikke

med Hensyn dertil under&ogle Oer, Laaland og Falster.

En Commitlee bcstaaende af Capitain Hendz^ Professor Raiuus

og Secretairen aflagde folgcnde Beretning over et for længere Tid siden

af IJeutenant Schumacher foreviist Instrument til at tælle Svingningerne

af en Stræng:

"For nogle Aar siden foreviste Lieutenant v. Schumacher i det

Kgl. Videnskabernes Selskab et Instrument, hvis Bestemmelse det er at

tælle Svingningerne af en Stræng. Bedommelsen af dette Instrument

overdroges Undertegnede. Men da Opfinderen meget snart efter Fore-

viisningen forlod Staden, uden al efterlade os enten Instrumentet eller

Beskrivelsen, kunde ingen Beretning med Sikkerhed affattes. Man er-

farer nu, al han havde hensat Instrumentet hos Instrumentmager ^lar-

schall^ for at være os tilgængeligt; men ved en Misforstaaelse forblev

dette indtil den seneste Tid os ubekjendt. Da han endnu onsker, at

der maatte aflægges Selskabet Beretning om hans Opfindelse, udfore vi

her dette Hverv. Instrumentet er et 3J Fod langt Bord , forsynet med

Resonantsbnnd, og bespændt med to Tarmeslrænge , en meget tyk af

3j% Lin. Tversnit og en noget tyndere af i^^ Lin. Tversnit. Paa

hver af Strængene er befæstet en tynd Staalfjeder, som naar Strængen

svinger bevæger sig i et paa denne lodret Plan, og paa Enden bærer

en Tegnestift. Denne sætter ved hvert Nedsving af Strængen en Prik

paa en med Papir belagt Skive, som ved en Uhrindretning dreies om

dens Axe. Naar man har bestemt Tiden , hvori Skiven eengang gaaer

omkring, kan man altsaa tælle hvormange Sving Strængen i en bestemt

Tid har gjort. Adskillige Biindrelninger , som tjene til Expcrimentet*

fuldkomnere og lettere Ldforelse, forbigaae vi her.

G*
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Opfinderen har saaledes forsogt paa en ny Maade al udfore

det Oiemed, som Sauveur, Chladni, Cagnard-Latoiir, Savart, Scheibler have

forsogt paa andre Veie. Da delle Instrument ingenhnide frembyder

storrc Noiagtighed end hine Forgængeres Fremgangsmaader , kan Viden-

skaben ikke siges at have Trang lil en saadan Opfindelse, og man kan

fiilgelig ikke tillægge den nogen særdeles Vigtighed; men da det dog

allid er en Fordcel i den expcrimentale Kunst, at see den samme Ting

fremstillet paa flere Maader, og Opfindelsen rober en rosværdig Selv-

tænksomhed, foreslaae vi at tilstaac ham Selskabets Medaille i Solv, som

en Opmuntring."

Modet (len 20"« Mai.

* rofessor Clausen forelæste et af Elatsraad Estrup meddeeit Bidrag til

Phoniciernes Ilandelshistorie, nemlig en Undersogelse om de makariske

der og Elisa.

Forfattere*! belyste critisk de Tvivl, som i nyere Tid og i Sær-

deleshed af Lelewcl ere opkastede med Hensyn til Sidonernes og Tyrier-

ries Parter og Opdagelser udenfor Hercules's Stolter og beviste, at Græ-

Kornc tilskrive Phonicien de tidligste Opdagelser i Vesten og Sagnene

derom. De tilligemed Sagnene overleverede locale Benævnelser kunne

derfor med megen Grund antages at være af phonicisk Rod. Saaledes

vare Makaron og Elisa rimeligviis generelle phæniciske Benævnelser

paa Oer i det vestlige Ocean; Grækerne gjengive i deres Sprog disse

i den virkelige Geographie hjemmehorende Navne ved vr}(Soi fiaxaQcov^

UXvfjiop; og paa disse Navne og dunkle Sagn om de fjerne Vestlandes

herlige Natur construeredes Mytherne om de Saliges Oer og Heroernes

Elysium udenfor den bekjendte Verdens Grændser.

Det er bekjendte, at Navnens Hespcrien., Hesperier^ Hesperider

rykkede efter, altsom den geographiske Kundskab rykkede frem mod

Vesten, og flere vestlige Lande bleve inddragne i deres Kreds. Paa

samme Maade skrider Navnet Makarier frem paa Phoniciernes Handels-

veje fra Osten mod Vesten, indtil det fæster sig paa nogle yderste Punc-
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ter, Oer i Oceanet. Sagnene om VTjfyoi fxaxaQcov forer Strabo tilbage

til phoniciske Kilder, og Navnet selv har i det Hebraiske en med Hes-

pcrien samstemmende Betydning, idet JTintisP^ "TiHISIIp bemærker det

yderste Vesten. Til samme Kilder henfores det homeriske Sagn om

Elysium ved Jordens Grændser, der synes at fremkomme hos Ezechiel

c. 27, 7 under Navn af 6erne Elisa ^ som et tyrisk Handelsland mod

Vesten, hvorfra hentedes Purpur og blaae Stoffer. 0erne vesten for

Afrika vare saa beromte for deres Purpur, at en Gruppe af disse Oer

kaldtes puryurariæ^ og Vaidfarving udmærkede i den Grad de gamle

Briter, at den gav Folket Navn. Netop i disse samme Egne ligge

Grækernes og Bomernes Makarier, insulæ fortunatæ. Heroernes og Dæ-

monernes Oer, Elysium, den elysiske Slette, Eng o. s. v.

Professor Ramus meddeelte Selskabet en Afhandling om de

lineære Differentialligninger med to Variable. Til den fuldstændige Lig-

ning af denne Slags mellem x og y af Ordenen n kan antages at svare

som et Integral af 1ste Orden en Ligning af Ordenen n— 1, ligeledes

af en fuldstændig lineær Form, og hvis Coefficienter alle afhænge af en

lineær Ligning af nte Orden, hvis hoire Side er O, og hvis venstre

Sides Coefficienter, forskjellige fra dem i den forelagte Ligning, dannes

efter en særegen bestemt Lov. Denne Ligning har flere mærkelige Egen-

skaber, blandt andet at den ved at undergaae den samme Transformation,

hvorved den selv er udsprungen af den forelagte, frembringer en ny

transformeret af nte Orden, hvis hoire Side er O, men hvis venstre Side

indeholder ganske samme Coefficienter som den forelagte, hvilket afgiver

et nyt Beviis for Lagranges Theorem. Som Folge heraf kan for n= 2

den forelagte ved en umiddelbar Substitution reduceres til den tilsvarende

med samme Coefficienter og hvis hoire Side er O, og for denne sidste

kan findes en Substitution, hvorved Formen bliver aldeles uforandret,

saa at dens to particulære Integraler kunne frembringes ved en simpel

Lov den ene af den anden, hvilket er analogt med Egenskaberne af

Rodderne i visse algebraiske Ligninger, og allerede forhen paa en

anden Maade funden af Poisson (Journal de l'école polyt. 20"'*' cah.

pag. 226—227).



68

1 Anledning af el Forslag fra Proprielair Hofman (Baug) on>

at foranstalte en videnskabelig Undersogelse over Planlevæxtens Foran-

dringer i Anledning af den Inddæmning, der efter JI. M.'s Befaling skal

finde Sled i Odsherred , havde Selskabet udnævnt en Commitlee be-

staaende af Professorerne Schouw og Forhhammer samt Forslagets For-

fatter. Denne Committec afgav folgende Betænkning:

"Det Kongl. Videnskabernes Selskab har forlangt vor Betænk-

ning i Anledning af et af Medundcrtegnede, Hofman Bang ^ indgivet

Forslag om at benytte den Leilighed, som inddæmningen af en Havbugt

i Odsherred frembyder til at lade anstille Undersogelser over Betingel-

serne for de Planters Udvikling, som vise sig, hvor Havgrund forandre«*

til tort Land.

Committeens Medlemmer ere enige i, at Inddæmninger, hvorved

betydelige Strækninger forandres fra Hav til Land, frembyde en onskelig

Leilighed til at erholde Bidrag til Besvarelsen af adskillige interressanle

physiske Sporgsmaal. Ved at undersoge, hvorledes Havvcgctationen af-

loses af Strandvcgclationen og denne atter af den egentlige Landvegela-

tion, ved at iagtlage, i hvilken Tidsorden de forskjellige Planter frem-

træde og hvorledes de udbrede sig, og ved jevnsides dermed at under-

soge de Forandringer, der foregaac i Jordbunden, vil man erholde

Bidrag til Kundskaben om Planternes Forhold til Jordbunden, om deres

Formerelsesevne i et Terrain, der ikke allerede er optaget af andre

Planter, om de saakaldte Plantevandringer og flere for Videnskaben vig-

tige Gjenstandc. Vi skjonne derfor ikke rettere, end at denne Sag fra

et reent videnskabeligt Standpunkt fortjener Selskabets Opmærksomhc«!

og Understottelse.

Sporges der, hvorledes Selskabet bedst kunde fremme det ved

Forslaget tilsigtede Oiemed, da formenes, at^ Selskabet maatte enten ved

nærværende Committee eller andre Sagkyndige lade Vegetationen under-

soge umiddelbart forend Inddæmningen, saavcl i Havet som dets nær-

meste Omgivelser og senere, idctmindsle eengaug aarligen, i en Række

af Aar, lade dem besoge det inddæmmede Land for at iagttage do

efterhaanden indtrufne Forandringer; men da derhos et jcvnligere Tilsyn

maa ansees fornodent og der, saavidt vides, ikke i den Egn opholder

sig Nogen, der besidder saa omfattende Kundskaber i Bolaniken, som

disse Undersogelser kræve, saa formenes, at man desuden maatte enga-
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i hver af Sommermaanederne, besogte Stedet idetraindste i nogle Aar.

Der maalte derhos forfattes en Fortegnelse over de ved enhver Under-

sogelse forefundne Planter, og til denne maatte slutte sig et Herbarium,

for deri at nedlægge Planterne selv som Actstykker for det Inddæmmedes

Plantehistorie. Det forstaaer sig, at Selskabet maatte udrede de til

Committeens og den nævnte Botanikers Reiser medgaaende Omkostnin-

ger, men dertil vilde vel ogsaa Udgifterne for dette Foretagende ind-

skrænke sig."

Selskabet besluttede at Committeen skulde træde i Virksomhed

o^ tor anvende indtil 100 Rbd. aarlig til sammes Oiemed.

Conferenlsraad Orsted meddeelte, at han nu flere Gange havde

provet Varmheden paa Bunden af det artesiske Borhul paa Nyholm, i

en Dybde af 518 Fod. Han benyttede til denne Maalning Ingen af de

sædvanlige Redskaber, men Glaskugler med ganske korte snævre Ror,

som ende sig i et omboiet meget fiint Haarror, hvis Munding vender

ned ad, Naar disse smaa Redskaber ere fulde af Qviksolv ved en

ringere Varmegrad end den, som hersker i Vandet, saa vil Varmens

udvidende Kraft, medens de ere nedsænkede i Vandet, uddrive endeel

af Qviksolvet. Efter at de ere komne op, sætter man dem tillige med

flere Thermometere i Vand, som af en varmere Atmosphære efterhaan-

den og langsomt faaer en hoiere Varmegrad. Qviksolvet udvider sig

da paa ny, og naaer omsider den Varmegrad, hvorved det er i Begreb

med at lobe ud af Roret; Thermometeret angiver denne, og saaledes

har man da den Varmegrad, hvorfor Kuglerne have været udsatte. I

nogle Forsog var en elier anden Kugle beskadiget, men alle de Kugler,

som havde holdt sig, gave overeensstemmende Resultater. Thermometeret

som herved brugtes var af Greiner^ med Reaumurs Inddeling, hvorpaa

Femtedeelsgrader umiddelbart læses, og af hvilke atter Fjerdedele meget

let skjonnes, ja Tiendedele ret godt opfattes af et ovet Oie. Nulpunktet

laae J Grad for hoit. Iagttagelsen viste 10,9^ R , som efter Afdraget

af i° gav 10,7° R eller 13,375° C. Da Luftens Middelvarme her

er 8,1° C, saa er den fundne Varme i 518 Fods Dybde 5,275 C der-
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over, hvilket giver 1"* C for hver 98,2 Fods, (oratient 30,8 Metres)

Dybde under Havets Middelhoide; hvilket stemmer meget vel med det

som man har fundet i andre Lande.

Ved Udforeisen af disse Forsog maatte der serges for, at Van-

det ikke trængte ind igjennem Rorenes Mundinger; thi hvor noget Vand-

tryk finder Sted drives Vandel derved ind mellem Qviksolvet og Glassets

Sidevægge, og gjor Iagttagelsen ubrugbar. Af denne Aarsag satles der

over enhver af Kuglerne et foroven lukket, forneden aabent Glasror,

hvis nederste Deel desuden var viid, men den overste snæver, for at en

betydelig Sammentrykning ikke skulde bringe Vandet op til Rorenes

Munding. Ved en om den nederste Deel af hvert Ror viklet Blystrim-

mel hindredes de fra at stige i Vandet.

I de sidste Forsog sattes 6 Glaskugler i en aaben Blycylinder,

som tillige kunde tjene som Lod, naar de firedes ned i Boerhullet.

For at Kuglerne ikke paa den temmelig lange Vei fra den

polytechniske Læreanstalt til Nyholm, skulde tabe Qviksolv ved tilfældig

Opvarmning, fortes denne Blycylinder i en Omgivelse af lis, saavcl

frem som tilbage.

Man lod Cylinderen med Kuglerne blive ^ Time paa Bunden

af Boerhullet , for at komme i en fuldkommen Varraeligevægt med

Omgivelsen.

Selskabet modtog:

Martins iiber die Vegetation der unachlen und åchten Parasiten, zuniichst

in Brasilien. (Miinchner Anzeigen.) 4to.

— Rede iiber den verstorbenenDecandoUe. (Botanische Zeitung.) 8vo.

Trykt hos Bianco Luno,
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OversigthrrO .T

over del

Kongfelige danske Yideaskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

Af

Conferentsraad og Professor JHT. C ^rsied^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretalr,

Miidet den S«"" Juni.

Dr. H, Bendz meddeelte et Par Iagttagelser over Forplantelsen af en

Cysticercus og af Coenurus, ledsaget af Afbildninger.

''Den Iver og Flid, som Naturforskerne, fornemlig i den nyere

Tid, have anvendt paa at efterspore de lavere Dyrs Forplantelse, har bi-

draget meget til^t indskrænke Antallet af dem, man paastod at skulle

opstaae ved en Selvdannelse. Ingen Dyregruppe har frembudt og frem-

byder endnu saa store Vanskeligheder for den individuelle Forplanlelscs

Forfægtere, som Indvoldsormene. De to Hovedpunkter, hvorfra Bevi-

serne maatte hentes, er en faclisk Efterviisning af disse Dyrs Forplan-

lelsesmaade i den enkelte Organisme, og deres Overforen, eller om man

vil kalde det. Vandringen fra den ene Organisme til den anden. Hvad

det Ftirste angaaer, nemlig Formereisen af Indvoldsormene i en og samme

Organisme, da er Niidvendigheden af at antage en Selvdannelse betydelig

bleven indskrænket ved en noiere Kundskab til disse Dyrs Anatomie,

fornemlig Efterviisning af deres Kjonsredskaber, udviklede Æg, endog
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Unger hos flere. Ilvad derimod del Andet betræfTer, Overforeisen fra

den ene Organisme til den anden, da ligger det endnu saa godt som

aldeles i det Dunkle.

-* Det er med riMsfn'Wl^ÅfMeffelser i samme Orga!ilsificVM'»Jfe|

angaaende et Par Blæreorme tillader naig al henlede Selskabets Opmærk-

somhed paa et Par Iagttagelser, saameget mere som Kjendskaben til

disse Ormes
^
Formerelse er meget ringe.

Åt 'Hr. Prof^sisor ÉaUssmann 1m6(]iog jeg i Hannover "en Deel

Exemplarer af en lille Cyslicercus, som han havde fundet i en hydropisk

Talpa europæa. Efter hans Beretning opholdt de sig i det af Vattersot

stærkt udspændte Cellevæv under Huden, saa at en overordentlig Mængde

af disse Orme ved et Hudsnit tomtes tilligemed den sygelige Vædske,

Da disse Orme vare mig paafaldende ved deres forskjellige Storrelse og

Form, underkastede jeg dem en noiere Undersogelse, saameget mere som

Rudolphi opforer Cysticercus imellem Species dubiæ (Entozoorum Synop-

sis p. 181). Paa de storste Exemplarer, der omtrent vare to til tre

Linier lange, bemærkede jeg allerede med det blotte Oiq paa Grunden

af Blæren flere smaa rundagtige Fremragninger af forskjellig Storrelse.

Under Mikroscopet kunde jeg noiere overbevise mig om disse Fremrag-

ningers Beskafi'enhed , og fandt dem med Hensyn til deres Bygning at

bestaae af det samme celleagtige Væv, som Dyrets Blære, hvorpaa de sad.

Disse Fremragninger vare af forskjellig Storrelse og Form paa et og

samme Individ, saaat de mindste kun viste sig som en ganske svag

hvælvet Flade, hvorimod de storste vare kugleformige eller ovale og

hængte ved en indkneben Deel til Dyrets Blære. Imellem disse to Ex-

Iremer kunde jeg forfolge en Række, hvori de efterhaanden hævede sig

mere. Det maa bemærkes, at disse Fremragninger kun fandtes hos de

Cysticerci, som vare fuldstændig udviklede, del vil sige, vare forsynede

med el fuldkomment Hoved med 4 Sugegruber og en Krands af fine

Kroge, og Stedet hvor de fandtes var altid paa Bunden af Blæren, altsaa

den Deel, der var modsat Hovedet. — Iblandt de ovrige Individer fandt

jeg en Deel af forskjellig Storrelse og Udvikling. De mindste, neppc J

Linier i Gjennemsnit, vare kugleformige eller lidet ovale Blærer, der

havde den samme celleagtige Bygning, som de ovenfor beskrevne Frem-

ragninger, uden noget Spor til Hals og Hoved. De, der vare noget

storre, havde den ene Side lidet tilspidset, og fra disse kunde jeg opstille
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en Rælike, hvor den tilspidsede Ende eftcrhaanden udviklede sig til en

langagtig, uregelmæssig tverrynket Hals, paa hvis Ende Hovedet tilsidst

kom frem. — Det er bekjendt, at hos de fuldvoxne dode Cysticerci er

Hovedel og Halsen som oftest trukken tilbage i Blæren. Denne Evne

til at trække Halsen tilbage spores allerede meget tidlig hos det uudvik-

lede Dyr, næsten fra den Tid, hvor man finder Spor til Halsens Dannelse,

Paa Grund af disse Iagttagelser aotager jeg at Skuddannelsen

er i det Mindste en af de Maader, hvorpaa Cysticerci kunne

forplante sig.

i De beskrevne Fremragninger anseer jeg for saadanne Skud, fordi

de kun forekomme hos fuldstændig udviklede Dyr, have samme celle^

agtige Bygning som Moderdyret, og altid forefindes paa samroe. Sted af

dette, nemlig paa Grunden af Blæren.

Disse Skud udvikle sig til Blærer^ der omsider losrive sig fra

Moderdyret og bestaae som selvstændige unge Individer, hvorpaa efter-

haanden Halsen og Hovedet uddanner sig.

En saadan Skuddannelse er forsaavidt mig bekjendt, kun iagt-

taget af Bremser ("Ueber lebeude Wiirmer in lebenden Menschen" p. 62)

og antydet ved en enkelt Observation paa Cysticereus af Mus arvalis.

Han sammenligner den med Aflc-Eggere af Polyper, Koraller. Goeze har

i sit Værk "Versuch eiuer Naturgeschichte der Eingeweidewurmer thic-

rischer Korper" anfort flere Iagttagelser over Cysticerci med Hensyn til

deres Udvikling, og vidste, at den blæreagtige Ende af Dyret dannedes

forst, og Legemet samt Hovedet senere udviklede sig derfra. Han har

afbildet en saadan Cysticercus Tab. XIX fig. 4. Men han synes at helde

til den Mening at Forplanteisen skeer ved Æg, — Det er ikke lykkedes

dem at opstille en Udviklingsrække af Dyret fra dels Tilstand som Skud

til det fuldvoxne Dyr.

Til denne Iagttagelse vil jeg knytte en noget lignende paa

Coenurus cerebralis hos Faaret, der frembringer den saa bekjendte Dreie-

syge hos dette Dyr. Ormen bestaaer af en Blære, der indeholder en

vandagtig Vædske; paa Blærens ydre Overflade er en Mængde smaa,

som oftest gruppeviis ordnede Legemer, der have meget tilfælles med

Bændelormenes Hoved, hver forsynede med en Krands af Kroge og

4 Sugegruber. Sammenligner man disse Hoveder, finder man ofte, at

flere i hver Gruppe staae paa et forskjclligt Udviklingstrin, saa at nogle
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kun yderst lidel rage frem over Blærens Overflade, imedens andre ere

mere fremvoxne, men dog endnu ikke forsynede med nogen Krands elier

med Gruber. Ved Blærens Væxt foroges Anlallel af Grupperne og disse

enkelte Hoveder. Saavidt har man hidtil kjendt til Formereisen af disse

smaa samboende Individer. Men foruden denne Formerelsesmaade har

jeg iagttaget en anden, nemlig ved en deelviis Afsnorelse af selve Dyrets

Sj8la"i"Der uddanner sig paa den ydre Overflade af Moderblæren en

mindre, hvilken soger at sondre sig, saaat den lidt efter lidt kommer

til at hænge ved en yderst tynd Traad. Det er bekjendt, at i Hjernen

ofte findes flere saadanne Blæreorme, som ikke sjelden ligge tæt ved

hinanden. Det synes rimeligt, at de mindre da kunde være saadanne

unge Blærer, der fuldstændig have adskilt sig fra deres Moderblære.

Dog vil jeg ikke hermed paastaae, at det altid skeer saaledes, thi ikke

sjelden finder man enkelte store Blæreorme i Hjernen meget fjernede

fra hinanden."

Efter at en Committee var nedsat i Anledning af en Skrivelse

fra Capitain Krenchel^ hvori han tilbod Selskabet sin Tjeneste i videnska-

belig Henseende paa den Jordomsciling han agter at foretage, forlangte

H. M. Kongen en Betænkning fra denne Committee, om hvilke Natur-

forskere passende kunde foreslaaes til at besætte de to Pladser paa Ex-

peditionen, for hvilke Hans Majestæt betaler. Efterat Coramitteen havde

opfyldt dette, har det behaget Hans Majestæt at udnævne Bataillonschirurg

Petit og Cand. philosophiæ Reinhardt til disse Poster: den forste som

Botaniker og den anden som Zoolog.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Opcre delKabate Teodoro Monticelli. Vol. 1. Napoli 1841.

Flauti Produzioni relative al programma di tre quistioni geometrichc pro-

posto da un nostro Professorc.

Prospetto ragionato delle opere componcnti un corso di studj

matematici.
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Chr. Ludw. Gtrling^ Beitrage ziir Geographie Kurhcssens. 2les Heft.

Cassel. 1839.

Bulletin scientiflque de racadernie de Petersbourg. Vol.VIII&Vol. IX. Fase. 1.

Bulletin de la sociétc Imperiale des naturalistes de Moscou. 1841.

No. 2, 3 & 4. 1842. Nr. 1.

Reiffenberg^ Navigation de la Belgique vers Paris. — Bruxelles 1840.

Chemia de fer. Bruxelles 1841.

— — Coup d'æil sur les relations qui ont existé jadis entre la Belgique

et le Portugal, ibid. 1841.

Compte rendu des seances de la commission royale des sciences de

Bruxelles. 1841. Seance de 3 Juillet 1841.

Journal of the Royal Geographical society of London, Vol X V,2 & 3

Vol. XI P. 1.

Difesa del dottore Ambrogio Fusinieri dei suoi princip] di meccanica mo-

lecolare ; (Annali delle scienze del regno Lombardo Veneto. 1841).

Proceedings of the electrical society of London. Part 4.

den 17^' Juni.

Etatsraad Reinhardt forelæste et af Dr. Lund indsendt Udtog af

cu Afhandling især over Brasiliens Rovdyr i nuværende og forrige

Jordperiode.

Denne Familie tilbyder for Palæontologen en særegen Interesse

paa Grund af Mangfoldigheden af Modificationer, som Bygningen af dens

Tandsystem udfolder, og Bestemtheden af de Charaktcrer, som disse Mo-

dificationer afgive, ei blot til Fastsættelsen af Slægterne, men endog til

Adskillelsen af den storste Deel af Arterne.

Af de fem Grupper, hvori denne Familie deler sig, Bjornenes,

Maarenes, Kattenes, Hundenes og Vivcrrernes, ere ikkun de fire forste

repræsenterede i Brasilien. Forfatteren begynder med Hundegruppen,

der indtager hele nærværende Afhandling.

Af denne Gruppe var, indtil de nyere Tider, ingen Former be-

kjendte fra Brasilien, idet den ældre classiske Forfatter Marcgraaf ei om-
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taler noget herhen horende Dyr, Forst efterat Azara havde gjort Natur-

forskerne beljendt med tvende vildtlevende Arter af Hundeslægten for det

tilgrændsende Paraguai, oplystes ved senere Reisende Tilstedeværelsen t

Brasilien ligeledes af tvende Arter, der da holdtes for overeensstemmende

med de paraguaiskc.

Dette Antal er ved Forfatterens Undersogelser bleven betydelig

foroget, saa at han nu seer sig i Stand til al opstille fem Artef af den

nulevende og syv af den uddode Skabning, hine indbefattede i to, disse

fire Slægter, ialt fem Slægter med tolv Arter.

Den hele Gruppe deler ban, forsaavidt som angaaer de bra-

silianske Arter, i to Undergrupper, hvoraf den ene indbefatter de nor-

malere Slægter med to Knusetænder bagved Rovtanden saavel i Over-

som Underkjæven, den anden de mere afvigende Slægtsformer , der ved

Aftagelsen af Antallet af Knusetænderne danne en Overgang til Maar-

gruppen. Den forste Undergruppe indbefatter to Slægter: den egentlige

Hundeslægt, Canis^ charakteriseret ved Tilstedeværelsen af en Tak paa

den indvendfge Side af Rovtanden i Underkjæven, samt af to Knuder

paa denne Tands bagre Afsats, og Slægten Palæocyon^ der adskiller sig

ved Mangel af den omtalte Tak, og ved Forsvindeisen af den ene af

Knuderne paa den bagre Afsats.

Hundcslægten tilbyder en dobbelt Udviklingsrække, eftersom den

knusende eller skærende Deel af Tandsyslemet er meest udviklet. Til

den forste af disse Rækker hore alle de nuværende oprindelige Arter i

Brasilien, der dele sig i to Afdelinger: de mindre Arter, hvis Hjerneskal

mangler den for Rovdyrene almindelige Issekam, og de storre, der be-

sidde en saadan. Hine kunne efter Pupillens Beskaffenhed fordeles i to

Underafdelinger : Rævene med linieformig og Chakalerne med rund Pupil.

Til den forste af disse Undderafdelingcr horer sandsynligviis

det forstbeskrevnc Dyr, hvilket Forfatteren opstiller som en ny Art under

Navnet Canis hrasiliensis ^ og hvis Forskjellighed fra de tilgrændsende

Arter: C. Azaræ, cinereo-argenteus , cancrivorus, fulvipes, samt St. Hi-

laires Guarachå omstændelig afhandles. «Af Chakalernes Underafdeling

beskrives to Arter, Canis fulvicaudus og C. vetulus af hvilke den forste

er ny , den anden beskrevet af Prindsen af Neuwicd, men forvexlet med

den paraguaiske Ræv. Efter en detailleret osteologisk Sammenligning

imellem disse tre Arter fremstiller Forfatteren de til denne Afdeling
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henliorende uddodc Arier, af hvilke to: Canis robustior og protalopcx

vise sig; lilstrækkeligen forkjellige fra de nulevende, imedens en tredie

efterlader nogen Uvished, deels hvorvidt den er forskjellig fra den nu-

levende Art: C. fulvicaudiis, dccls hvorvidt dens Levninger ere af samme

Alder, som de to forpgaaendes, hvorfor den ogsaa er anfort uden Nummer

paa Listen over de fossile Arter.

Den anden Afdeling af Hundeslæglcns omnivore Række, indbe-

fatter kun een nulevende Art i Brasilien: Guaraen Canis jubatus, hvis

Forskjelligheder fra den europæiske Ulv saavel i Levemaade som i Form

og Beenbygning omstændelig udhæves. Af denne Afdeling ere hidtil

ingen fossile Arter forekomne.

Af den carnivore Række af Hundeslægten besidder Brasilien for

Tiden ingen vildtlevende Arter, derimod synes den forsvundne Fauna at have

eict een herhenhorende Art af Storrelse som Ulven , for hvilken fore-

slaaes Navnet Canis lycodes. Ved denne Leilighed indlader Forfatteren

sig i nærmere Undersogelser om Oprindelsen af Huushunden i Amerika,

hvoraf han uddrager det Resultat, at de Hunde, som Spanierne forefandt

ved Erobringen af denne Vcrdcnsdeel, ei nedstamme fra nogen oprinde-

lig vild Art i Landet, men fra Individuer, der have været indforte til

Vestkysten af Amerika fra det ostlige Asien.

Den anden Slægt af den forste Undergruppe, Palæocyon^ til-

horer udelukkende Forverdenen. At de tvende Arter hvorpaa den er

grundet, er den ene, P. troglodytes (Canis troglodytes i de foregaaende

Oversigter), af Storrelse og Proportioner som den europæiske Ulv, den

anden, P. validus^ noget mindre, men stærkere bygget. De levede

begge i Hulerne, og ere Hovedophavene til Indbringelsen af Knok-

lerne i samme.

Slægten Palæocyon danner Overgangen til den folgende Slægt:

SpeothoSf hvormed den anden Undergruppe begynder, hvor Antallet af

Knusetænderne synker ned under det for den egentlige Hundeslægt nor-

male Tal. Alle de ModiGcationer i Tandsystemet, der optraadte hos

Palæocyon, gjenlage sig hos Speothos, hvilken endnu forer el Skridt vi-

dere i den carnivore Retning ved Forsvindeisen af den bagerste Knusetand

i Underkjæven. Ogsaa denne Slægt forekommer blot i fossil Tilstand

og hidtil ikkun med een Art, S. pacivorus^ af Storrelse som en Rævi

men af langt stærkere Bygning, med kortere Extremiteler og Hale, og
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især udmærket ved en overordentlig kraftig Tandbygning. Den levede,

som Årterne af den foregaaende Slægt, i Hulerne, hvor den indslæbte

mindre Dyr, som Harer, Cutiaer, men fremfor alt Pacaer, der synes at

have dannet dens Hovednæring.

Den anden Slægt af denne Underafdeling, Icticyon^ forekommer

i levende Tilstand i een Årt: I, venaticus^ men med saa faa Individuer,

at den synes sin Undergang nær. Dette Dyr er af Stdrrelse som Næse-

bjornen, af undersætsig, bjorneagtig Bygning og af Farve som Honning-

Jærven (Huro s Galictis barbara). Det trækker om i Smaaflokke i Sko-

vene af det indre Hoiland, og jager som Hundene. Dets hele indre

Bygning viser, at det horer til Hundegruppen , og navnligen knytter sig

umiddelbar til den foregaaende Slægt Speothos, hvis Tandsystem det

gjenlager med ny tilkommende Modificationer, der fore det endnu videre

frem i den carnivore Retning ved Forsvindeisen af den bagre Knusetand

ogsaa i Overkjæven, saa at dette Dyr, hvad Antallet af Tænderne an-

^aaer, vilde efter Cuvier^s System hore til Maargruppen.

Melketandsyslemet af delte Dyr tilbyder den Eiendommelighed,

at Rovtanden i Overkjæven mangler den indre Afsats. Da dette For-

hold iblandt de nulevende Rovdyrsslægter hidtil ikkun var bekjendt hos

Gueparden (Cynailurus Wagl.), havde Forfatteren henfort en fossil Tand,

der tilbod denne Charakteer, til et Dyr af denne Slægt, men det viste

sig nu, at denne Tand hidrorer fra en Art af den nye Slægt Icticyon.

Den fossile Art (I. major) er noget storre end den nulevende, og ud-

viser forovrigt specifike Forskjelligheder.

Med Slægten Icticyon synes imidlertid endnu ikke Rækken af

Overgangsslægterne, der fore fra Hundeslægten til den carnivore Afdeling

af Maargruppen, at være sluttet. Nogle fossile Tænder antyde nemlig

Tilstedeværelsen i hine Tider af en til Icticyon nærgrændsende Dyreform,

der ved Mangelen af indre Afsats paa Rovtanden i Overkjæven, ei blot

i Melketandsperioden som Icticyon, men selv i det blivende Tandsystem,

tilknytter sig som det yderste Led af denne Overgangsrække i den car-

nivore Retning. Forfatteren foreslaaer for denne Slægt Navnet Abathmodon.

Hvad de almindelige Resultater angaaer, da cre de tidligere op-

stillede storstedelen bleven bekræftede ved de i nærværende Afhandling

indeholdte mere detaillerede Undersogelser, navnligen hvad angaaer den

ældre Faunas storre Rigdom saavel paa Slægts- som paa Artsformer,
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saavelsom den coiistanle Forskjcllighed imellem begge Perioders Arter.

Derimod har den Analogie, som Forfatteren i sine forste Meddelelser

troede at bemærke imellem enkelte Former af Brasiliens uddode Dyre-

skabning og nulevende Former af den gamle Verden, tabt nogle af sine

Stotter, idet Slægten Cynailurus gaaer ud, og i dens Sted træder den

amerikanske Form Icticyon, ligesom Slægten Speothos viser en langt

væsentligere Tilnærmelse til denne nævnte nye amerikanske Slægt, end

til det Dyr fra Indien (Canis primævus Hodgs), hvormed det hidtil sam-

menlignedes. Som Repræsentanter for Brasiliens fordum gerontogæiske

Former blive nu kun tilbage Antilopen og Hesten.

Skjondt Afhandlingen selv indskrænker sig til ikkun een af Rov-

dyrfamiliens Grupper, Hundegruppen, har Forfatteren dog vedfoiet en

Fortegnelse paa Arterne af hele Familien, der indeholder Resultaterne af

de seneste Undersogelser. Det sees af denne, at Antallet er foroget for

den nuværende Fauna med een Art {Canis fulvicaudus)^ for den uddode

Fauna med een Slægt og fire Arter, Iblandt de ovrige Familier har

Gnavernes modtaget en Tilvæxt af een nulevende Art {Mus grypus) og

een uddcid, horende til Hareslægten, storre end den her nulevende Art

{Lepus protolagos). Denne sidste bliver af særdeles Interesse derved,

at nu ogsaa Hareslæglen træder ind under de samme Forhold som Ca-

pivaren, Pacaen og Cutiaen, idet den tilbyder for den nærværende Pe-

riode ikkun een Art, for den forsvundne Periode derimod to, hvoraf den

ene er paafaldende overeensstemmende med den nulevende Art, medens

den anden afviger ved en betydeligere Storrclse. Blandt de fossile Arter,

hvis Anatomie og Forhold til de nulevende har modtaget væsentlige Op-

lysninger, hore fornemmelig folgende tre: J) den fossile Hest, der har

viist sig ei blot specifisk forskjellig fra de nulevende Arter, men endog

i den Grad, at den muhgen vil komme til at danne en egen Slægt, der

nærmer sig noget til de drovtyggende Dyr (Tanken ledes her uvilkaar-

ligen til den af Molina for Chili angivne klovede Hest), uden dog at

stemme med den i senere Tider opstillede Slægt Hlppotherium ; 2) den

fossile Tapir, der i Dannelsen af Craniet frembyder betydelige Forskjel-

ligheder fra den nulevende Art; og endelig 3), det Dyr, der hidtil har

staaet paa Listen under Navnet Ursus brasiliensis, hvilket efter senere

tilkomne Malerialier viser sig forskjellig fra den egentlige Bjorneslægt,

og grændsendc nærmere til den nulevende brasilianske Repræsentant for
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deone Slægt, Næsebjoinen. Forfaderen foreslaaer for dette Overgangs-

dyr indtil videre Navnet Nasua ursina^ slijondt han ei tvivler om, at

det ved et fuldstændigere Bekjendtskab vil vise sig tilstrækkelig afvigende

fp« denne sidstnævnte Slægt til at danne en egen.

Etatsraad Reinhardt meddeclte Bemærkninger over tvende for den

gronlandske Fauna nye Fiskearter.

"Den ene af disse , Liparis glutinosus (Pal.) , af hvilken fore-

vistes et Specimen og et fuldstændigt Skelet, er omtrent for 100 Aar

siden opdaget af den utrættelige Steller ved den ostlige Kyst af Kam-

schatka. Han udkastede en fuldstændig Beskrivelse og en kort Anatomie

af den i sin Dagbog 1711. Dagbogen tilligemed et vindtorret Exemplar

af Fisken indsendtes til det keiserlige Videnskabernes Academie i Peters-

borg, hvorfra begge Dele efter flere Aars Forlob meddeeltes den be-

romte Pallas, som gav Fisken Navn af Cyclopterus gelatmosus, og leve-

rede ni > dét 7de Hefte af Specilegia zoologica Aar 1769 den Stellerske

Beskrivelse og Anatomie, med nogle Tilfoielser om Skelettet, hvortil det

vindtorrede Exemplar blev anvendt. Tillige giver han en Afbildning

af Fisken efter dette Exemplar, men som er aldeles vildledende. Fra

Specilegiis gik Arten over i Systemerne og blev naturligviis oplaget i

Pallas Fauna rossoasiatica (1831), men uden ringeste Forandring i Be-

skrivelsen. Denne Art har siden Stcllers Dod, saa vidt jeg vced, ikke været

fundet eller omtalt efter Autopsie af nogen Zoolog. Statsraad Brandt i

Petersborg har underrettet mig om, at den ikke er forekommet i de Sen-

dinger, som det keiserlige Videnskabernes Academie har erholdt i de

sidste to Decennier fra Kamschalka, og at den ikke findes i Acade-

miets Samling.

Nogle faa Forfattere nævner vel hypolhetisk denne Art ; saaledes

mener Fabricius at den store gronlandske Art, Museets Liparis tuni-

catus vel kunde være den stellerske, men dertil or aldeles ingen Grund.

Naar Dennet erklærer den paa Beecht/s Reise ved Oen St. Lorenzo fundne,

af Collie anmeldte Liparis for at være Liparis glutinosus, saa synes
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kun Localiteten at have bragt ham paa denne Mening, thi i den korte

Angivelse af Collie ligger intet som berettiger til en saadan Mening.

Det fortjener at bemærkes, at Collie bar samme urigtige Anskuelse om

den forreste eller nederste noget forlængede Deel af Brystfinnen hos Li-

paris, som Yarrel har, at den nemlig er den med Brystfinnerne forenede

og i en Flugt sig strækkende Bugfiime, en Opfattelse, som det fiirste

bedste Skelet af en Liparis tilbageviser. Museet har Tid efter anden

erholdt 4 Exemplarer af denne Fisk fra Gronland, men de forste i en

saa slet Tilstand, at de ikke kunde erkjendes. De nedsendtes fra Omanak,

Jacobshavn og Julianehaab, hvoraf folger, at Arten er udbredt fra den

nordligste til den sydligste Deel af det gronlandske Hav, men det er en

Gronlænderne ubekjendt Fisk, som tyder hen paa, at den kun tilfældig-

viis findes henimod Stranden, men at den, som Steller angiver, opholder

sig langt fra Stranden og ud paa Dybet.

Den gronlandske Fisk viser de væsentlige Kiendetegn, som

Pallas hnr optaget i Artsmærket for L. Gelatinosus , især er den nære

Beliggenhed af Gadboret ved Bugfinnerne særdeles paafaldende. Selv i

Delenes numeriske Forhold stemme Individuerne meget overeens. Saa-

ledes angiver

Memb.bronch iPin. dorf. i P. A. i Pin. Pecl Hvirvlernes

Antal.

Pallas Straalerne i 7 over 50 45 omtr. 30 64

ved Museets Skelet 6 54 46 32 60.

Den anden Art henhorer til Slægten Stomias^ som Cuvier har

dannet af tvende Fiskearter fra Nizzabugten, hvilke Rizzo ufuldstændigen

har beskrevet. Man skulde ligesaalidt have ventet at træffe en Art af

denne Slægtsform i det gronlandske Hav, som af Microstomus og Para^

lepis^ om hvilke der ved en anden Leilighed er viist, at de have hver

en Art i dette Hav, skiondt de ligesom hiin tilhore Middelhavet, og ere

hidindtil ikke trufne udenfor samme langs med det atlantiske Havs og

Nordsoens Kyster, hvilket dog vel snarere maa tilskrives Tilfældet, end

virkelig Mangel. Den gronlandske Fisk besidder de Slæglskiendelegn,

som Cuvier tillægger Stomias, et kort stumpt Hoved, horizontale Mellem

-

kiævebeen besatte med stærke boiede Tænder fortil; Giællelaagene ere

smaa, tynde Blade; Legemet meget langstrakt og sammentrykket ; Hovedet

den hoieste og tykkeste Deel; Bugfinnerne ere stillede meget langt til-
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bage mod Halen; Rygfinnen lige overfor Gadborfinnen og tæt ved

Ualefinnen. Der findes ingen Tænder paa Tungen hos den gron*

landske Art.

Om denne er en nye Art, kan for Tiden med Noiagtighed ikke

bestemmes, da de til Raade staaende Beskrivelser ere for ufuldstændige.

Den har en lang Trevl hængende ned fra Gula, og kan altsaa ikke hore

til den forste Art eller Stomias Boa; derimod har Middelhavets Stomias

barbatus en lignende Hudtrevl hængende ned fra Undérkiæven. Det er

imidlertid sandsynligt, at den er forskjellig fra denne, og den har indtil

videre faaet Navn af Stomias fcrox. Den har en sort Farve, som paa

Siderne er hævet ved flere Rader af svage solvglindsende Skyepletler;

langs ned ad Bugfladen har den fire Rader stærkt solvglindsende Punkter.

Museet har erholdt maadelige Exeraplarer af denne Fisk fra

Fiskenæsset, og et fortrinlig godt fra Omcnak. Det har en Totallængde

af 1" 8'". Fra Snuden til Gadboret er en Længe af 6" 3'"; Hovedet

indeholdes omtrent 10 Gange i Totallængden.

Antallet af Straalerne i

Memb. bronch. Pin. Pect. P. vent. P. dorf. Pin. Anal.

.12 næsten lige lange 5 5 22 21.

Selskabet modtog:

Travaux de la commission pour fixer les mcsures & les poids de fem-

pire de Russie, rediges par A. Th. Kupfer, Pelersbourg 1841.

Vol. 1—2. 4to.

Abhandlungen der malhematisch-physicalischen Classe der Koniglichen

Baycrischcn Akaderaie der Wissenschaften. 3 Band 2 Ablh.

'''
Mlinchen 1841.

Abhandlungen der philosophisch-philologischcn Classe der Koniglichen

Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 3 Band 2 Abth.

ibid. 1811.

Gelehrte Anzeigen der Bayerschen Academic. Bd. 12 & 13.

Annuaire de Tacadcmie royale des scienccs & helles Icttres de Bruxelles.

Année 8. Bruxelles 1842.
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Bulletins de racadémie royale des sciences el belles lettres de Bru«

xelles. Année 1841. (Vol. VIII Nr. 9—12.)

Quetelet, Annuaire de Tobservatoire royale de Bruxelles pour Tannée 1842.

Bruxelles 1841.

— — Instructions pour Tobservation des phénombnes périodiques

(Extrait de Tome IX Nr. 1 des Bulletins).
J

— — Nouveau calalogue des principales apparitions d'éloiles filantes.

(Extrait du Tome XV des mémoires).
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Oversigt
over det

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

^

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1842.

Af

Conferentsraad og Professor MMm €7. OvstCd^
Commandeur af Dannebrogen og DannebrogsmaRd, Selskabets Secretair.

iWr. 9, S og 9,

Mfidet den 7'^" October.

S^elskabel modtog folgende Skrifter;

Schiodte Genera og Species af Danmarks Eleulherata. 1ste Bind med

25 Kobbertavler.,

Commentationes Societatis Scientiarum Goettingensis. Tom. 8.

Archives du Museum d'histoire naturelle. Tom. I og Tom. II. Livr. 1 <fc 2.

£upfer Annuaire Magnétique et Météorologique. 1842.

Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tom. I. Helsingfors. 1842.

Frankenheim System der Krystalle. 1842.

Transactions of the Linnean Society. Vol. XVIII. Part. 2. Vol. XIX.

Part. 1.

Proceedings of the Linnean Society. 1840. 1841.

Reich Lehrbuch der practischen Heilkunde. B. 1. 1ste Lief.

Milne-Edwards Observations sur les Ascidies composes des cotes de la

Manche. Paris 1841.
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Transaclions of the Zoological Society of London. Vol. III. Part. I.

Proceedings, Reports of the councel and List of the fellows of the Zoo-

logicai Society of London. Part. IX. 1841.

Mfidet den af" October.

flustitsraad Molbech forelæste et Fragment af Selskabets Historie, som

senere er udkommet i Trykken.

Modet den 4^' November.

Justitsraad Molbech forelæste Bemærkninger over Skildringen af Ger-

manernes Landboforfatning hos Tacitus , oplyst ved nyere agrariske For-

hold i Tydskland og Skandinavien.

I dette Bidrag, som er bestemt til at udgiore Begyndelsen af

en Afhandling over den germanisk-skandinaviske Statsforfatning og Stats-

ret i Oldtiden og Middelalderen, har Forf. sogt at oplyse de Træk til

Skildringen af den germaniske Forfatning og Nationalitet, som findes i

den ældste Kilde, der kan antages at give noget sikkert, til dette Oie-

med brugeligt Stof: Tacitus' beromte Skrift: Germania. I det han anta-

ger, at den historiske Udvikling af et Folks Organisme og Statsdannelse

maa begynde fra de forste Elementer til Folkets selskabelige Forbindelse,

og saaledes fra Folkets jordbrugende Leveskik, og den heraf betingede

Occupation og Besiddelse af Jord og Land: troer han, at endskiondt

Krig og Krigssyssel var de gamle germanisk-skandinaviske Folkefærds

egentlige normale Tilstand og Tilværelse, er det dog i Fredslivet og i

de fredelige Eiendoms- og Familieforhold, at de tidligste og' simpelste

Grundtræk af communale Samfund, og derved Grundvolden for en varig

social Cullur, maae soges, ogsaa hos de gamle Skandinaver og Germaner.
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Disse Grundtræt'har allerede Tacifus tydeljgt nok tegnet; og man for-

staaer hans Udtryk og Beskrivelser langt bedre end ellers, naar man brin-

ger dem i Sammenligning med analoge Forhold i det gamle Norden.

Hans Skildring af Germanerne, i deres Levemaade, Næringsirug og

Krigsforfatning^ har en mærkelig Liighed ifted de ældste Forhold af lig-

nende Art hos de gamle Nordboer; især naar man overforer en Deel

af det, som i det sidstnævnte Forhold hos Germanerne gielder om

Landkrig og Udrustning for denne, til Sotog og Skibsrustning hos Skan-

dinaverne. Men ogsaa i det, som hos Tacitus (oplyst ved enkelte Steder

hos Cæsar) berettes om Germanernes Landbrug, Landboforfatning, By-

menigheder 0^ Landsbyer (Stæder kiendte de ikke, men vel Samlevnet i

Byer) oplyses og bekræftes ved sildigere Bygningsskik, Agerbrug, Bymar-

kernes Occupation og Besiddelse, og en comraunal Forbindelse imellem By-

menigheder, saaledes som dette fandtes saavel i Tydskland som i Danmark

,

og Uldeels i Sverrige. Skulde man endog ikke, som nogle Fortolkere dog

have meent, i et Udtryk hos Tacitus ("secundum dignationem partiuntur")

kunne finde det egentlige Jordfællesskab, eller Agrenes Deling efter deres

Vurdering og Godhed, udtrykt: saa er det dog ligefuldt afgiort, at efter

Tacitus blev Agerlandet hos Germanerne taget i Besiddelse af hele Byer

under eet, og i Forhold til Antallet af Dyrkere o. s. v. Saaledes findes

ogsaa allerede hos den gamle romerske Forfatter Spor til Bymenigheder

hos de jorddyrkende Germaner; og andre Steder i hans Germania kunne

ei, uden at giore aabenbar Vold paa Meningen, forklares anderledes end

om Menighedens Samlevnet i Byer, Denne Omstændighed forklares selv,

og oplyses gjensidigen, ved de historisk bekjendte agrariske Forhold

(Landsbyer, Bymarker, Boel eller enkelte Bondergaarde, Bymenigheder

og Sogne, m. m.), der foi^efindes saavel i Danmark, som i Tydskland,

saavidt historisk Kundskab naaer, naturligviis langt tidligere i Tydsk-

land, end hos os; ja hos Franker og Allemanner selv i den for-caro-

lingiske Tid o. s. v.

Til indenlandske Medlemmer af Selskabets physiske Classe valgtes

Capitain J. C Hoffmann,

Dr. phil. Chr, Pingel,

Lector J. J. S, Steenstrup

og Observator P. Pedersen;
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til indenlandske Medlemmer a(f den historiske Classe:

Etatsraad og Professor G. W. Nitsch i Kiel.

Lector R. J, F, Henrichsen i Soroe;

iil udenlandske Medlemmer af den pbysiske Classe:

J. Dumas, Itfedlem af Inslitulet i Paris.

Elias FriiSy Professor i Upsala.

Professor Hansen i Golha lod deponere en forseglet Skrivelse

i Selskabets Kasse.

Den 25*^' November

hoitideligholdt Selskabet sin hundredaarige Jubelfest ved et offentligt

Mode, hvorom en særskilt Beretning er trykt.

MOdet den 9"' December,

Jfrofessor Jacobson forelæste en Afhandling om Primordialkraniet.

At Craniet dannes efter samme Typus som Rygraden, og at,

ved en progressiv Udvikling af dets Elementardele , Benene af den nor-

male eller permanente Hjerneskal fremtræde, er almindeligen antaget,

skjondt ikke tilfulde beviist. De hurtig paa hverandre folgende Foran-

dringer, der i Form, Storrelse og gjensidigt Leie af Delene foregaae i

Hjernen i dens forste Evolutionsperiode , burde have vakt den Formod-

ning, at dens Beensyslem ikke kunde deeltage i eller folge med disse

Metamorphoser.

Efter de Undersogelser, Prof. Jacobson har foretaget, finder

dette heller ikke Sted, og den Deel af Skelettet, der tjener Hjernen til

Grundlag, og hvortil dens Hinder ere fæstede, er fra den tidligste Pe-

liode af Hjernens Dannelse og indtil dens normale Udvikling begynder,
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af en egen Form og Beskaffenhed Craniet af denne forste Periode

kalder Prof. Jacobson ¥rimordialerankt.

Af og ved dette, men isærdeleshed udenom samme er det, at

Hovedets Been, eller det egentlige, det secundaire eller permanente

Granium dannes og udvikles, medens flere Dele af det forste lidt efter

lidt forsvinde.

Men kun langsomt foregaae disse Forandringer, saa at der er

en Periode, hvor Primordial-Craniet findes at være omgivet eller næsten

indesluttet af de udviklede Been af det secundaire eller permanente.

Da ikke hos alle Dyr disse Førandringer vise sig paa samme

Maade eller folge samme Orden, saa foreslaaer Prof Jacobson dem, der

ville overbevise sig om det ovenfor Anforte, blandt de Dyr, der isærde-

leshed egne sig til disse Undersogelser (Embryonerne af Oxen^ Faaret,

Kaninen, Pindsvinet og Hesten) at vælge et Embryo af Oxen, af &—

8

Tommers Længde, og med det forelage foJgende Præparation.

Efterat Intcgumenterne og de ovrige blode Dele af Hovedet

ere afpræparerede, borttager man Benene i folgende Orden: ossa nasi,

frontis, parietalia, interparietalia, zygomatica, partes squamosæ ossium.

temporum, maxilla infer. , alæ magnæ og processus pterygoidei oss.

sphenoidei, ossa palatina, maxillaria superiora, ossa unguis, ossa inter-

maxillaria, Conchæ og os vomeris, da erholder man det for storste

Delen endnu bruskagtige Primordialcranium;.

Det frembyder da Formen af en flad, bagtil fordybet Skaal, der

fortil ender med en Fremstaaenhed.

Det inddeles med Hensyn til de Dele, det tjener til Grundlag

for, i den Deel, der horer til Hjernen, Calval-Delen eller det egentlige

Primordialcranium, og i Ansigts- eller Facial-Delen ; med Hensyn der-

imod til dets Construction :. i en. for begge de anforte Dele fælles Basis

og i Sidédelene.

Basis bestaaer af en massiv Bruskpyramide, dér begynder ved

Foramen magnum og i lige Linie strækker sig til Enden af Snu-

den. Calval-Delen af samme er n®get sammentrykket ovenfra nedad

og altsaa noget mere bred, end tyk; det Modsatte finder derimod

Sted ved dens Facial-Deel, der er sammentrykket fra Side til Side og

derfor flad og hoi. Ved den dannes den forhen anforte Fremstaaenhed af

Primordialcraniet.
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Grændsen imellem Calval- og Facialdelen dannes af den overste

Rand af en paa hver sin Side af denne Fremstaaenhed fremtrædende,

hvælvet Deel, hvilke ere de Bruske, der darme Labyrinthen af os ethmoi-

deum. Dette Been tilligemed os occipitis ere af alle de Been, der

egenthg hore til Hovedet, de eneste^ der fuldstændigen ere præformerede

som Brusk.

Fra dette bruskagtige os ethmoideum, der ved sin lamina cri-

brosa bidrager til at danne noget af Primordialcraniets Basis, nemlig

af dennes forreste Deel, er det, at Sidedelene af samme tage deres

Begyndelse.

Fra det udvendige og overste Hjorne af samme udgaaer der

paa hver sin Side en cylindrisk Proces, der boier sig udad og bagtil,

og forvandler sig til en flad, halvmaaneformig Bruskplade, hvorved der

dannes en stor og oval Aabning paa hver sin Side af os ethmoideum.

Den halvmaaneformige Brusk, hvis overste eller udvendige Rand

er fri, hvis nederste eller indvendige derimod ved en Membran, hvori

alæ parvæ ossis sphenoidea siden udvikles, er fæstet til Sidedelen af

den Brusk, der, som forhen anfort, danner Basis; — denne halvmaane-

formige Plade bliver bredere, strækker sig bagtil, deler sig i tvende

Laminæ, imellem hvilke den vordende pars pelrosa udvikler sig. Efterat

have omgivet denne Deel, smelte disse Laminæ atter sammen, hvorved

en tykkere Bruskplade dannes, der boier sig opad og indad og forener

sig med den tilsvarende Deel fra den modsalte Side. Derved fremkom-

mer den forhen angivne Form, Primordialcraniet har, idet det nemlig

fortil danner en flad Skaal og ved Foreningen af de sidst omtalte Bruske

bagtil kommer til at danne en tragtformig Fordybning, i hvis Bund

Foramen magnum findes.

De Elementardele, der danne Facial-Delen, er den omtalte flade

Fortsættelse af den Bruskpyraraide, der danner Basis af Craniet, og som

nu bliver til seplum nasi , Sidedelene (Labyrinthen) af os ethmoi-

deum og tvende halvcylindriske Bruske, der paa hver sin Side ere

fæstede langs med den overste Rand af septum eller egentlig udgaae fra

samme. '

Dette Bruskskelet af Primordialcraniet findes indenfor de fleste

af de ovrige Been, der siden danne det secundaire eller permanente

Cranium, og det forefindes endnu nogen Tid, efterat dette er dannet.
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Af de Bruske, hvoraf Primordialcrauiet bestaaer, ossificeres kun

de, der danne os ethmoideum, corpus anticum et posticum ossis sphe-

noidei og det hele os occipitis, hos nogle Dyr ogsaa de halvcylindriske

Canaler, der findes ved den overste Rand af septurn nasi. Alle de

ovrige Been dannes udenom Primordialcraniet, og ere ikke præformerede

som Brusk. Disse ere: ossa interparietalia, parietalia, frontis, prosessus

pterygoidei, alæ magnæ ossis sphenoidei og partes squamosæ ossiuui tem-

porum. Af Ansigtets Been: ossa zygomatica, maxillaria superiora, ossa

nasi, intermaxillaria, ossa unguis, palalina, conehæ inferior: og os vomeris.

IHl intet af disse Been afgiver Primordialcraniet nogen af dets

Elementårdele.

De halvmaaneformige Bruskplader, der danne de forreste Side-

dele, heholde hos nogle Dyr (Oxen og Hesten) selv en Tidlang efter

Fodselen deres oprindelige Form. De ligge da i en egen Fordybning, i

pars horizontalis ossis frontis, der senere lukker sig, og Bruskpladen

findes da endnu i nogen Tid indesluttet mellem Beenpladerne af den

anforte Deel af Pandebenet^

Hos Faaret vedvare de ikke saalænge; hos Svinet forsvinde de

hos Embryet, inden ossa frontis have naaet deres Udvikling.

Endskjondt den mellemste Deel af Brusken, der danner Pri-

mordialcraniets Sidedele, ved den hurtige Udvikling af pars petrosa tidlig

forsvinder, saa kan man dog hos Embryet af Oxen endnu i en senere

Periode finde Levninger af samme, saa at fra os ethmoideum en tynd,

mere eller mindre fuldstændig. Bruskplade sees at strække sig hen til

os Occipitis.

Næsehulens Skillevæg (Septum narium) bibeholder for bestandig

sin bruskagtige Beskaffenhed.

Efterat have fremsat Beskrivelsen af Primordialcraniet i dets

fuldstændige Udvikling og viist Maaden, hvorpaa det forsvinder, maa

Undersogelsen foretages i retrograd Retning. Man finder da, at det hos

Embryer af noget over 1 Tommes Længde er af samme Form og Be-

skaffenhed, paa det nær, at Facial- Delen er kort og bred. Brusk-

pyramiden, der danner Basis, er solid; ingen Aabning, der commu-

nicerer med Svælget, findes i samme, og medens der i Rygraden

tydelig sees Afdelingerne af og Rudimenterne til Hvirvlerne, findes

intet Spor til nogen af de senere Afdelinger i Basis af Primordialcraniet.
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Der hvor Lamina cribrosa ossis ethmoidei begynder, fremtræder

under en stump Vinkel, den nederste Rand af det korte septum nasi.

Fra det Sled, hvor processus clinoidei postici siden dannes,

hæver sig noget over Midten af Hjernehulen en paa tvers gaaende

membranos Væg, hvorved Hjernehulen deles i tvende Afdelinger, hvoraf

den bageste er storst. Over denne fremstaaende membranose Væg er

det, at Fortsættelsen af medulla oblongata danner sin storste Boining.

Denne Væg forsvinder siden, og kun noget af dens Sidedele forvandler

sig til tentorium cerebelli. I den Vinkel, der dannes ved det Sted, den

er fæstet til Basis, fremkommer og dannes Hypophysis cerebri, men

imellem den og Hinilenie af Svælget finder ingen Forbindelse Sted.

Hos endnu mindre Embryoner synes Sidepladerne af Primor-

dialcraniet ikke at forene sig bagtil, saa at Craniet der er aabent. Af

Farial-Delen er isærdeleshed Labyrinthen af os ethmoideum betydelig

stor og udviklet; den rager paa hver sin Side frem for Oiet, og imellem

disse Dele findes en stærk Fordybning, som man har anseet for den

forreste Gjelleaabning , og os ethmoideum er den Fremstaaenhed , der

danner det, man antager for den forreste Gjellebue. Om de tvende andre

saakaldte Gjeller eller Visceralbuer bor ansees for oprindelige Dele af

Primordialcraniet eller ikke, er endnu ikke tilfulde oplyst.

Undersogelsen af Primordialcraniet hos Menneske-Embryoner er

saare vanskelig, da Bruskene, hvoraf det bestaaer, ere meget tynde og

næsten gjennemsigtige, saa at de neppc kunne skjelnes fra Membraner.

Dog flere af Elementardelene af samme ere fundne, og man

kan med tilstrækkelig Grund antage, at Primordialcraniet hos Menneske-

embryet bestaaer af samme Dele og udvikles paa samme Maade, som

hos de anforte Dyr. Det har ligeledes Formen af en fladtrykt Skaal

med en Fordybning bagtil.

1 Basis findes en lignende solid Bruskpyramide, der i lige Linie

strækker sig fra foramen magnum til Enden af Næsen; Facial-Delen af

samme er forholdsviis meget kortere, men hoiere, end hos Dyrene.

Os ethmoideum er fuldstændigt dannet af Brusk; fra Randene

af dets Lamina cribrosa gaaer paa hver sin Side en Bruskplade hen

over pars orbitalis ossis frontis og hen til alæ parvæ. Disse ere hos

det spæde Embryo særdeles lange og strække sig hiJit op imellem os

rontis og os bregmalis. Brusklamellerne, der omfatte parles petrosæ
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og siden forene sig for at danne os occipitis, ere af samme Beskaffen-

hed som hos Dyrene. Ogsaa hos Mennesket beslaaer Primordialcraniet

af os occipitis, corpus ossis sphenoidei og os ethraoideum; alle ovrige

Been af det secundaire Cranium dannes udenom dem.

Som Rudimenter af det forsvundne Primordialcranium findes

endog efter Fodselen deels tynde, mere eller mindre degenererede. Brusk-

lameller imellem Hjernen og Beenhinden, nemlig Levninger af de brusk-

agtige alæ parvæ, og ved den bageste og nederste Vinkel af os breg-

matis Levninger af Brusklamellen, der tildeels har bedækket pars petrosa.

Disse Rudimenter have tildeels givet Anledning til denne Undersogelse.

Professor Jacobson bar fortsat sine Undersogelser i denne Ret-

ning i de ovrige Klasser af Hvirveldyrene og fundet, at Fuglene have

et Primordialcranium, der i flere Henseender er af samme Beskaf-

fenhed, som det hos Pattedyrene; at derimod hos hele denne Klasse

deh væsentligste Deel af os ethmoideum. Labyrinthen nemlig og en Deel

af septum, ikke forandre deres oprindelige Beskaffenhed, men forblive for

bestandig i deres embryonaire Tilstand, nemlig som Brusk.

Hos Krybdyrene findes indenfor Hjerneskallen Bruskdele, som

man med Grund kan antage for at være Levninger af et Primordial-

cranium. Labyrinthen af os ethmoideum tilligemed septum nasi bibe-

holder ligeledes hos hele denne Klasse sin oprindelige eller embryo-

naire, bruskagtige Beskaffenhed.

Ogsaa hos Fiskene er det Tilfældet paa samme Maade, og

Bruskdele, der findes saavel indenfor Craniet, som og i Facial-Delen,

kunne ikke ansees for at hore til noget af Hovedets Been, men maae

ifolge Analogien være tiloversblevne Dele af Primordialcraniet. Dette

oplyses især ved Beskaffenheden af disse Bruskdele i Slægten Esox.

Hos den sees Bruskplader indenfor Hjerneskallen, og den stærke Brusk-

forlængelse, der findes i Facial-Delen, svarer aldeles til septum nasi,

dens Sidedele til noget af Labyrinthen af os ethmoideum og tjener til

F'æste for de vasculose Dele af Lugte-Organet.

Som Resultater af denne Undersogelse fremsætter Professor Ja-

cobson Folgende:

1. Hos Mennesket, saavelsom hos de ovrige Pattedyr, findes i en

tidlig Periode af Embryets Udvikling et bruskagtigt Cranium
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af en eieudommelig Dannelse, som kan kaldes Primordial-

Craniet.

II. Nogle af dets Dele forbenes tidlig, andre forblive i den brusk-

agtige Tiisland nogen Tid efter Fodselen. Kun een Deel af

samme, nemlig septum nasi, beholder for bestandig sin brusk-

agtige Beskaffenhed.

III. Paa os ethmoideum, corpus (anticum & posticum) ossis sphe-

noidei og occipitis nær, dannes alle ovrige Been af det secun-

daire eller permanente Granium og af Ansigtet udenom Pri-

mordialcraniet. Der er altsaa en Epoque, hvor hos Embryet

Primordialcraniet findes i sin oprindelige Form indenfor det

permanente.

IV. De ovrige Been, der danne det permanente Cranium, udvikles

imellem Membraner, uden at være præformeredc af Brusk.

V, Craniet dannes ikke oprindeligen efter samme Grundtypus og

analogt med Ryghvirvlerne, og Udviklingen af det permanente

Cranium begynder forst, naar Hjernen næsten har faaet sin

Normalform.

VI. De ovrige Hvirveldyr, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene have

ligeledes et Primordialcranium , og af samme forbliver for be-

standig septum nasi og Labyrinthen af os ethmoideum i deti

oprindelige bruskagtige eller embryonaire . Tilstand.

Desforuden oplyses ved disse Undersogelser:

a. At der ikke finder nogen Forskjel i Slruclurcn af Brusk^ der ossi-

ficeres, og dem, der stedse forblive i deres oprindelige Tilstand.

b. At de saakaldte overste og forreste Gjellebuer dannes af Laby-

rinthen af os ethmoideum, og ikke af ossa maxillaria superiora.

c. At i Basis af Cranium ikke findes nogen Aabning, hvorigjennem

Huden af Svælget kunde komme i Forbindelse med Hjernen, og

at Hypophysis cerebri ikke danner sig paa nogen saadan Mafade.

d. Beskaffenheden af og Oprindelsen for flere Deformiteter af Ho-

vedet, saasom: Anencephalie, Hemicephalie og af Diastaserne

imellem maxilla superior og septum nasi.

e. Oprindelsen til de mærkelige ossa Wormiana, der findes ved

pars masloidea, det os sesamoideum, der findes i Nærheden af
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Spidsen af pars petrosa, de halvlose Beenplader, der undertiden

findes paa Indsiden af del sidst nævnte Been, og endelig af det

problematiske os Lyz, der stundom findes imellem Spidsen af

pars petrosa og Basilar-Delen af os occipitis.

Etatsraad Kolderup - Rosenvinge udtraadte efter Onske af Ord-

bogscommissionen og valgtes i hans Sted Professor og Registrator

iV. M. Petersen,

Selskabet modtog:

Catalogue des Manuscrits de la bibliotheque Royale des dues de Bour-

gogne, publié par ordre du Ministre de rinterieur, Tom. 1 éb

Tom. II. lére Partie.

Lector Scharling indsendte en Afhandling om den Mængde af

Kulstof, som et Menneske udaander i 24 Timer. Til at bedomme samme

valgtes en Comitée, bestaaende af Professorerne Jacolson^ Zeise^ Forch-

hammer og Eschricht.

Modet den 23"' December.

lionferentsraad Orsted foredrog forste Afdeling af en Undersogelse over

Lyset med Hensyn paa det Skjonnes Naturlære, Han henledede forst

Opmærksomheden paa Lysglæden, som vi fornemmelig blive os bevidste

ved Overgangen fra et langt Morke til Lyset; men som vi ogsaa nyde,

skjondt med mindre fremtrædende Bevidsthed, under mangfoldige Belys-

ningsforhold i Naturen og Kunsten. For at vise denne Folelses Sam-

menhæng med Tingenes Væsen henledede han Opmærksomheden paa

Lysets Grundlove. Hvor uenig man end kan være om Lysets Natur,

vil man dog være enig om, at det er en Virksomhed, hvis Hastighed

overgaaer alle vore Hverdagsforestillinger om Bevægelse. Men dets Be-

vægelse er ikke blot en udvortes, fra Sted til andet; i dets Indvrotes

afvexler uophorligt tallose modsatte Virksomheder, saa at der i een
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Milliondeel af eet Secund endnu foregaaer Millioner saadanne AfvaxHriger.

Hvor Lyset er, der er denne skjulte Virksomhed. Men Lysvirksomheden

er ikke fuldkomment udelukt fra nogen Deel af Rummet, omendskjiindt

det paa utallige Punkter er for svagt til at opdages af vort 6ie. Der

gives altsaa intet fuldendt Morke. Men i samme Grad som de lys-

opvækkende Aarsager ophore at virke i nogen Deel af Rummet, ophorer

ogsaa mere og mere den deri stedfindende indvortes Virksomded. End-

skjondt Morket abstract forestilles som en blot Fraværelse af Lyset, saa

er dog i Virkeligheden denne Fraværelse ikke en tom uvirksom Tilstand,

men en indvortes Gaaen-til-Hvile ^ en indvortes Hendoen, Lyset er da

ifolge sin allerinderste Natur et Billede paa Livet, Morket paa Doden.

Denne Lysets indvortes Natur kommer vel ikke umiddelbart til

vor Bevidsthed; men ifolge denne dets Natur virker det overalt som

Opvækkelsesmiddel ikke blot paa os, men ogsaa paa den hele udvortes

Natur. Ved dets umaadelige Hastighed, ved dets Evne til at sætte alle

endog de fjerneste Dele i Verdensrummet i et Samqvem med hverandre,

og ved at indbefatte os i dette Samqvem og aabenbare os Yderverdenen

i et Omfang, som usammenligneligt overgaaer det, der kunde meddeles

os gjennem de andre Sandser, lader det os fole os som Deeltagere i

hele Tilværelsen; hvorimod vi deslomere fole os udelukkede fra Tilværel-

sens Heelhed, og ligesom enestaaende, jo mere Morket faaer Overhaand.

, Hvad Farverne angaaer, finder O. sig i det Hele taget enig

med del, som Gothe har sagt om deres Virkninger paa vore Folelser;

men soger deels at finde Grunden dertil i Farvernes Natur, deels viser

han, at man af denne kan udlede Mere. Han gjor opmærksonp paay at

de meest opvækkende Farver, men som i store omgivende Overflader

ogsaa virke foruroligende, navnligt Rodt og Orange, frembringes ved de

storste, men langsomste Æthersvingninger; derimod de Farver, som ere

fjernest fra at opvække saadaime Folelser, og navnligt Blaat og Violet,

frembringes ved de mindst udstrakte, men hurtigste Æthersvingninger.

Det Gule og det Gronne frembringes ved Svingninger, som ligge mellem

begge Yderlighederne.

Han gjorde dernæst opmærksom derpaa, at de Farver, som

Malerne kalde varme, Rodt, Orange og Gult, i Sollyset ere ledsagede

med den stærkeste Varme, og at de, som erklæres for de koldere, Blaat

og Violet, ogsaa i Sollyset ere ledsagede af mindst Varme.
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Ligeledes gjorde han opmærksom paa, at blandt Sollysets

Farvestraaler de gule og orange have den storste Lyskraft, og næst

derefter de gronne og de liveligste rode, hvorimod de blaa og især de

violette have mindst Lyskraft. Baade i Svingningshastighed, i Varme

og i Lyskraft holder da det Gronne Middelveien.

At de Farver ere harmoniske, som udfylde hverandre til hvidt

Lys, havde Gothe allerede udtalt som en i Naturlovene grundet Sandhed,

som ogsaa ved de senere Opdagelser finder nye Bekræftelser, hvortil

den dog ikke trængte.

Endstjondt det Hvide og Sorte ikke kunne kaldes Farver i

samme Betydning, som Rodt, Gront o. s. v, , kunne de dog i en vidt-

loftigere Betydning af Ordet kaldes saa. Det Hvides Virkning og

Betydning forstaaes let af dets Lysstyrke, dets Frihed for alle egentlige

Farvemodsætninger og den deraf folgende indre Harmonie. At det Sorte,

som fremstillende Morket, maatte være Sorgens og Dodens Farve, be-

hover ingen videre Forklaring; derimod fortjener det at bemærkes, at

Overfladens Glands, hvorved et stærkere Lysiudtryk frembringes, for-

mindsker det sorgelige Indtryk af det Sorte.

Magister Pedersen hlev valgt til Medlem af den meteorologiske

Comitée.
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Til hele Aaret henliSrende,

I det forlobne Aar har Selskabet tabt to af sine Medlemmer:

1. Etatsraad Manthey til Falkensleen, et af Selskabets ældste

Medlemmer, som i en Række af Aar fornemmelig anvendte sine chemiske

Indsigter i Landvæsenet.

2. Geheime-Legationsraad Brondsted^ som ofte har meddeelt

Selskabet Frugterne af de Reiser og Undersogelser , hvorved han har

gjort sit Navn beromt.

Ordbogscommlssionen

har i Aaret 1842 holdt 23 Moder, i hvilke Revisionen af Rogstavet S er

fremmet. Commissionens Medlemmer have ved andre uopsættelige Arbeider

været afdragne fra at anvende mere Tid paa denne Virksomhed; men

disse hindrende Omstændigheder ere nu tildeels ryddede af Veien.

Ordbogens Trykning har i nogen Tid været afbrudt; men har med Aaret

1843 igjen taget sin Regyndelse,

I Slutningen af Aaret 1842 udtraadte Etatsraad Koldcrup-

Rosenvinge af Commissionen, istedenfor hvem Professor, Registrator ved

Geheimearchivet iV. M. Petersen ifiilge Selskabets Valg indtraadte.

Landmaalingscommissionen.

Der blev i Særdeleshed arbeidct paa Illuminationen af det i

forrige Aar færdigt stukne Generalkort over Danmark. Tillige eftersaaes

Pladerne til Generalkortene over Norrejylland og Sjælland, og bleve

betydeligt forbedrede.

Den meteorologiske Comitee

har 1 Aarets Lob modlaget Iagttagelser fra Hr. Justitsraad Thorstensen

i Reikevig, Hr. Hataillonschirurg Rudolph paa Jacobshavn i Nordgronland,

og Hr. Bloch paa Godthaab i Sydgronland. Desuden harHr Thorstensen

meddeelt den forste Aargang af den lagltagelsesrække, han eft er Comiteens

Opfordring begyndte i Efteraaret 1811 til Restemmelsen af Raromctrets

daglige Forandring; Observationerne ere anstillede hveranden Time ^fra

Kl. 6 om Morgenen indtil Midnat. Endelig har det islandske litterære

Selskab, hvem Comiteen i Aaret 1841 overlod et Antal Thermomctre til
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Fordeling mellem Selskabets Medlemmer, tilstillet Comiteen meteorologiske

Dagboger for den sidste Trediedeel af 1841 fra 16 forskjellige Steder

paa 6en; Thermometerobservationerne ere for det Meste anstillede Kl. 9

Form.
,
paa nogle Steder flere Gange daglig, desuden er angivet Vindens

Retning, Luftens Udseende, og de forekommende Meteorer.— De timeviis

foretagne Thermometeriagttagelser paa Nyholm ere blevne fortsatte i Aar, paa

samme Maade som tidligere. Det samme gj ælder om Iagttagelserne af Havets

Temperatur, saavel ved Badehusene som paa Trekroners Batterie. De

daglige Middeltal af disse sidste, ere fra dette Aars Begyndelse tilligemed

de Iagttagelser, der anstilles i botanisk Have, bekjendtgjorte i denne Oversigt

over Selskabets Forhandlinger. — Det tredie Hefte af Collectanea

meteorologica^ indeholdende de guineiske Observationer, er endnu under

Arbeide. Comiteen havde onsket at kunne udgive det i Aar; men har

ikke seet sig i Stand dertil, da det af dens Medlemmer, hvem Redactionen

var overdragen., ved andre Forretninger den storste Deel af Aaret

hindredes i at beskjæftige sig dermed. Imidlertid er Arbeidet nu

fremmet saa vidt, at der Intet kan være til Hinder for, at Heftet kan

udkomme i Lobet af 1843.

BrSndboring.

I de 8 Maaneder af 1842, da Arbeidsdagene vare tilstrækkelig

lange, er Borningen bleven forsat fra 503 Fod 11J tom. til 538 Fod

8 Tommer, altsaa Borningen fordybet med 35 Fod 8J Tomme.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium, og

Regestum diplomaticum,

(om hvis Indretning og Formaal er meldt i Selskabets Aarsberetning,

eller Oversigt fra 31. Mai 1836 til 31. Dec. 1839. Naturvidensk. og

mathem. Afh. 8. Bd. S. CI—ClII) har i Aaret 1842 fremmet det

sidstnævnte historiske Værk saa vidt, at deraf ved Aarets Slutning

omtrent 30 Ark vare trykte, og at Værkets 1ste Afdeling i Aaret 1843

kan ventes færdig.

Censur over de i Aaret 1842 indkomne Priisafhandlinger.

Philosophiske Classe.

Som et Forsog til en Besvarelse af det i Aaret 1841 udsatte
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Priissporgsmaal , belræffende Realskoleunderviisningens Virkning og Ind-

flydelse, er kun indkqmmen een Afhandling, affattet i det danske Sprog

med det Motto: "qvicqvid agis, prudenter agas, eet.;" men Selskabet

har ikke kunnet tilkjende den Prisen, Forfatteren selv yttrer om den,

"at han ikke har kunnet anvende den samlede Tid derpaa, som var

fornoden, for at bringe de fremsatte Ideer i en mere videnskabelig Form,**

og den philosophiske Classse har ikke heller kunnet finde, at han har

fyldestgjort Opgaven.

Historiske Classe,

Som Besvarelse af den i Aaret 1841 udsatte Priisopgave:

ved Sammenligning af nordiske (skandinaviske) og russiske Kilder at

oplyse, hvilke Forbindelser og Forhold der fra det 9de Aarhundrede af

og i Særdeleshed i det Ilte til 13de Aarhundrede fandt Sted imellem

de nordiske Lande og det daværende Rusland o. s. v,., har Selskabet

modtaget een Afhandling, affattet i det latinske Sprog og forsynet

med folgende Motto: "Urfar or{)i kve{)r engi ma{)r." Forfatteren

har ved dette Forsog viist, at han er ikke ukyndig i det oldnordiske

Sprog; men hans Bekjendtskab med den nordiske Histories Kildeskrifter

er udentvivl meget indskrænket, og han synes derhos at være aldeles

ubekjendt med de nyere Hjælpemidler til Kundskab om de skandinaviske

digers Historie i Middelalderen, som ved dette Æmnes Behandling maae

ansees for de vigtigste. Fuldstændigere er vistnok hans Bekjendtskab

med den russiske Histories Kilder og dertil fornodne Hjælpemidler,

men han har i alt Fald ikke tilstrækkelig benyttet dem. Han be-

klager selv at^have savnet Brugen af flere, som det synes, meget

vigtige Skrifter til den russiske Histories Oplysning, som ere udkomne

i de sidste Aar, og som Selskabet netop har onsket at see benyttede

ved den foriangle^^^Undersogelse. Da Forfatteren altsaa ikke hår kunnet

foretage den Sammenligning imellem skandinaviske og russiske Kilder,

hvorpaa Selskabet onskede denne Undersogelse grundet, saa er det

deraf let forklarligt, at "det har kunnet mangle ham paa det fornodne

Stof til Bearbeidelse. Afhandlingen er derfor, ligesaa kort, som dens

Indhold i videnskabelig^ Henseende er ^utilfredsstillende. Sporgsmaalet

om, hvorvidt skandinaviske Elementer, som Folge af Forholdene, kunne

antages at være gaaede over i den russiske Lovgivning og Retsforfatning,
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paa hvilket Punkt Opmærksomheden udtrykkeligen henledes i Indledningen

til Opgaven, er af Forfatteren kun loselig berort, og hvad han hår om

Slægtskabsforbindelserne imellem de skandinaviske og russiske Fyrste-

huse, hvorom Opgaven forlanger Oplysning, indskrænker sig til nogle

faa Linier. Selskabet har derfor ikke kunnet tilkjende denne Afhandling

den udsatte Priisbelonning.

Priisopgaver.

Den mathematiske Classe.

At undersoge Bevægelsen af et mathematisk Pendel, dér i et

modstaaende Medium gjor coniske Svingninger, og sammenligne Resul-

tsaterne^med Forsog,.

Den physiske Classe.

I det Physiologien vil benytte de chemiske Undersogelser over

det dyriske Legemes Bestanddele, foler han, foruden de Ufuldkommen-

heder, som ligge i Chemiens Tilstand paa den givne Tid, endnu andre

Mangler, som hidrore derfra at de chemiske Arbeider som oftest ikke

ere foretagne med Hensyn paa alle de Omstændigheder, som tildrage

sig Physiologiens Opmærksomhed. Vel kan man vente, at disse Mangler

for storste Delen ville afhjælpes ved forenet Arbeide af Chemikere og

Physiologer, som gjensidigen have Kundskaber i hinandens Fag; men i

et saa vanskeligt Foretagende vil det dbg- altid være nyttigt, at den

Hjelp, Chemien kan yde Physiologien, underkastes en omfattende Over-

veielse. Selskabet fremsætter derfor den Opgave:

At vise, af hvad Art de Mangler ere, som findes hos de hidtil-

værende chemiske Arbeider, der skulle benyttes i Physiologien, og at

opstille de Grundsætninger, hvorefter de til Physiologien sigtende che-

miske Arbeider skulle ledes.

Den philosophlske Classe.

Da den Aristoteliske Philosophie med Rette prises for at have

erkjendt den hoieste Idee, som teleologisk Idee, saa onskes undersogt,

om og hvorvidt der i Bestemmelsen af det Teleologiske siden ere skete

Fremskridt, som i metaphysisk Henseende maatlc kunne kaldes væ-

j
sentlig nye.
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Den historiske Classe.

Blandt de til det danste Folks og den danske Statsforfatnings

Historie i ældre Tider henhorende Æmner, som endnu savne en grundig

videnskabelig Behandling, turde den ældre danske Municipalforfatning paa en

Tid, da Communalvæsenet har begyndt en ny Periode af sin Udvikling i- vort

Fædreland, fremfor andre fortiene Opmærksomhed. Det er derhos et

Æmne, hvorover der formodentlig endnu vil kumie findes mange, i flere

Henseender temmelig fuldstændige Oplysninger, dersom de hidhorende

Data bleve sogte med fornoden Flid og benyttede med tilborlig Critik.

En riigholdig Kilde til Kundskab om denne Gienstand er for ikke længe

siden giort tilgiængelig for Alle i en fuldstændig Udgave af de os leverede

gamle danske Stadsretter, og en Mængde Data til dens nærmere Oplys-

ning findes adspredte paa forskiellige Steder i trykte Skrifter, især i vore

Kiobslæds-Beskrivelser, ligesom ogsaa Leiligheden til at opklare Kiob-

stadforfalningen hos os ved at sammenligne den med de nærbeslægtede

Former, hvorunder Municipalvæsenet fremtræder hos vore Naboer, bety-

deligen lettes i den nyere Tid ved flere grundige Undersogelser i denne

Retning, Men dersom man vil give en tilfredsstillende Fremstilling af

vort ældre Municipalvæsen, tor man vist ikke indskrænke sig til Brugen

af de trykte Kilder og Hiælpemidler alene, men man maa tillige benytte

saa mange som muligt af de talrige Data, der henligge ubekiendte og

ubenyttede i vore Haandskriftsamlinger, navnlig i vore hidtil overhovedet

kun lidet benyttede Kiobstadsarchiver. Da disse sidste Kilder ere saa

vidt adspredte, kan her naturligviis ikke være Tale om Fuldstændighed i

sammes Brug; men et Materiale, som kan være tilstrækkeligt til, i For-

bindelse med de trykte Skrifter at begrunde en videnskabelig Under-

søgelse om vort ældre Municipalvæsens almindelige Forhold, vil man ei

heller behove at soge paa mange forskiellige Steder, naar Valget kun

falder paa de rigeste Samlinger af den Art. En saadan Undersøgelse

onsker Videnskabernes Selskab, om muligt, at fremkalde ved at gjore

dette Ænane til Gienstand for en Priisopgave. Men for ei at give denne

Opgave alt for vide Grændser og derved muligen afskrække dem, der

kunde ville forsoge dens Besvarelse, vil Selskabet indskrænke sit For-

langende til en Undersøgelse om Kiobstadcoramunernes Organisation og
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deres Medlemmers Retsforhold. Kvad Selskabet onsker præsteret, er

altsaa omtent Ftilgende:

Efterat have viist, ved hvilke forskiellige Foranledninger Kiob-

stæderne opstode i Danmark, at oplyse, hvorledes Kiobstædcommu-

nernes indre Forfatning efterhaanden udviklede sig og fik en i alle

Enkeltheder bestemt Organisation, hvorledes disse Communers Med-

lemmer, som Folge deels af det Eiendommelige i denne Organisa-

tion, deels af de særegne Rettigheder og Forpligtelser, der tillagdes

dem af Regieringen, fremtraadte som en særskilt Stand; endelig,

hvorledes denne Borgerstand var stillet i sit Forhold saavel til de

ovrige Stænder som til Regieringen og Staten i Almindelighed.

Undersogelsen om disse Forhold og de Forandringer, de vare un-

derkastede i Tidens Lob, fortsættes indtil Aaret 1660.

For det Thottiske Legat,

(Præmien 100 Rbd. S. M.)

I den senere Tid benytter man som bekjendt meget hyppigen,

især i Frankrig, en af Kartoffelstivelse og Malt tilberedet Sirup, som

let gaaer over i Viingjæring. Selskabet forlanger nu en paa Forsog og

Beregning stottet Sammenligning imellem Tillavningen af Brændeviin af

Kartoffelstivelse, og den hvortil man benytter Kartoflerne umiddelbart.

Man onsker, at der især undersoges, hvorvidt de storre Omkostninger,

som Stivelsens Udskillelse foranlediger, hæves ved et storre og bedre

Product, og ved den Lethed hvormed Stivelsen opbevares ^i Forhold til

Kartoflerne.

For det Classenske Legat.

1. Man vise hvilke af Landets raa Producter, enten nu disse hid-

rore umiddelbart fra Landets Jordbund, eller fra dets Dyrkning, eller

fra det omgivende Hav, ere bedst skikkede til derpaa at grunde en

Fabrication. Man maa herved tage Hensyn paa alle begunstigende Om-

stændigheder, som Letheden i at erholde Brændsel, Vandkraft, billigt

Arbeide o. s. v. Det forstaaer sig, at Stederne, hvor Anlæggene bedst

kunne skee, og Grundene til deres Valg maa angives. Udviklingen maa
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gaae ind i et saadanl Detail, at der lader sig gjore Beregning over For-

delene, Selskabet onsker, at Forf. især henvende Opmærksomheden paa

saadanne Fabricationer, som hidtil enten slet ikke eller kun i en ringe

Udstrækning ere indforte hos os.

Da Selskabet neppe tor vente, at een Mand fyldcstgjorende skal

kunne behandle Sporgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke

nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte Gjen-

stande ere afhandlede paa en tilfredsstillende Maade.

Præmien er 100 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændighe-

derne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end e^n Afhandling

denne Præmie.

2. Der forlanges en Fremstilling af Bageriets Tilstand i Danmark,

og en Undersogelse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Indsigter og

Erfaringer, saavel som over de meest hensigtssvarende Midler til vore

Bageriers Forbedring. Præmien 100 Rbd. S. M.

3. Da brændt Leer er bleven anvendt med Nytte som kunstigt

Gjodningsmiddel, onsker Selskabet en Undersogelse om den egentlige Aarsag

til dets gavnlige Indflydelse paa Vegetationen. Præmien 100 Rbd. S. M.

Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed være affat-

tede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller danske Sprog.

Afliandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, men med et Motto,

og ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder Forfatterens Navn,

Stand og Bopæl, og som bærer samme Motto. Selskabets i de danske

Stater boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Belonningen

for den fyldcstgjorende Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal, for

hvilken ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske

Ducaters Værdi.

Prii sskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 1844

til Selskabets Secrelair, Conferentsraad H, C. Orsted^ Professor og Com-

mandeur af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.

Amphipoder, nordiske, nye Arter af samme. S. 37, flg. Polarhavene, deres rette

og egentlige Hjem. S. 42.

Bendz, H., Iagttagelse om Forplanteisen af en Cysticercus og af Cornurus. 74.

Berzelius, om et Harpixstof i Urinen. S. 23.

Brasilien, Bidrag til dette Lands Palæontologie af Lund, S. 77. flg.

Brdndboring. S. 107.

Brondsted, P. O., Beskrivelse over en mærkværdig antik Vase, funden ved Volci

paa den etruriske Kyst. S. 16.

Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 32. 70. 76. 84. 88. 97.

Ebbe og Flod ved de danske Kyster ved Kattegat og Ostersoen. S. 9.

Eschricht, D. F., om den under Navn af Dogling, Næbbehval (de gamle Nordboers

Andhvalr, Andarnefid) bekjendte Hvalart. S. 1— 4.

Estrup, H. F. i., Undersogelse over de makariske Oer og Elisa, et Bidrag til

Phoeniziernes Handelshistorie. S. 66.

Forchhammer, C, Undersogelse over Islandske og Færoiske Mineraller. S. 43—55.

Oversigt over Resultaterne af hans gcognostiske Undersogelser i Danmark

1841. S. 63-65.

Galvanoplastik, eller den galvaniske Konst, at overtrække et Metal med et andet. S. 5.

Hmisen^ Professor i Gotha, indsendt en forseglet Skrivelse til Bevaring hos Sel-

skabet S. 90.

Hierneskallens tidligste Oprindelse og sildigere Udviklings -Forhold (Primordial-

craniet). S. 90 o. Hg.

Boffmann, I. C, Opfindelse af Galvanographien som practisk Konst. S. 5. Hans

Anviisning til denne Konst forelæses. S. 13. Bedommelse over Opfin-

delsen afOrsted, Jacobson, Zeise. 13—15. Den ham tildeelte kongelige

Belonning. 15.

Hofmann-Bang , Forslag til en Undersogelse af Planteverdenens Forandringer,

paa det af Havet Inddæmmede i Odsherred. S. 68.

Hyperoodon^ en Hvalart, beskreven af engelske og franske Naturforskere, antages

at være Doglingen, Balæna rostrata. S. I. 2. 4.

Islands og Færoernes geognostiske Forhold. S. 43. 44. flg.

Jacobi i Petersborg, opfinder Galvanoplastiken. S. 5. 6.

Jacobson, L. Z., Afhandling om Primordialcraniet. S. 90—97.
Jubelfest, Selskabets hundredaarige. S. 90.

KrUyer, H., Bemærkninger om Forholdet imellem det dyriske Liv i Polar- og

Tropehavene. S. 37.
'

Landmaalings-Commissionens Forhandlinger. S. 106.

Latinske og i andre fremmede Sprog forfattede Afhandlinger, Betænkning imod

deres Optagelse i Selskabets Skrifter. S. 56—58.
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Liebmanny F.JIf, Skildring af Vegetationen i enDeelafMeiiko. S. 29—82. Hans

Reise til Pico di Orizaba. S. 42.

Zttnd, P. TF.,.om Brasiliens Rovdyr i nuværende og forrige lordperiode. S. 77—82.

Lyset, om dets Virkning paa Menneskets hoiere Sands. S. 97 o. f.

Magnetisk Observatorium. S. 25—27. 35. 61.

Medlemmer, nye, optagne i Selskabet. S. 89. 90.

Meteorologisk Commillee. S. 99. Dens Forhandlinger. 106—107.

Meteorologiske Iagttagelser i Kjobenhavn, hvorledes de foretages. S. 10. II,

For hver Maaned i A. 1842. S. 12. 28. 36. 62. 71. 86. 100-105.

Mexiko, om Væxlriget i dette Land. S. 29—32.

Molbech, C, Bemærkninger over Germanernes Landboforfatning, skildret af

Tacitus. S. 88. 89.

Ordbogs-Commissionen, Etatsraad Koldervp-Rosenvinge udtræder af denne, og

Prof. N. M. Petersen vælges. S. 92. Dens Forhandlinger 106.

Platinering, galvanisk. S. 7.

Priisopgaver. S. 109—1 12.

Priisskrifter. S. 107—108.

Ramus, om de lineare Differentialligninger. S. 67.

Regestum diplomaticum. Commissionens Forhandlinger derom. S. 107.

Reinhardt, I. C. fl. , Bemærkninger om to, i den grdnlandske Fauna nye

Fiskearter. S. 82.

Scharling, E. A., Lector', Afhandl, om adskillige i Urinen fundne Stoffer. S. 22.

Betænkning derover af Zeise og Forchhammer. S. 58. flg.

Schouw, I. F., om de Pompejanske Planter: nævnes S. 57.

Schumacher y Lieutenant, Instrument til at tælle Svingningerne ef en Stræng.

S. 65. Dom derover. 66.

Spitsbergen, dets Rigdom paa Havdyr. S. 38.

Steenstrupy I. I. S., Lector i Soroe, indsendt et forseglet Brev ti! Bevaring i

Selskabets Archiv. S. 15.

Terra cotta (brændt Leer), Kar og Redskaber deraf, som Grækerne til storste

Fuldkommenh'ed forarbeidede. S. 16.

Vaser, antike, Forskiel imellem de hieratiske og blot decorative. S. 20. 21.

Videnskabernes Selskab, Forsamling hos Hs. M. Kongen. S. 32. DetsSolvmedaille

tilkjendt Lector Scharling for en Afhandling. 60. Lieutn. Schumacher

for et Instrument. 66.

Orsted, H. C, beskriver Galvanoplastiken. S. 5—8., undersoger Varmegraden i

det artesiske Borehul. 69, foredrager forste Afdeling af en Undcrsogelse

om Lyset, med Hensyn paa det Skjonnes Naturlære. 97—99.
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Oversigt
over det

Kong-elij^fe danske Videnskabernes Selskabs
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og
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Af
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Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

]Wr. 1 og 2.

Mudet den 6'' Januar.

Professor Forchhammer meddelte nogle geognostiske Iagttagelser over

den sjellandske Kridtformation.

Af tidligere Undersogelser er det bekjendt, at de til Kridtforma-

tionen horende Dannelser, der findes i Stevens Kltnt fortsætte dem paa

den hele Halvoe, der ligger imellem Kjoge- og Præ^toebugten og navn-

ligen komme til Overfladen i Faxoe Bakke, ved Tryggevælde og Herfolge.

Det er endvidere bekjendt, at den til Kridtformationen horende Kalksteen,

som Forfatteren tidligere har betegnet med Navnet Sallholms Kalk, findes

under Kjobenhavn og paa Amager, og at det sydveslligste Sted hvor

denne Kalksteen endnu forekommer faslslaaende, er ikke langt fra Thors-

lunde imellem Kjobenhavn og Roeskilde. Den hele Strækning iraellem

Thorslunde og Herfolge var hidtil geognostisk ubekjendt, idetraindste med

Hensyn til de dybere liggende Lag. Forfatteren havde allerede tidligere



opkastet de Sporgsmaal, hvilken geognostisk Beskaffenhed i Undergrunden

havde foranlediget den dybt indskaarne Kjoge-Bugt imellem Skrivekridtet

paa Stevens Klint, og Saltholms Kalken paa Amager og ved hvilken Be-

skaffenhed af Jordbunden, Forekomsten af de stærke Kilder, Brondkilder og

Kilderne ved Roeskilde, bliver bestemt. Disse Sporgsmaal ere nu blevne

besvarede ved den meget uventede Opdagelse af Gronsand i Nærheden

af Kjoge. Forfatteren skylder den forste Notice af dette mærkværdige

Forhold til Hs. Excellence, Geheime-Stats- og Finants-Minister, Greve

W. Moltke^ der sendte ham eu Kasse med Stene optagne i Lellinge

Skov, hvis Udvortes viiste, at de ikke vare rullede og som en nærmere

Undersogelse betegnede som Gronsand. Forfatteren har senere selv paa

Stedet undersogt dette mærkværdige Lag.

Det bestaaer af en grongraa mergelagtig Masse, hvori der fore-

kommer en stor Mængde Lag af fastere Steenarter udskilte, og disse

fastere Lag ere deels Mergelsteen af samme Farve som Mergelen, deels

en meget fast temmelig reen blaaaglig Kalkstcen som har betydelig Liig-

hed med den blaae Liaskalk, deels en guulagtig hvid Sandsteen. Alle

disse Lag hore til den samme Dannelse, de fore de samme Forsteninger

og ere altsaa ikkun underordnede Udviklinger. Lagene helde saavidt

som de ikke meget store blottede Steder tillod at iagttage i den ostlige

Deel af det fremragende Parlie imod Ost, i den vestlige Deel derimod

imod Vest, paa begge Steder under en Vinkel, der ikke overstiger 5°.

Af Forsteninger findes der en overordentlig stor Mængde, de folgende

synes at være identiske med andre Landes Gronsand-Dannelser: Robulina

Comptoni, Trochus Basteroti, Dentalium medium, dog trænge disse Be-

stemmelser til en noiagtigere Revision med flere og Ledre Exemplarer

end Forfatteren i denne Vinter har kunnet forskaffe sig. Foruden disse

og mange andre Univalver og Bivalver forekommer der en stor Mængde

Tænder og andre Levninger af Fiske. Hverken de i det skaanske og

bornholmske Gronsand saa hyppige Belemniler, eller Ammoniter ere hidtil

fundne der; derimod forekomme Piggene af Lima spinosa, en Musling,

der er characteristisk for den til det yngere Gronsand horende Plæner

Kalk i Sachsen.

Gronsandets Forekomst forklarer nu let hvorfor Havet har kun-

det indskjære saa dybt i denne Deel af Sjælland, da de faste Lag af
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Flint,, der giver det blode Kridt Evne til at modstaae Bolgeslaget her

aldeles mangle. Der bliver endvidere derved forklaret, hvorfor saa stærke

Kilder, som Brondkilde ved Kjogeveien , Kilderne ved Roeskilde her

frembryde i en med Saltholms Kalkens Strygning parallel Linie. Disse

Kilder komme nemlig frem paa Grændsen af Sallholms Kalken og

Grondsandtcrrainet. De nævnte Kilder ere ikke de eneste, der forekomme

paa denne Linie; i Rye Sogn to Mile Nordvest for Roeskilde forekom-

mer en anden ligeledes meget stærk Kilde, i hvis Nærhed Saltholms

Kalken atter findes faststaaende, og i denne Linies Fortsættelse forekommer

Vindekilde i Nærheden af Adlersborg, og Navnet Vallekilde som en Bye

i samme Egn forer, synes ligeledes at hentyde paa en stadig flydende

Kilde. Betragter man den, disse Kilder forbindende Linie, saa er

den parallel med Saltholms Kalkens Strygnings Linie, og naar vi nu

sammenligne dermed den store Mængde af Gronsands-RuUestene , der

forekomme i Odsherred, saa vil der neppe blive levnet nogen Tvivl, at

det ved Kjoge opdagede Gronsand stryger igjeiinem hele Sjælland i et

Bclte, der er parallel med Saltholms Kalkens Belte.

Dette Gronsands-Belte er derved fremfor alt mærkværdigt, at

der forekommer baade imod Nordost og Sydvest derfra nyere Lag, imod

Syd nemlig Kridt med Faxokalk og Liimsteen, imod Nord derimod

Saltholms Kalk, og Nord for dette Belte, atter Skrivekridt, som jeg i

Sommer har opdaget faststaaende ved Steenlose i Nærheden af Slange-

rup. Ved disse Iagttagelser bliver det endmere stadfæstet, at de dybere

liggende faste Steenlag temmelig uregelmæssigen hist og her naae op til

Overfladen; de vise endvidere, ligesom Saltholms-Kalks Beltet, at vore

Rullestene af Kridtformationen ikke ere flyttede langt fra deres oprinde-

lige Hjem, og det bliver derved gjort mindre usandsynligt, at vi en Gang

med Tiden ville opdage faststaaende Ur- og Overgangsbjerge indenfor

det egentlige Danmarks Grændser.

Med Hensyn til Brondboringen paa Holmen ere disse Iagttagel-

ser et yderligere Beviis, for at et mægtigt Gronsandlag ligger under vort

Kridt, og at dette Gronsandlag er meget vandrigt. Det gjor det mere

sandsynligt, at man strax vil faae Vand, naar en Gang, de maBgtige

overliggende Lag ere gjennemborede, og da dette Lag da maa staae i

Forbindelse med Holder i Sjælland , og ikke er adskilt derfra ved'



Sundet, saa bliver del endmere al formode, al Vandet vil hæve sig over

Jordbundens Niveau, eller vil blive Springvand,

Selskabet modtog folgende Sfcfifler:

Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia.

Vol. VII. Part. III. Vol. VIII. Part. I.

Proceedings of the American philosophical Society. Nr. 19, 20, 21.

N, F. Schwartz, om de danske Garverier.

Bulletin de la Société Imperiale des Natiiralistes de Moscou. 1842. II.

Index Plantarum anno 1840 a cel. Karrelin et Krilow in regionibus

Aitaicis collectarum, qvas Societas imperialis naturae curiosorum

Mosquensis pro miitua comrautatione oflFert.

Fischer de Waldheim, Catalogus Coleopterorum in Sibiria orientali a cel.

Karelin collectorum.

Secretair S. Hjorth indsendte en forseglet Pakke, indeholdende

Tegning og Beskrivelse af en elektromagnetisk Maskine, hvilken Pakke

han onsker opbevaret.

DcD 20"' Januar.

fiustitsraad Molbech forelæste et Brudstykke af den trykte Deel af Sel-

skabets Historie.

Justitsraad Molbech havde i en Skrivelse til Selskabet gjort

fSlgende Forslag til en slorre Offentlighed af dets Forhandlinger:



1) At der i Selskabets maanedlige Oversigter raaatte ved hvert Aars

Begyndelse indfores en summarisk Extract af det foregaaende

Aars Regnskab.

2} At Selskabets Forha:idlinger maatte bekjendfgjores saa fuldstæn-

digt som muligt, og Undtagelse kun gjores af særegne Grunde;

men at ingen saadan Undtagelse maatte finde Sted med Hensyn

til Understøttelser eller andre extraordinaire Udgifter.

3) At Selskabels maanedlige Oversigter maatte samles og erholde

Titelblad for hvert Aar og tillige et Register, hvilket sidste

Justilsraad Molbech tilbod sig at levere.

Det fiJrste Forslag, hvori Cassecommisionen havde erklæret

sig enig, billigedes ligeledes af Selskabet idet det vedtog at hvert fore-

gaaende Aars Regnskab skulde, naar det var revideret og decideret, opta-

ges i de maanedlige Oversigter.

I Henseende til det andet Forslag blev bemærket, at man i den

senere Tid allerede havde begyndt med at publicere saadanne Forhand-

linger, som man antog havde almindelig Interesse; hvorhos det nu blev

besluttet i Selskabets Moder at afgiore hvilke Gjenslande der skulde op-

tages i Oversigterne. Forsaavidt Pengeunderslottelser bevilges, ville de i

ethvert Tilfælde komme i Hegnskabet og saaledes efter det forsle, af

Selskabet bifaldte Forslag, blive bekiendtgiorte.

Med Hensyn til del sid te Forslag bemærkede Secretairen, Con-

ferentsraad Orsted, at han allerede tidligere havde erklæret en saadan

Foranstaltning at være paatænkt. Justitsraal Molbechs Tilbud, at levere

Registret, modtoges med Taknemmelighed.

Justilsraad Molbechs Forslag om at den Understotlelse af 100

Rbd. aarlig, som Selskabet i 1838 bevilgede ham til et dansk Glossa-

rium, men som hid:il ikke er brugt, maatte begynde at lobe fra dette

Aars Begyndelse, blev af Selskabet bifaldt.
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MOdet den lO''' Februar.

f^onferentsraad Orstcd meJdeelle en Foilsællelse af sine Betragtninger

over Lyset, med Hensyn paa det Skjonnes Naturlære. Gjenstanden for

denne Fortsættelse var de Forhold, hvorunder der frembringes bestemte

Figurer ifolge Lysets egne Naturlove. Herhen liorer Regnbuen. Det

kunde ikke være Hensigten, ved denne Leilighed at gjcntage Regnbuens

velbekjendte Theorie; dtt var nok al beraabe sig paa denne, som paa

en afgjort Sag. Regnbuens Figur er en nodvendig Folge af malhematiske

Naturlove. Ved den samme Naturhandling, hvorved denne Bue dannes,

adskilles ogsaa de i det hvide Lys indeholdte Farveslraaler, og en Farve-

harmonie udvikles, idet Lysets hele Farveindhold staaer for os baade i

sin Adskilthed, som Fordelingen i Rummet medforer, og i sin Heelhed;

efterdi den sandselig opfattes ikke mindre som Ecnhed end som Mang-

foldighed. Men hermed er hele Anskuelsens Indhold endnu ikke ud-

tomt. Modsætningen mellem den morke Regnvæg og det klare Lys op-

vækker tillige den eiendomraclige Lysglæde. Regnbuen indeslutter en

heel Tankeverden, hvori Lyset under sin Kamp mod Morket udfolder

sin Skjonhcd med en sand Seierspragt. Det forstaaer sig, at alt dette kun

(inder sin fulde Anvendelse, forsaavidt som ikke andre Forhold, f. Ex.

en mellemkommende uklar Luft, svækker Indtrykkets Reenhed.

Ved Indvirkning af polariseret Lys paa Krystaller eller Legemer,

hvori der ved fremmed Indvirkning hersker en eiendommelig Fordeling af den

indvortes Spænding, frembringes Figurer, som deels ved deres eget Tan-

kepræg have noget tilfredsstillende, deels udmærke sig ved en Farvefor-

deling, ofte en Farvepragt, som tillige altid udgjore en Farveharmonie.

Men ogsaa denne Forbindelse af Former og Farver er ikke tilfældig,

men udgjor en Tankeheelhed, og giver os derved en stærk betegnende

Formering af Exeraplerne paa skjonne Frembringelser ifolge de i Natu-

ren sig aabenbarende Fornuftlove. I nogle af disse Ugurer træffer man

ligesaa afstikkende Farvemodsætninger, som i mange pompeianske Male-

rier, og derhos en med Naturen bestemt Farveharmonie.

Nogle skjonne Form- og Farveudviklinger frembyder ogsaa Lys-

straalcrnes Vexelindgreb (Interferents). Blandt disse fremhævedes især



den eiendommeligt ordnede Samling af Lyspletter, som fremkommer ved

de Fraiienhoferske Forsog, naar man sætter for Kikkerten en tynd

Plade med tre Huller, som ligge i Hjornepunkterne af et ligesidigt

Triangel. Allerede Pletternes Fordeling, afbildet uden Farver, tilfreds-

stiller Oiet ved en rig og eiendommeligt ordnet Mangfoldighed; men

ved de dertil nodvendigt horende Farver forhoies end ydermere Skjon-

heden.

Fra det islandske literaire Selskab ^havde Videnskabernes Selskab

modtaget folgende Skrivelse:

^^Det kongelig/^ danske Videnskabers Selskab har, som bekjendt,

i sin Tid, nu for næsten et hundrede Aar siden, foranstaltet den vigtige

af Olufsen og Paulsen udforte Reise gjennem Island, samt senere udgi-

vet den af Forstnævnte forfattede Beskrivelse over samme, som endnu,

efter Selskabets Historieskriveres Yttring, kan ansees for et klassisk

Værk, og stedse vil indtage en hæderlig Plads i Danmarks videnskabelige

Lileiatur.

Har man end siden erholdt enkelte gode Værker der oplyse

Islands Beskaffenhed og Tilstand i visse Dele, kunne de fleste af dem

nu siges at være deels forældede, deels for ufuldstændige til at give no-

gen rigtig eller almindelig Kundskab om Landet og dets Befolkning.

Fra indeværende Aarhundrede har man endog næsten intet betydeligt

Skrift af denne Art, af indenrigske Forfattere, hvorimod brilliske, franske

og .tydske Literatorer have udgivet forskjellige, tildeels meget kostbare

Beskrivelser over deres Reiser i Island, som naturligviis (hvor fortjenst-

lige end mange derved meddeelte Efterretninger og Afbildninger maa

erkjendes for at være) trænge til adskillige Berigtigelser og ingenlunde

afhjelpe dot i Danmark og Island foltc Savn af en almindelig noiagtig

Beskrivelse over den sidstmcldte 6e, som endnu overhoved aldrig er

blevet fort i Pennen.

Dette Savn maatte naturligviis meest foles af det i Aaret 1816

oprettede Islandske literære Selskab, som endnu bestaaer, i to Afdelinger,

af hvilke den ene har sit Sæde i Reikjavik, den anden i Kjobenhavn.

.iAt gode geographiske Kort efter en tilstrækkelig Maalestok — (storre
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end den, der er bleven anvendt for det af Vidensliabernes Selskab, med

ovennævnte Reiseljeskrivclse, udgivne Kort over Island, der ellers var

det forste nogenlunde brugbare) — maa antages for at være et af de

allervigtigste Forberedelsesmidlcr for et Lands Beskrivelse er indlysende,

men ogsaa de savnedes for Islands Vedkommende, paa enkelte Sokort

nær, lige til det 19de Aarhundredes Begyndelse. Da begyndte den

danske Regjcring paa det store Foretagende at lade Islands Kyststræknin-

ger, ved Officerer og Landmaalere, noiagtig opmaale, og det blev i en

Række af Aar virkelig udfort. Adskillige gode Kyst- og Sokort ere

udkomne som dette nodvendigviis meget bekostelige Arbeides Frugter,

men de ere egentlig bestemte for de Sofarendes Brug. Virkelige, paa

geometrisk Opmaaling grundede Landkort over Islands indre Strækninger

Og overhoved dets Bygdelag, m. m, , mangle derimod endnu til Datum.

Det islandske literære Selskab besluttede derfor allerede i Aaret 1831

efter dets ringe Evner at bestræbe sig for at afliielpe denne Mangel,

det havde dog ikke fattet slige Tanker hvis ikke Mathematikeren , Ad-

junkt Bjorn Gunlogsen, af sand Patriotisme havde paataget sig Opmaa-

lings- og KortafTatningsarbeidet uden alt Honorar og blot betinget sig de

nodlorftigste Diælpenge og de ovrige Omkostningers Erstatning. Han

har siden, hver Sommer, fortsat dette moisommelige Arbeide og det kan

haabcs i indeværende Aar at gaae sin Fuldendelse imode. Det island-

ske literære Selskab ansaae det derfor hensigtsmæssigt at de mange ef-

terhaanden af Hr. Gunlogsen affattede specielle Kort sammendroges til

4 store over Landels samtlige Qvadranter, som kunde saaledes publice-

res i Kobberstik, at ethvert af dem vel kunde bestaae for sig selv, men

de dog alle, naar det onskedes, kunde samraenfoies til et eneste meget

stort Kort over hele Island. Dette Arbeides Bestyrelse var Hr. Major

V. Olsen saa god at overtage, men det erfaredes da snart at Udarbei-

delse og Stikning af hvert af de 4 Kort ikke kunde lade sig udfore

med en mindre Sum end 1000 Ubd. Dette oversteg oiensynlig det is-

landske lilerære Selskabs Kræfter, hvorfor det i Aaret 1835 henvendte

sig til det kongelige danske Videnskabers Selskab med Bcgjæring om

Hjelp til Kortenes Udgivelse; dens Opfyldelse blev med sædvanlig Libe-

ralitet tilstaaet og 500 Rigsbankdaler bevilgedes for det forste Fjerding-

kort over Island. Dette Korts Stikning er nu allerede færdig, og dets

Udgivelse venter blot paa den sidste Correclur fra Hr. Gunlogsen, som
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haabes &t indtiælTe hertil fra Island om et Par Maaneder. Et Aftryk af

Kortet, i dets nærværende, ikke ganske fuldendte Tilstand, giver det is-

landske liferære Selskab sig dog nu den Ære at forelægge det kongelige

danske Videnskabers Selskab.

Det andet Fjerdingkort over Island er vel allerede taget under

Bearbei^else , men vort Selskab nærer nu det sikkre Haab at det ikke

vil komme til at behove den Iljelp derfor af Videnskabernes Selskab,

som dette med saa megen Beredvillighed har ydet det forste Kort af

denne Art. Derimod trænger det islandske lilerære Selskab nu hoilig

til en Understoltclse af samme Be!ob for den paabegyndte almindelige

Beskrivelse over Island^ til hvilket Værks Udforelse det (og flere) end-

videre have' truffet de Forberedelser, som nu i Korthed skulle angives.

I Aaret 1839 udnævnte det Islandske literære Selskabs kjoben-

havnske Afdeling en Comitee, bestaaende af 5 Medlemmer, til at udar-

beide en Plan for Islands almindelige Beskrivelse^ og tillige til at ud-

kaste de dertil horende Opgaver og Sporgsmaal^ som, for enhver af Lan-

dets Egne, kunde ventes besvarede af dets Sognepræster, Provster, og

Sysselmænd, samt andre Sagkyndige. Hvorledes dette Hverv blev ud-

fort vil behageligst erfares af disse, her hosfolgende Aftryk og Over-

sættelser;

L En trykt Circulaire til Islands Provster og Sognepræster;

n. 70 trykte Opgaver eller Hovedsporgsmaal til Landets Sognepræster;

HL En trykt Circulaire til Sysselmændene i Island;

IV. 12 forskjellige (trykt) dem til Losning forelagte Opgaver;

V. Dansk Oversættelse af Sporgsmaalene til Islands Sognepræster;

VL Dansk Oversættelse af de Sysselmændene forelagte Opgaver;

VII. Oversat Uddrag af Circulairen til Sognepræsterne forsaavidt den

angiver den forclobige Hovedplan for det paatænkte Værk.

Besvarelser af disse , Sporgsmaal og Opgaver udarbeidedes og

indsendtes eftcrhaanden, i de paafolgende Aar fra vedkommende Embeds-

mænd, — saa at de forskjellige, saaledes fremkaldte Syssel- og Sogne-

beskrivelsers Antal nu er voxet til 150. Som Prover af dem tillade vi

os at vedlægge 4 Præstekalds- eller Sognebeskrivelser i Originalen og

en kortfattet Sysselbeskrivelse, den eneste af de indkomne averhoved

som er affattet i det danske Sprog. Nogle af de onskede Besvarelser

mangle endnu, men de haabes at ville indkomme i Aarets Lob.
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Viglige Bidrag lit Islands Beskrivelse, forsaavidt dels Meteoro-

logie angaaer, ere allerede blevne frcmkaidle eller forberedede ved det

kongelige danske Tidenskaberncs Selskabs Omhu og Understollelse; '—

Vi nævne især Justitsraad og Landphysikus Thors teinsens udforlige Ob-

servationer, udgivne i dels Colleclanea meleorologica. Desuden har Viden-

skabernes Selskab skjænket del islandske lilerære Selskabs Reitevigske

Afdeling 45 Thermomelre (efter Celsius's Scala) og nogle flere har den

kjobenhavnske Afdeling senere oversendt lil Landet, for meteorologiske

Dagbogers Forelse paa beleilige Steder. Vi tillade os i den Anledning

at vedlægge som Bilage

:

VIII. Vort Selskabs islandske Afdelings trykte Circulaire til 51 Sogne-

præster i [sland, udstedt den 20dc Martz 1841, hvori de anmo-

dedes om at holde meteorologiske Dagboger efter

IX. et trykt Schema for disse, — hvorved det maa bemærkes at Varrae-

eller Kuldegraderne deri onskes opgivne efter Reaumur's Scala,

— da Videnskabernes Selskabs ovenmeldte Gave ikke den Gang

var bekjendt eller modtaget i Reikiavig, — og at laottagelserne

kun forlangtes for et enkelt Tidspunkt i Etmaalet, nemlig Kl.

9 f. M.

Efter at de skjænkede Thermomctrc, med Forskrifterne for deres

Brug, vare komne vort Islandske Afdeling tilhænde, afsendte den Instru-

menterne til Vedkommende, med en ny trykt og paa Islandsk affattet

Circulære af 20de August 18 II, hvorved Iagttagelserne forlangtes an-

stillede efter Celsius's Scala
,
paa tre forskjcUige Tidspunkter i Etmaalet,

nemlig Kl. 7 f. M. , Kl. 12 Middag og Kl. 6 e. M. Samme Afdeling

af Selskabet har nylig tilsendt vor Kjobenhavnske 10 meteorologiske

Dagboger forte i nogen Tid til Udgangen af Aaret 1811 ved Sogne-

præster i Island; de ere blevne aOeverede til Observator Mag. Pedersen

paa Videnskabernes Selskabs meteorologiske Comitces Vegne til s.immes

behagelige Revision m. ra.

End en meget vigtig Forberedelse for det omhandlede Værk er

skeel fra Regjeringens Side, i det samme, i flere Aar efter hinanden,

har foranstaltet naturvidenskabelige Reiser i Island, ved Lector Sleenslrup

og Cand. SchioHe; de assisteredes tildeels ved deres Undersogelser af

en indfodt Islænder, Cand. philosoph. Jonas Hallgrimson, som her ved

Universitetet i nogen Tid havde studeret Naturvidenskaberne, især Zoo-
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logie og Mineralogie, dog meest med Hensyn til Island. Efter de Hrr.

Steenstrnps og Schiottes Bortreise, ;^fortsatte Hr. Hallgrimson (tildeels

efter given Anviisning) de nævnte Naturforskeres, især den Forstnævntes

Undersogelser, og kom saaledes til at bereise hele Island. Om de alle-

rede bekjendte Frugter heraf kunne vi kun henvise til de Hrr. Etatsraad

Reinhardt's, Professor Forchhammers og Lector Steenstrups sagkyndige

Omdomme, da disse Herrer meest have bidraget til at udvirke den Un-

derstottelse som er bleven Hr. Hallgrimson til Deel for hans vistnok

moisommelige Reiser i Island. Men just af den Aarsag at han saaledes,

ved Autopsie, har lært hele Landet at kjende, har det Islandske litcrære

Selskab anseet hans personlige Nærværelse her i Staden for nodvcndig

ved Udarbeidelsen af Landets ved Selskabet foretagne physiske og topo-

graphiske Beskrivelse m. m, , hvorfor det i Fjor anmodede ham om at

tage fra Island hertil, og tilstod ham, i den Anledning, fri Overreise

samt, for det forste en Understotlelse af 200 Rl)d. Det indsees dog

nu at hans Ophold her maa udkræve en betydelig længere Tid end Sel-

skabet da forudsatte, samt at det maa antage flere faste Arbeidere (med

anstændigt Honorar eller Afskriverion for Extrahering i Archiverne m. m.)

naar Værket skal kunne gaae nogenlunde hurtig fra Haanden. Dog vil delte

meget overstige Selskabets Kræfter, da dets hele faste Capital ikke belober sig

lil stort mere end 8000 Rbd. , af hvis Renter, en aarlig kongelig Naa-

degave og Selskabets ikke talrige Medlemmers Gaver eller Bidrag, det,

idetmindste, maa bekoste Udgivelsen af et Par trykte Bind aarlig (foru-

den Opmaalingsarbeidet m. m.).

Af disse Aarsager seer det Islandske literære Selskab sig for-

anlediget til det ærbodige Andragende at det kongelige Videnskabers

Selskab gunstigst vil bevilge det, i indeværende Aar, en Sum af 500

Rbd. , til Hjelp for Udarbeidelsen af Islands paabegyndte almindelige

Beskrivelse, Delte Værk maa nodvendigviis forst affattes i det Islandske

Sprog, men kan tillige let lægges til Grund for en dansk Bearbeidelsc

deraf, lempet efter de særegne Hensyn, som en saadan Udgave i sin Tid

maa synes at kunne fordre."

Det Islandske literære Selskabs Afdeling i Kjobenhavn, den 20. Januar 1843.

p. l Formand.

JT. Stvertaen,
p. t. Secrctær.
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En i den Anledning nedsat Comitce afgav derover folgende

Betænkning:

j^Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har forlangt vor

Betænkning i Anledning af et Andragende fra det islandske literære

Selskabs Kjobenhavnske Afdeling om i indeværende Aar at erholde en

Sum af 5()0 Rbd. til Hjælp til Udarbeidelsen af en almindelig Beskri-

velse over Island.

Ligesom vi maa ansee en saadan almindelig Beskrivelse af Is-

land for et baade fra det videnskabelige og fra det praktiske Standpunkt

meget gavnligt Foretagende, saaledes skjonne vi ikke rettere, end at de,

efter det udsteite Circulære fra Præsier og Sysselmænd indkomne, Op-

lysninger i Forbindelse med de ovrige Bidrag til Kundskab om Landet^

hvoraf det islandske Selskab er i Besiddelse, ville afgive et fuldstændigt

Materiale til et saadant Værk ; og naar dernæst Redaktionen overdrages

til sagkyndige og dygtige Mænd, hvorom Comiteen efter de Oplysn nger,

som Medundertegnede Magrmsen har meddeelt, ikke har Grund til at

tvivle, er det at vente, at det hele Arbeide vil blive heldigen udfort.

Vi lage, efler disse Omstændigheder, ikke i Betænkning at an-

befale det islandske Selskabs Andragende, og det saameget mindre, som

Videnskabernes Selskab rimcligviis, om det var blevet forlangt, vilde

have fortsat den til det islandske Kort givne Underslottelse, der nu ikke

længere behoves.

Med Hensyn til den i det islandske Selskabs Skrivelse i Slut-

ningen gjorte Bemærkning , at Værket nodvendigviis forst maa afTatles i

det islandske Sprog, men al det tillige kan lægges til Grund for en

dansk Bearbcidelse deraf, lempet efter de særegne Hensyn, som en saa-

dan Udgave maatte fordre: tillader Comiteen sig al yltre del Onske og

Haab, at der fra Selskabels Side vil i sin Tid blive sorget for en saa-

dan dansk Bearbeidelse, som naturligviis kan være af et mere sammen-

trængt Indhold end den islandske Original.

Kjdbenhavn den 2. Februar 1843.

*W, Mleinhftrai. Schowtv. G. Farchha§nmer,
JFittw magnvtaew. Velscitotv.

Selskabet bifaldt Comileens Betænkning og besluttede at Udgiften,

om fornodent gjordes, skulde udredes af den disponible Capital.
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Selskabet modlog folgendc Skrifter:

Bulletin de la Sociélé imperiale des Naturalistes de Moscou. 1812. Nr. 3.

Flora Batava. Nr. j^5.

John M'Clcllard. Some inquiries in the province of Kemon relative to

Geology and other branches of natural science. Calcutta 1835.

Indian Cyprinideæ (af Asiatic researches XIX. 2.)

Atti della terza riuniorie degli scienziati llaliani , tenuta in Firenze nel

Selterabre 1811.

F. G. A. Argelander de fide uranometriæ Bayeri. Bonæ 1812.

Modet den 24^' Februar,

JL rofessor Zeise meddeelte Selskabet en af ham udfort Underso-

gelse over Produclerne af Tobakens tone Destillation og om* Tobaks-

rogens chemiske Beskaflfenhed. Hovedresultaterne af denne Undersogelse

ere disse:

Det ved den torre Destillation udviklede og overforte er, foruden

de sædvanlige Luftarter og Vand, ogsaa en egen Brandolie, forskjellige

Arter af Brandliarpix, Paraffin, Ammoniak i Forening deels med Kulsyre

og Eddikesyre, dccls og fornemmelig med Smorsyre.

Brandolien faacr man særskilt og i reen Tilstand ved paany at

underkaste den Ijereagtige eller fedtagtige Masse, som overgaaer ved den

torrede Destillation, en Destillation med Vand, og efter Afvanding af det

saaledes erholdte Destillat formedelst Chlorcalcium, rectificere den et

Par Gange.

Den saaledes erholdte Tobak-Brandolie faaes af en svag guul-

agtig Farve, men ved Henstand bliver den bruun; den er fuld gjen-

nemsigtig, af en stærk, noget tobaksagtig, men dog særegen, ubehagelig

Lugt, og en skarp, brændende Smag; dens Vægtfylde er 0,S70, dens

Kogepunkt omtrent 190, Den lader sig temmelig let antænde, og for-

brænder med en sodende Lue. Vand oploser saa godt som intet deraf,

Alcohol og Æther optage den i ethvert Forhold. Kalium viiker ved

almindelig Temperatur kun svagt derpaa, ved nogen Opvarmning derimod
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temmelig livligt; Olien bliver derved til en tyk tjæreaglig Masse. Den

indsuger Sallsyrcluft, men ei rigeligt, og bliver derved til et rodbruut-

tytldydende Legeme; paa omtrent samme Maade forholder det sig med

Åmmoniakluft.

En qvantitativ Analyse deraf har lært, at denne Olie er erholdt

som et bestemt Stof; thi ifoige to vel overensstemmende Forsilg, beslaaer

den af 11 Atomer Kulstof, 22 Atomer Brint og 6 Atomer Jll, og har

folgelig som Formel C^'H^^ 0^.

Koger man derme Olie 5 til 6 Timer med en meget stærk

Kali-Oplosning i et passende Apparat, hvorved Oliedampen stadigt for-

tættes, saa at Olien tilbagefores, og dernæst skrider til en Destillation,

saa faaer man en guul Olie, ligeledes lettere end Vand, men af en

ganske anden Lugt, med et noget hoiere Kogepunkt, og som behandlet

med Chlorcalcium ikke udover nogen Virkning, end ikke i en forhiiiet

Temperatur , paa Kalium. Det vandige Residuum , tilborligt for-

tyndet , filtreret og neutraliseret med Svovelsyre giver efter Ind-

torringen, en Masse, hvoraf Alcohol udtrækker en stor Deel, og efter

Fordrivning af Alcoholen har man et Salt, der i alle Maader forholder

sig s Dm smorsyret Kali^ og folgelig ved Destillation med Phosphorsyren

giver Smorsyren med sin eiendommelige Lugt og oliagtige Beskaflenhed,

og hvilken neutraliseret medBaryt giver et krystallisabelt Salt, der kastet

paa Vand bevæger sig paa Overfladen frem og tilbage i alle Retninger,

idet det oploses.

Ved den torre Destillation af Tobaken overgaaer tillige med

hiin fedtagtige Masse i betydelig Mængde en vandig, bruunrod, efter

Filtrering klar Væ'dske, riig paa Ammoniak. Ved Destillation for sig

giver denne kun i ringe Mængde hiin Brandolie, men naar den dernæst

underkastes Destillation med Tilsætning af fortyndet Svovelsyre, overgaaer

en suur, ufarvet Vædske, der forholder sig som en Oplosning af Smor-

syre tilligemed nogen Eddikesyre. Neutraliseret med Kali, eller med

Baryt giver den nemlig de omtalte Salte, hvoraf ligeledes ved Phosphor-

syre blev adskilt en Portion Smorsyre i frie Tilstand. Det fortjener

derved al mærkes, al denne Syre derved endogsaa faaes i betydelig Mængde.

Man faaer ligeledes denne Syre, oplost i Vand, naar hiin fedt-

agtige Masse, befriet ved Destillation med Vand fra Olie, underkastes

Destillation med tilsat fortyndet Svovelsyre. Derved overgaaer imidlertid
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forst en bruun, lykt flydende, ildelugtende Olie; men denne gav ikte

ved Behandling med Kali Smorsyre.

Af det harpi\,aglige Residuum fra denne Destillation udtrækker

Vandet, foruden Svovlsyren, noget med bruun Farve. Behandlet efter

fuldendt Udtomning formedelst Vand og efter Torring, med Alcohol,

uddrager denne en Portion Harpix tilligemed lidt resterende Olie, og

giver efter Indtorring en Masse, som vedbliver at holde sig blod.

Naar Alcoholen har ophort at uddrage noget, oploser Acetone endnu

endeel. Udkoger man Residuet med Acetone, saa udsætter sig ved Af-

kjoling et graabruunt Legeme, som ved nye Oplosning udsætter sig langt

mindre farvet som et fedtagtigl, ufarvet Legeme; og af en varm ætherisk

Oplosning udskiller det -sig næsten ufarvet. Dette forholdt sig ved nær-

mere Prove ganske som Paraffin.

Svovelkulstof udkræver, naar Acetone ei virker mere, endnu

kun meget lidt.

Den sorte harpixagtige Remanens, efter Behandling med Vand,

Alcohol og Acetone, vel udlorret ved Opvarmning, frembyder et ret

mærkværdigt Forhold med con«cntreret Salpetersyre. Paagydes nemlig

noget af denne, saa udbryder snart en overordentlig voldsom Ild overalt

i Masser, hvorved den dog kun forandres til en seig, graabruun Masse,

Chromsyre og bruunl Blyoxyd med Svovlsyre giver intet lignende dermed.

Denne Remanens indeholder Qvælstof. Paa en qvantitaliv Undersogelse

deraf havde Forfatteren ikke Grund til at anvende Tid, da Alt lod for-

mode, at det ikke var et reent eller bestemt Stof.

At Tobaks-Rog i del væsentlige indeholder de samme Stoffer

som hine Destillations-Producter, lod sig formode, efterdi^idet ved den

sædvanlige Rygemaade forbrændende Tobak stedse, ved al ophede en

anden Deel, maa foranledige samme Transmutalion, som den, der frem-

bringes ved Ophedningen af den torre Masse i et Deslilleerapparat.

Det Forfatteren oprindelig attraaede ved denne Undersogelse,

var Kundskab om Tobaksrogens chemiske Beskaffenhed, efterdi dens

Lugt og ovrige Forhold lod formode noget særegent derved; men da

det var lettere i tilborlig Mængde at erholde Produkterne ved den sæd-

vanlige torre Destillation, rettede han Forsogene forst paa disse.

For at kunne faae det fortættelige af Rogen til nærmere Under-

sogelse, foretog han Rygningen ved Hjelp af Brunners Aspirater paa den
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Håade, al el stor I Porccllainspibehoved, fyldt med antændt Tobak, blev

ved Glasror sal i Forbindelse med Sugnings-Cylinderen, og mellem denne

og Hovedet anbragte ban, for nogle Forsog, et vidt, med Glasskaar fyldt

Glasror, der blev holdt vel afkjolet; for andre ledte han Rogen gjennem

en Kalioplosning, og alier for andre Forsog blev den ledet gjennem for-

tyndet Svovelsvrc.

I hiint Ror samlede sig i stor Mængde en bruun, fedt- eller

Ijæreagtig Masse, lignende den, som overfores ved den torre Destillation'

Den oploses for en megcl stor Deel af Ælhor, og det oplosle, befriet

fra Ætheren, giver ved Destillation med Vand den ovenfor beskrevne

Brandolie, samt det harpixaglige Residuum.

Kaliluden viste sig, efterat have optaget en lilborlig Mængde af

Rogen, riig paa Smorsyre.

1 den fortyndede Svovelsyre, hvori var ledet Tobaksrog, havde

udskilt sig et graahvidl, dyndagtigt Legeme, som samlet paa et Filter og

lilborlig udvasket snart antog i Luften en bruunrod Farve og blev pul-

verformigt. Det samme Legeme befinder sig i det A'and, som overfores

med Olien ved hiin Destillation med deo fedtaglige Masse, erholdt ved

den torre Destiliation , og udskiller sig, naar den overmættes med Svo-

velsyre. Dette Legeme er uoploseligt i Vand, Alcohol, Æther, Syrer og

Alcalier; ved Ophedning forkuller del sig, I hiint Vand befinder det sig,

rimeligviis som Folge af at det endnu ikke har lidt den Ildning ved

Luften, der sandsynligviis medforer den bruunrode Farve, i oplost Til-

stand ved Ammoniak. Delte Legeme, der ogsaa synes at være et særeget

Produkt af Tobaksbladenes chemiske Destruclion , fortjente en nærmere

Undersogels^j men Forfatteren har stedse faaet det i en for ringe Mængde.

Tobaksriigen indeholder folgelig foruden Vand, Kulsyre, Eddikesyre,

Ammoniak, ogsaa den særegne Brandolie, Smorsyre, fornemmelig i For-

ening med Ammoniak, Paraffin, samt det, der giver Brandharpixen og

hiint, efter Indvirkning af Luften, bruunrode Legeme. Det bor mærkes,

at af Kreosot ei anlrafTos mindste Spor, hvilket maaskee medforer, al

Tobaksrogen ikke har del skarpe, navnhg ikke det Oinene angribende

Ted sig, som Rogen af Træ.

Til Rygningen har Forfatteren brugt Portorico- Tobak, men

til den torre Destillation den priisbillige Biscop-Tobak Nr. 2.
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Som belijendt er der en stor Forskjel paa Nydelsen af forskjellige

Serier Tobak, især ved Rygning.

At anstille en sammenlignende chemisk Undersogelse med Hensyn

dertil vilde imidlertid neppe fore til noget, da sandsynligviis her, som

i saa mange lignende Tilfælde, de Qvantiteter af visse Stoffer, som ere

af betydelig Indflydelse paa Lugt og Smag, ere for smaae for en chemisk

Bestemmelse. Derimod kunde en grundig Undersogelse over Tobakens

Bestanddele i det hele taget, blandt andet med Hensyn til det deraf,

som sandsynligviis ved Transmutation, give Smorsyren, være af In-

teresse; ogsaa haaber Forf. ved Leilighed at kunne anstille herhen-

horende Forsog.

Juslitsraad Molbech havde indgivet folgende Forslag:

^Jdet jeg tillader mig, for det Kongelige Danske Videnskabernes

Selskab at fremfore et Andragende, vedkommende en Sag, som jeg troer

at kunne tillægge betydende Vigtighed og dybt indgribende Indflydelse

paa den danske Literatur: maa jeg allerforst bede om Undskyldning,

fordi personlige Omstændigheder, der ikke giore mig til Herre over den

fornodne Tid, node mig til at indskrænke Sagens Fremstilling til de

vigtigste Hovedmomenters kortest muelige Beroring.

Det vil være de fleste af Selskabets Medlemmer bekiendt, at

det, fra Begyndelsen af 1839 maanedlig udkommende ^^Tidskrift for

Literatur og Kritik", der traadte i Stedet for det i 10 Aar bestaaende

^^Maanedsskrift for Literatur'', i Aar skal ophore; og det vil ei være

skiult for de med Tidens lileraire og andre Forhold Fortrolige, at Ud-

sigten til at el andet dansk kritisk og videnskabeligt Tidsskrift af lignende

Natur kunde aflose det indgaaede, er meget mork og ugunstig. I det

jeg allene fremhæver denne Omstændighed som factisk, troer jeg det

aldeles ufornodent at udvikle eller bevise for et Samfund af Danmarks

forste Lærde og Videnskabsmænd, hvor dybt og foleligt, hvor skadeligt

i nærmere og fiernere Virkninger, Savnet af et frit, af Parti-Anskuelser

uhildet, af den indre videnskabelige Vægt og Auctoritet baaret og slottet

Organ for den lileraire og scienlifiske Kritik vil blive for den danske

Literatur, i alle dens Grene og Retninger. Uden en saadan uafhængig,

selvstændig, videnskabeligt gyldig Kritik bliver Literaturcn^ i Stedet for

det stedse mere forædlede Frugttræ, til et vildtvoxende , udartende, af
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Vangrenc borttærct, i Marv og Kieineved indsvindcndc Træ, hvis for-

vanskede og forringede Natur snart vil kjendes paa dets Frugter.

Jeg vil gjore opmærksom paa tvende Omstændigheder. Det er

ikke blot i Frankrige ^ at man for længe siden har indseet delte, og at

man derfor, ved i en lang Række af henved 200 Aar, (fra 1665) fra

Regjeringens Side, efter Colberts Plan, at understotle Udgivelsen af

j^Journal des Scavans'*, har stiftet, og und«r åe slorste historiske Om-

væltninger, med faa Aars Afbrydelse, indtil vore Dage bevaret det eneste,

egentlig universelt videnskabelige kritiske Tidsskrift, som Frankrige besidder.

Man har i Osterrige paa lignende Maade fremmet og vedligeholdt de

bekiendte Wienske ,,Jahrbiicher der Literatur"; man har i Preussen paa

forskiellige Maader understottet de Berlinske "Jahrbiicher fiir wissen-

schaftliche Kritik" — en kritisk Journal af strengere videnskabelig Ten-

dents og af storre og mere udbredt Indflydelse. Ogsaa i Baicrn har det

Munchenske Videnskabers-Academie (skiondt Omstændighederne herved

cre mig mindre bekiendte) understottet og deeltaget i Udgivelsen af en

Literaf urtidende; og dog er det klart nok, al slige Understottelser ere

ulige mindre motiverede i Tydskland — hvor et ikke lidet Antal kritiske

Tidsskrifter, ældre og nyere, kunne bestaae uden nogen Fremhjælp af

den Art — end hos Os, hvor det literaire og videnskabelige Publicum

er saa indskrænket, og Omstændighederne for en egentlig, hoiere og videnska-

belig National-Lileraturs Pleie og Trivelse i vore Dage ere saalidet gunstige.

Den anden Omstændigh«d
,

paa hvilken Jeg vil tillade mig at

henlede Selskabets Opmærksomhed, er af en os nærmere liggende histo-

risk Natur. Lige fra dets Stiftelse har Selskabet i ferskjellige Retninger

og paa forskjellige Maader, betingede ved Tidsomstændighederne og ved

det Punkt, hvorpaa enhver Periode har staaet i videnskabelig Cultur

med Iver og Held arbeidet for denne Culturs Udvikling, ved deels af

egne Midler, deels ved at hentye til de danske Kongers Liberalitet,

hvilke i et Aarhundrede vare Selskabets og Videnskabernes Beskyttere,

at fremkalde, fremhielpe og befordr« vigtige literaire og videnskabelige

Foretagender i Danmark, der, uden Selskabet, enten slet ikke vilde været

udforte, eller i længere Tid vilde have slumret. Det vilde fore for vidt,

her at gaae ind i det Enkelte. Selskabets Historie vil lære, at altid,

hvor et saadant Foretagende trængte til offentlig Fremhielp og Anbefaling

hos Regenten, kunde det, under Forudsætning af at det var provet og
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befundet al være af sand Værdi for Videnskabernes Fremvæfxt og Ud-

vikling i Fædrelandet, være sikkret om at mode en Aand og Villie til

at fremme og understotte det. Skiondt mindre væsentligt og afgjorende,

vil jeg dog ogsaa nævne det Factum, at allerede meget tidligt (i A. 1752)

bar det Forslag været bragt paa Bane i Selskabet, at det skulde foretage

sig Udgivelsen af en kritisk Journal —• et Forslag, der synes især ved

Udsættelse, og Mangel paa Enighed om Planen for et saadant Arbeide,

at være gaaet tilbage.

Det er i Betragtning af de ovenfor, skiondt ikkun hurtigt berorte

Omstændigheder, at jeg vilde tillade mig at andrage paa:

at det raaatte behage det Kongelige Danske Videnskabernes

Selskab at tage i Overveielse, hvilke Folger det vil have for

den fædrelandske Literatur, hvis denne aldeles skulde beroves

et kritisk-videnskabeligt Organ, i et til Kritiken i Almindelighed

indviet periodisk Skrift — og at , naar dette Tilfælde, som er

at befrygte, snart vil indtræde. Selskabet da ligeledes vilde

overveie, ad hvilken Vei, ved hvilke Midler, og under hvilken

Form og Indretning, enten under Selskabets Bestyrelse og Tilsyn

(som vel vilde være det onskeligste) eller med dets Autori-

sation, og ved Hjelp af en Understøttelse, enten fra Selskabets

eller Regjeringens Side, en selvstændig^ af Tidsskifte og Parti-

aand uafhængig^ under Aandens og Videnskabens Frihed og frie

Yttring bestaaende dansk kritisk Journal maatte kunne grundes

— og saaledes organiseres, at dens Existents, lige saa uafhæn^

gigen af de mercantile Forhold, som Udgivelsen af Selskabets

Skrifter ere det, maatte kunne vedvare, saalænge som den be-

fandtes, ved Indhold og Udforelse, at kunne være den et saa-

dant Foretagende tildeelte Understottelsc værdig.

Enhver mere speciel Omstændighed vil det her ei være

det passende Sted til at afhandle, hvortil jeg heller ei for

Oieblikket seer mig i Stand. Det er kun Sagen jeg giver mig

den Frihed i Almindelighed al foredrage, og som jeg tillader

mig paa det varmeste og indstændigste at anbefale til Selskabets

Opmærksomhed."

Kiohenhavn den 11. Mai 1842.
ærbodigst

€\ J9Æoi&ecft.
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Herover havde en nedsat Comitee afgivet folgende Betænkning:

„Allerede i Slutningen af Maimaaned forrige Aar paalagde Viden-

skabernes Selskab Undertegnede at sammentræde for at afgive Betænkning

over et af Selskabets Medlem, Hr. Justitsraad Molbech indgivet An-

dragende om, at Selskabet skulde virke for at grunde en ny dansk kritisk

Journal, der kunde udfylde det Savn, som foltes i vor Literalur. Strax

efter at vi havde modlaget dette Hverv toge vi Sagen under Overveielse

og bleve enige om den Mening, vi derom vilde fremsætte; men da

Selskabets Moder paa samme Tid, som sædvanligt, ophorte i Sommer-

maanederne, blev Redactionen af Betænkningen opsat, indtil Forhandlin'

gerne i Selskabet atter skulde tage deres Begyndelse. Vi tilslaae, at vi

ikke i de forste Vintermaaneder erindrede dette Anliggende, og maae

derfor udbede os Selskabets Tilgivelse, for at vi forst nu afgive den

forlangte Betænkning.

Idet vi fuldkommen ere enige med Proponenten i at erkjende

Onskeligheden af et uafhængigt, med Dygtighed ledet, tilstrækkelige

Kræfter forenende, kritisk Tidsskrift for vor Litteratur, ere vi dog een-

stemmigen af den Overbeviisning , at Vidensbabernes Selskab ikke som

Samfund er kaldet til at virke for Begrundelsen af el saadanl Tidsskrift,

enten ved selv at forsoge at lade det udkomme under sit Tilsyn og sin

Auctoritet, eller ved at understotle det ved Pengemidler eller ved at soge

andenstedsfra al skaffe det slig Understottelse.

Videnskabernes Selskab beskæftiger sig ikke med Literaturen i

dens hele Omfang, men kun med de ved dets Classeinddeling betegnede

Videnskaber; et kritisk Tidsskrift, som skulde udgaae under dets Au-

spicier, og hvorover det forbeholdt sig Styrelsen, maatte, naar Selskabet

ikke vilde overskride sin Competenls, blive el Tidsskrift for den slrængt

videnskabelige Literalur, og del endda med Udelukkelse af de tre Facul-

telsvidenskaber, Theologie, Jurisprudenls og Medicin, der ikke have nogen

eller dog kun en ufuldstændig og mere tilfældig Repræsentation imellem

dassernes Medlemmer. Men derved vilde paa den ene Side Trangen

til et kritisk Institut for vor Nalionalliteralur ikke være afhjulpen og

paa den anden Side vilde stundom Tidsskriftet maaskee have el for ind-

skrænket Stof. Dernæst er det vel klart og godtgjort ved foregaaende

Erfaring, at i det Hele de Mænd , der have Plads i Videnskabernes Sel-

skab, beskjæftigede deels med egne Forskninger, deels med Embedssysler,
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ikke ville være meget ivrige Medarbeidere i et kritisk Tidsskrift, en

Virksomhedsretning, hvortil Selskabet heller ikke kan stærkt opfordre

dem, da det meget mere bor onske at fremkalde en positiv Production

af dem i selvstændig Behandling af videnskabelige Opgaver.. Tidsskriftet

maatte altsaa, forsaavidt ikke enkelte Medlemmer altfor villigt fyldte

Rummet, overveiende udstyres med Bidrag fra Forfattere udenfor Sel-

skabet; men at tilveiebringe disse i tilstrækkeligt Antal og tillige af en

saadan Art, at det Hele fik en vis Eenhed og en Selskabet værdig Hold-

ning, vilde efter vor Litteraturs Forhold være overmaade vanskeligt.

Hertil kommer, at Arbeider af Selskabets Medlemmer nodvendigviis ofte

maatte blive Gjenstand for Omtale og Betragtning i Tidsskriftet, hvorved

paa den ene Side Forestillingen om Critikens fuldkomne Frihed og Upar-

tiskhed vilde svækkes og paa den anden Side alligevel Misforhold frem-

kaldes i Selskabets Indre og dets ovrige Virksomhed. Vi ansee disse

^ if^i for stærke nok til at afvende Tanken fra ethvert Forsog paa at

•uegrunde et under Selskabets egne Auspicier udkommende kritisk Tids-

skrift, saa at vi ikke troe det fornodent at udvikle de ikke ringe Vanske-

ligheder ved at angive en Form for Udforeisen af en saadan Plan, navnlig

ved imellem Selskabets Medlemmer stedse at finde en Redacteur eller

Redactionscomitee, der forbandt den fornodne Driftighed med videnska-

belig Dygtighed og med Principer, som Selskabet i det Hele billigede

og som fremfor Alt ikke maatte gjore Tidsskriftet især til sin egen

Tumleplads. Jo mere Selskabet maatte overlade det til Redacteuren

eller Redactionscomiteen , at sorge for Tilveiebringelsen af Bidrag, desto

vanskeligere vilde det hele Forhold med Selskabets Control blive. Vi

kjende, foruden den af det baierske Academie udgivne Litteraturtidende,

der aldrig har vundet nogen synderlig Anseelse eller Udbredelse, kun

een under et Videnskabers-Selskabs Auctoritet udgiven kritisk Journal,

de gottingske Anzeigen. Men disse, der udenfor Videnskabernes Selskab

især har det gottingske Universitets hele ovrige talrige Personale og

endeel andre Lærde udenfor Gottingen til Medarbeidere, have udeluk-

kende indskrænket sig til den stængt videnskabelige Litteratur (hvilket i

Tydskland let lod sig gjore, især da stundom ogsaa engelske og franske

Værker recenseres), og, hvad Arbeider af det gottingske Selskabs Med*

lemmer angaaer, næsten alene (om ikke aldeles) til Anmeldelser skrevne
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af FoTfatteren selv, Hos os ere Forboldene aldeles forstiellige- fra dem,

der finde Sled i Tydskland og Gottingen.

Ligesaalidet som nu Selskabet selv bor soge at begrunde og

udgive et kritisk Tidsskrift, ligesaalidet kan det efter vor Mening tilsige

en deraf uafhængig kritisk Journal en varig Understottelse. Selskabet

er forpligtet til at anvende sine Pengemidler til at fremme bestemte og

begrændsede, inden dets Bedoramelseskreds faldende videnskabelige Forsk-

ninger og Foretagender efter det Værd, som det maa tillægge dem, og

den Trang til Und<»rst6ttelse , som det erkjender. At understolte en

Journalredaclion, der blot ganske i Almindelighed foresatte sig at befordre

Litteraturens Udvikling ved kritisk Betragtning, der gjorde sig Litteraturen

i et ganske andet Omfang til Opgave, end Selskabet gjor det, der hverken

vilde eller kunde forelægge Selskabet nogen Oversigt over de Æmner,

den vilde behandle, endnu mindre underkaste Behandlingen Selskabets

Dom, der endelig i sin af Selskabet uafhængige Bevægelse ofte kunde

komme i stærk Modsætning til Selskabets Mening, — dette vilde \v,

aldeles at gaae udenfor Selskabets Formaal.

Men hvad der hindrer Selskabet i at understotte en almindelig

kritisk Journal af dets egne Fonds, hindrer det ogsaa i at gjore Forsog

paa at tilveicbringe Understottelse for en saadan Journal andensteds fra,

navnlig fra Regjeringcn, om vi endog antoge, hvad vi ikke antage, at

en med slig Understottelse ifolge Anbefaling grundet Journal vilde kunne

indtage en rigtig Plads og skaffe sig en ret frugtbringende Virksomhed

i Litteraturen. Vort Selskab kan kun anbefale saadanne Foretagender

til Regjeringen, der i deres Heelhed falde indenfor Selskabets Opgaves

Grændser, og om hvis Planer og Midler det efter foretagen Provelse kan

afgive et begrundet Skjon,

Efter hvad vi saaledes have tilladt os at udvikle, maae vi ind-

stille til det kongelige Videnskabernes Selskab, at der ikke for det er

Anledning til at foretage Noget i det omhandlede Anliggende."

Kjobenhavn deu 9. Februar 1843.

ÆT. V. ikrstea. Ciiiusen. JP. V. JRefer9e§:

ScUouuy. *F. JRf. JfåtuMviff,

Selskabet bifaldt Comileens Mening.
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Oversigt
over det

Kongeligge danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.

Af

Conferentsraad og Professor ÆT. €7. €^irsted>^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

TSr. 3.

MOdet den 10"' Marts.

"ette Mode blev holdt i det kongelige Palais, og Hans Majestæt

Kongen behagede selv at lede Forhandlingerne. Udkastet til Selskabets

Budget blev forelagt af Kassecommissionen ved dets Medlem Etatsraad

Rosenvinge, og Aarets Budget efter en omstændelig Droftelse og de

fornodne Afstemninger fastsat.

Ifolge Selskabels tidligere Beslutning meddeles herved Extract af

Regnskabet for 1842 samt det for 1843 vedtagne Budget.
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Udtog af Regnskabet over det kgl. danske Viden-

skabernes Selskabs Indtægter og Udgifter

i Aaret 1842.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

*8.

19.

20.

21.

22.

Indtægter.
Renter af Selskabets Fonds .

Fra det Clasenske Fideicommis

Ved Salg af Selskabets Kort.

I Alt =
Udgifter.

Gager og Lonninger . .

Renter til Samfundet for den danske Litteraturs

Fremme, af den til Vidcnsk. Selskab indbetalte

Capital

Præmier
Selskabets Skrifter

Ordbogen

Det magnetiske Observatorium

Den meteorologiske Comité . . . . . .

Udgivelsen af CoHectanea Meteorologica . . .

Den arlesiske Brondboring, til Dækning af Om-
kostningerne 1811.
Regestum Diplomaticum

Samling af Diplomer, udgivne af Justitsraad

Molbech og Prof. Petersen .'

Samling af gamle Domme, udgivne af Etatsraad

Rosenvinge

Justitsraad Molbechs Dialectlexicon

Magister Drejers Symbolæ Caricologicæ , fore-

lobigen

Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer . .

Undersogelse af Vegetationen ved Inddæmningen

i Odsherred

Selskabets Jubelfest, forelobigen

Renter af optagne Laan

Selskabets Folier i Banken

Et Expl. af Selskabets Guldmedaille tilbagekjobt.

Gratificationer

Brænde, Lys og forsk, mindre Udgifter . . .

Udgift i Alt

Indtægt -

Rbd.

5574
200
120

5894

Rbd.

885

181
200
2768

63
311
196
24

625
353

26

500
40

50
25

85
241
62
32
160
46
195

7074

5894

Udgiften storre end Indtægten. 1179 —
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Rbd.
Ved Udgangen af 1841 var Selskabets Capital 133,962.

Kassebeholdningen 450.

Rbd.

Ved Udgangen af 1842 var Selskabets Capital 132,550*)
Kassebeholdningen 670

Rbd.

134,412

133,220

Sk.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

Budget for 1843.

Indtægter.
1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1842.
2. Renter af Selskabets Fonds

3. Fra det Clasenske Fideicommis ....
4 Ved Salg af Selskabets Skrifter ....
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Transport

10.* Rogcslum Diplonialiciun

11. Samling af Diplomer

l'^.* Samling af gamle Love 2den Deel . . .

13. Magisier Drejers Symbolæ
14. Tegninger til Dr. Kroyers Afhandling .

15. Undersogclse af Vegetationen ved det Jnd-

dæmmcde i Odsherred .......
16.* Selskabets Jubelfest

17. Magister Beckers Skrift: Udtog af Danske

Gesandters Beretninger

18.* De besselske Soltavler .......
19.* Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie

i Middelalderen

20 * Subskription paa 40 Expl. af 2det Bind af

Saxo, samt Kobberne til dette Skrift.

21. Justitsraad Molbechs Glossarium . . .

22.* En Beskrivelse af Island, udgivet af det

islandske litteraire Selskab

23. Udgivelsen af nogle Documentor, der ved-

rore Christian den 2dens Historie, ved

Dr. Kaikar; indtil

24. Selskabels Folier i Banken

25. Gratificationer ..........
26. Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter.

27. Til Disposition i 1843

I Alt

Heraf skulle de med * betegnede Udgifter

efter Selskabets Beslutning, udredes af det dispo-

nible Fond, tilsammen

Det bemærkes at adskillige af de ovenanforte Udgiftsposter ere grun-

dede paa ældre Beslutninger, og at rimeligviis ikke faa ei ville blive

udbetalte i Aar, eller udredes med et mindre Belob.

Rbd.
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der med offentlig Understotlelse bereiser Indien og Persien. Brevet var

dateret: Bombay den 1ste October 1842,

Hr. Westergaard, hvis Opmærksomhed under Reisen i Sær-

deleshed er henvendt paa Alt, hvad der kan sætte ham istand til efter

hans Tilbagekomst at benytte og bearbeide den Skat af vigtige oldiranske

(Zend- og Pehlvi-) og buddhistiske Monumenter, som vore Bibliotheker

eie^ og som folgelig ivrig efterforsker, hvad der slaaer i Forbindelse

med den gamle zoroastriske Religion og Buddhismen, ankom til Bombay

i November 1841 efter fire Maaneders Overreise men forblev blot til

Slutningen af December i Bombay, da det var hans Hensigt at tilbringe

den næste Regntid der. Fra Udgangen af December til Midten af Juli

1842 bereiste han de Strækninger af Indien, hvor mahrattiske og guze-

rathiske Folkeslag boe, og besogte de Steder, hvor Parser opholde sig.

De i Indien, nu for storste Delen i Bombay, boende Parser udgjore en

ikke talrig, men riig Klasse, hos hvilken dog Sandsen for lærde Studier

af deres Oldtidsminder er ganske forsvunden. Deres anseeteste Præster

benytte kun de gamle Religionsskrifter i guzerathiske Oversættelser, der

atter ere gjorte efter nypersiske og aldeles ucorrecte. Dog er det

lykkedes W. at overkomme nogle faa ældre Stykker, som hidtil ere

ubekjendte i Europa, foruden de vigtigste guzerathiske Skrifter over

den parsiske Religion.

Med meget Held har W, undersogt de indiske saakaldte

Huletempler, der fornemmelig findes i Præsidentskabet Bombay, Han

henforer disse til to ganske adskilte Klasser; den forste tilhorer de«

simpleste og ældre Form af Buddhismen, som her synes at have havt

sit Hovedsæde og til hvis Personificationer af Guddommen alle Sculpturer

indskrænke sig, den anden tilhorer Clivaismen, der fortrængte Buddhismen

og fremstiller i stor Afvexling af Sculpturer den mere udviklede brah-

manske Religions, især Cacta-Sectens Pantheon. De forste buddhistiske

Huletempler, der findes paa endeel forskjcllige Steder, f. Ex. ved Mahar

60 Mile Syd for Bombay, og paa Oen Salsette ere et Slags Hule- eller

Bjergklostre, alle anlagle omtrent efter samme Plan^ kun forskjcllige ved

Omfang og stiirre eller mindre Kunst og Smag i Udforeisen. Hver

har en eller flere aflange og hvælvede Tempelhaller, hvori findes en

Vaghop, (Gjemmested for buddhistiske hellige Gjenstande) og undertiden

Sculpturer af den siddende, sjelden af den staaende Buddha
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desforuden store, sædvanlig (iirkantcde Kamre med Steenbænke langs med

Væggene, og el Antal af smaa og noget storre Celler, som det synes, bestemte

til Opholdssted for Disciple og ældre Munke. Overalt findes talrige Bronde

og Vandbeholdninger. Mange, for slorste Delen korte, Indskrifter,

affattede i Palisproget og skrevne med de ældre Charakterer (lir, W.

fandt kun en eneste i Sanskrit) , omtale de Personer , der for deres

Saligheds Skyld have ladet disse Udhulinger udfore. De brahmanske

Huletempler ere blot bestemte til Templer, Værker af en forbausende

Skjonhed og Storhed, saasom de ved Ellora i Nizams Territorium

(hvor der ogsaa sydligere findes buddhistiske Huletempler) og paa

Elephanta, tæt udenfor Bombay. Væggene i dem ere opfyldte med

Sculpturer, der fremstille Civas og tildeels Vishnus forskjellige Skikkelser,

de tredobbelte Figurer af Parvati (civas Historie) og civa , Scener af de

to store episke Digte Ramayana og Mahabharata; ligeledes findes der

stedse een eller flere Afbildninger af Linga^ det skabende Princips

Symbol. Begge Arter af Huletempler ere forresten, skjondt af forskjellig

Alder, ingenlunde saa gamle som man ofte antager. De buddhistiske ere

alle eller for storste Delen yngre end Pryaddsi^ der i nogle af Hr. W.

afskrevne og Professor Lassen i Bonn tilOffentliggjorelse tilstillede Indskrifter

angiver sig som samtidig med Kong Antiochus den Store af Syrien, og

folgelig ere de for storste Delen yngre end det andet forchristelige Aar-

hundrede; de brahmanske Templer kunne neppe sættes hoiere op end

til det femte eller sjette christelige Aarhundrede; det var paa den Tid,

at den Hindusect, til hvilken de hore, samlede Kræfter og kort efter

optraadte som en heftig Forfolger af Buddhismen.

Foruden disse Huletempler har Hr. W. undersogt de Templer

og Tempellevninger, der tilhore Jainsecten, en Sect, der fremtraadte

senere som et Forsog paa at lempe Buddhismen til Brahmamismen og

til hvilken fornemmelig de indflydelsesrige Banyaner i Guzerath hore.

Disse Templer findes paa tre isolerede Bjerge paa Halvoen Guzerath,

Palitdna^ Gerndr og Jfeu, de to forste i Midlen, det sidste paa den

nordlige Grændse, formedelst dets næsten europæiske Clima stærkt

besogl af Europæerne i de hede Sommermaaneder, et Sled, der i Aar-

hundreder har været saare anseet og helligt. Intet af Templerne her

kan dog gjore Fordring paa en hoiere Ælde end det 10de christelige Aar-

hundrede. Nogle, f. Ex. de to af en riig Banyan Bhimcdl paa Abu
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byggede, ere meget pragtfulde, af Marmor, bedækkede med Sculplurer

af en forbausende Skjonhed.

Hr. Westergaards Plan havde været fra Indien at reise op

gjennem Afghanistan og de Lande, som ligge under Hindukush, hvor

der endnu synes at findes Levninger af de ældgamle Bactrier; men da

de sidste Begivenheder i Afghanistan for lang Tid have spærret Ad-

gangen for enhver Europæer, har han besluttet at gaae tilsoes til Persien

og der fornemmelig at besoge saadanne Steder, hvor endnu ingen

europæisk Reisende bar været, navnlig Kerman og Yazd, samt tillige

Ruinerne af de gamle Hovedstæder Persepolis, Suså og Ecbatana, og at

undersoge Alt, hvad der kan tjene til at oplyse Persiens og Nabo-

landenes Historie for Mahomedanernes Invasion.

(Hs. Majestæt Kongen har, foruden at bevilge den Hr. W. for

to Aar tilstaaede Understottels* ogsaa for et tredie Aar, tillige ladet

foranstalte, at ban er bleven anbefalet saavel til den engelske som til

den russiske Legation i Teheran, hvorved hans Reise og Ophold i

Persien vil blive betydelig lettet og sikkret).

Hans Majestæt behagede allernaadigst at uddele Exemplarer af

Selskabets Medaille i Anledning af dets Jubilæum. Omkostningerne

for demie Medaille erklærede Hans Majestæt selv at ville overtage.

Modet den Zi^" Marts.

-Professor Forchhammer meddeelte en Undersogelse øver Topasens

chemiske Sammensætning.

Denne Ædelsteen forekommer i Naturen under saa eiendom-

melige Forhold, at den allerede af den Aarsag fortjener en nærmere

Undersogelse. Graniten er dens egentlige Hjem, og her slutter den

sig især til Glimmeren, hvoraf igjen de fluorrige Varieteter forlriinsviis

ledsage den, et Forhold, der finder sin fuldkomne Forklaring i den

store Mængde Fluor, som Topasen indeholder.
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Mange af de meest udmærkede Analytikere have beskjeftiget

sig med dette Minerals Undersogelse, fra Polt og Marggraf indtil Berzelius,

men den ringe Overeensstemmelse imellem deres Analyser viser, at der

endnu maa være en Aarsag lil Feil, som ikke let undgaaes. Forfatteren,

der fattede den Tanke, at Topasen muligen kunde indeholde Phosphor-

syre blev derved foranlediget til at analysere Mineralet, og erholdt Resul-

tater, der hverken stemte overeens indbyrdes eller med andre Analytikeres

Forsog. En fortsat Undersogelse forte til det Resultat, som allerede Berzelius

har paapeget, at man ved den almindeligen anvendte Methodeikke kan uddrage

alt Fluor af Topasen. Denne Methode bestaaer som bekjendt deri, at Mineralet

smeltes med kulsuurt Natron, og udtrækkes med Vand, hvorved Fluor i

Forbindelse med Natrium oploses og efterat man har udskilt Kiseljorden

og bortfjernet Kulsyren, bundfalder den med en Kalkoplosning. Det

kulsure Natron er ikke istand til at uddrage alt Fluor af Blandingen og

dette foranlediger de store Afvigelser, som forekomme i Analyserne,

idet Fluormængden bliver for lille, og Leerjordmængden for stor. For-

fatteren bestemte Fluor paa 2 forskjellige Maader, nemlig deels ved at

glode Topasen i en Hede, hvorved Jernet med Lethed smelter

og af Vægttabel, som er Fl^Si, beregner han Fluormængden,

deels ved at smelte Topasen med Kiseljord og kulsuurt Natron,

og derpaa al uddrage med Vand. Oplosningen indeholder Fluornatrium,

kiselsuurt og kulsuurt Natron. Kiselsyren bliver forst fjernet ved Til-

sætning af Salmiak, hvorved næsten den hele Mængde bliver udskilt, og

Resten bundfældes ved en Oplosning af Zinkilte i Ammoniak. Kulsyren

uddrives ved et Overskud af Saltsyre, og den Portion deraf, som er

optaget af Vædsken, udpompes under Luftpumpen. Ved en Tilsætning

af Chlorcalcium og Ammoniak bundfældes nu Fluorcalcium , som ud-

trækkes med Eddikesyre. Alle Vædsker inddampes til Torhed, og ud-

trækkes med ammoniakalisk Vand, det Uoploste sarales paa Filtrum, ud-

vaskes, glodes, smeltes med kulsuurt Natnm, som udtrækkes med Vand

og behandles som for.

Forfatteren har erholdt meget nær overeensstemmende Resultater

paa begge disse Maader som f. Ex. Topas fra Lané's mine ved Trum-

bull, Connecticut N. America tabte ved Giodning 23,535% hvilket er Hig

16,836% Fluor, me<lens den anden Methode gav 17,35% Fluor.
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Brasiliansk Topas tabte 23,03 = 16,50 Fluor og gav efter der*

anden Methode 17,33% Fl.

Finbo Topas (Pyrophisalith) tabte efter Middeltallet af 2 For-

sog 24,80% = 17,84% Fluor og gav véd den 2den Analyse 17,79%

Fluor. Kiseljorden er i saadan en Mængde tilstede at § af hele Kisel-

mængden gaaer ved Glodning bort med Fluor. Leerjorden blev bestemt

directe og Kiseljorden funden efter Fradrag af den tilsatte Kisel-

jord. Desuden blev Residuet fra Glodningen undersogt, og da Vægt-

tabet og dets Sammensætning var bekjendt, deraf Bestanddelene af den

udecomponerede Topas bestemte.

Silicium, Fluor og Aluminium forholde sig som 5: 6: 7:, hvor

Fluor og Aluminium ere Dobbeltatomer. Formelen kan være:

FP^ aF^ + Si^ A12^ eller ^^ si^ -f Si^ Al^'

eller p^^ si* Al^ + Si^ Al^®

Analysens Resultat er i Procent:

beregnet bras. Topas arner. Top. Brodb. Top.

•^ f^/iQP j 54,88 55,96 55,16
Al'^

^^"^"^
154,67

sY 35,27 35,39 35,66

Fl 47 il 1 16,50 116,86 18,00
' 117,33 ) 17,35

Middeltallene af disse Forsog ere:

A12 55,14

Si 35,52

Fl 17,21

Topasen er som bekjendt holoprismatisk med een Gjenneragang

lodret paa Axen. Pykniten derimod har en Gjennemgang, der skjærer

de prismåtiske Afsondringers Axe under skjæve Vinkler, er derfor sand-

synligviis hemiprismatisk. Dens Sammensætning er ogsaa noget for-

skjellig fra den egentlige Topas.

Kisel, Fluor og Aluminium forholde sig som 5:6:6: og Ana-

lysens Resultat er folgende:
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Analysens betydelige Overskud hidrorer fra den Ilt, som under

Analyseringen er optaget istedetfor det bortlagne Fluor. Den egent-

lige Formel er

Fl^^ Åfa* + Si^ Al'^* eller fT^ si^ + si* Al^^

Professor E. A. Scharling havde forelagt Selskabet en Afhand-

ling om den Mængde af Kulstof, som i Lobet af et Dogn udskilles

ved Menneskets Aandedræt gjennem Hud og Lunger tilsammen/'

Denne Afhandling var ledsaget af folgende Biev:

,,Herved tager jeg mig den Frihed at oversende det Kongelige

Danske Videnskabernes Selskab en Afliandling, hvis Gjenstand er Under-

sogelsen af, hvor stor en Mængde Kulsyre et Menneske udvikler i 24

Timer. Vel besidder Videnskaben allerede flere Arbeider over denne

Gjenstand, med hvilken blandt Andre de beromte Chemikere Lavoisier,

Davy og Liebig have beskjæftiget sig; men de forskjellige Resultaler,

hvortil man ved disse Undersogelser var kommen, gjorde det nodvendigt

at anstille nye og mere omfattende Forsog. Det Eiendommelige ved de

af mig anstillede Forsog bestaaer i Folgende:

1) Jeg har valgt en Fremgangsmaade, hvorved jeg directe

har været i Stand til at bestemme den hele Mængde Kulsyre, som i en

given Tid, forlader Legemet.

2) De Personer, med hvilke jeg experimenterede, kunde efter

Behag under selve Forsogene tale, spise, arbeide eller sove.

3) Forsogene ere anstillede med Personer af forskjellig Kjon

og Alder.

Endelig troer jeg at have paaviist Muligheden af, at Bestemmel-

serne over den Mængde Kulsyre et Menneske udaander i en given Tid

kunne blive af stor Viglighed i Lægevidenskaben.

Den forsle Række af disse Forsog blev meddeell i Naturforskernes

Forsamling i Stokholm, ikke uden et Bifald, som har opmuntret mig til

al fortsætte mit Arbeide. Efterat have sluttet nærværende Afhandling seer

jeg at den hoit fortjente franske Chemiker Dumas, efter nogle foreliibige

Forsog, er kommer« lil et Resultat, som stemmer meget ndie mod det,
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hvortil de af mig anstillede Forsog have ledet. Ogsaa denne Omstæn-

dighed har fremkaldt det Onske hos mig, at forelægge det Kongelige

Videnskabernes Selskab mine Undersogelser og vakt det Haab hos mig,

at Selskabet vifde skjænke disse sin Opmærksomhed."

Kjobenhavn den Sde December 1842.

Den Comite som Selskabet i denne Anledning havde ud-

nævnt, afgav sin Betænkning ved Professor Jacobson, der ind-

ledede samme med en historisk Oversigt over de herhen horende tidligere

Forsog.

Denne Betænkning er af folgende Indhold:

„De af Hr. Professor Scharling foretagne Forsog for at bestemme

Qvantiteten af det Kulstof, der som Kulsyre ved Huden og Lungerne til

forskjellig Tid af Dognet, udskilles hos Mennesker af forskjellig

Kjon og Alder, ere foretagne paa en meget hensigtssvarende Maade,

der tillader en storre Noiagtighed end man forhen har opnaaet.

Resultaterne, der med Forsigtighed og Noiagtighed deraf ere

uddragne, ville, naar Forsogene tilborligen fortsættes, afgive vigtige

Oplysninger for Physiologien.

Vi anbefale derfor Afhandlingen til Optagelse i Selskabets

Skrifter, og foreslaae at Selskabet takker Forfatteren og opmuntrer ham

til at fortsætte sine vigtige Undersogelser.

Kjobenhavn den 24de Marts 1843.

El. *Waeahse'n. IF*. Wteise* G» JFarchhatnånerm

Ifolge hvad der tidligere er besluttet, er Selskabets Kortarchiv

tilligemed det hole til Rorlvæsenet henhorende Inventarium under 28de

Febr. afgivet til den Kgl. Generalstab, og Selskabets topographiske Virk-

somhed maa saaledes fra nu af ansees som aldeles ophort.

Det er bekjendt, at vort Fædreneland, da Selskabet begyndte

sine Foretagender til Topographiens Fremme, med Hensyn til dette Fag

befandt sig i den samme mangelfulde Forfatning, som de fleste andre

Lande, idet der nemlig hverken existerte noiagtigc Korter, eller var
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forelaget nogen almindelig Opmaaling, som kunde benyttes tii disses

Udarbeidelse. At udgive et Dansk Atlas var altsaa et Foretagende af et

særdeles Omfang, med Hensyn til hvis Udforelse man saameget mere

kunde være i Forlegenhed, da der dengang ikke var nogen bestemt

Autoritet til hvem det kunde henvises, og Arbeidet tillige forudsatte

Kundskaber, der i den Periode ikke vare saa almindelige som de senere

ere blevne. Under slige Forhold var der altsaa for Videnskabernes

Selskab tilstrækkelig Anledning til at overtage dette Foretagende.

Disse Betingelser for Selskabets Virksomhed i denne Retning

forandredes imidlertid senere væsentligt, idet det Danske Kortvæsen

ogsaa fra andre Sider erholdt en betydelig UnderstoKelse.

Det vil være tilstrækkeligt i denne Henseende at erindre om,

at det, da Regieringen besluttede at lade en Gradmaaling udfore i Hol-

Steen, overdroges sammes Bestyrelse tillige at drage Omsorg for dette

Hertugdommes specielle Opmaaling ogCartering; at der i de ovrige Dele

af Landet, under den Kongelige Generalstabs Bestyrelse, begyndtes Op-

maalinger, hvis regelmæssige Fortsættelse lovede Udgivelsen af et af

Selskabets Arbeider aldeles uafhængigt Dansk Kortatlas ; og endelig at

der af Private Ildgaves ffere Kortsamlinger, som, skjondt de fremstode paa

det ved Selskabets Opmaalinger lilveiebragte Grundlag, havde selvstæn-

digt Værd og Interesse formedelst den nyere Fremstilling af det topo-

grapiske Detail.

Det kunde under disse stedse tiltagende Bestræbelser for den

Danske Topographies Fremme ikke undgaae Selskabets Opmærksomhed,

at dets egen, ved saa mange andre Foretagender betingede. Virksomhed

for dette Fag ikke kunde være af samme Viglighed som under tidligere

Forhold, og da altsaa alle de paatænkle Specialkort vare udgivne, og tillige

et] til Samlingen passende Generalkort over hele Riget i Foraaret 1842 var

blevet saavidt fuldendt, at det kun stod tilbage al illuminere de enkelte

Exemplarer, blev der taget den Beslutning at forestille Hs. Maj. Kongen

de Grunde, ifolge hvilke Selskabet nu ikke længere turde ansee sig for

det hensigtsmæssigste Organ til Anvendelsen af de Pengesummer, med

hvilke Rcgjeringen undcrstottede Udgivelsen af Danske Kort, og i For-

bindelse hermed at frembære Onsket om at ma.4te udtræde af det For-

hold, hvori Selskabet i denne Henseende hidtil havde staaet. Andra-

gendet herom fandt Hs. Majestæts allernaadigste Bifald, idet del tillige
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hchagede Hs. Majestæt al anordne, at Selskabets Kortarcliiv, naar Ar-

beidernc ophorte, skulde gaae over til den Kongelige Generalstab som

den Autoritet, under hvem det agtedes meest passende efterhaanden at

forene hele det Danske Rortvæscn. Og da nu, under de herved foran-

ledigede Underhandlinger mellem Selskabet og den Kongl. Generalstab,

Staben velvilligt rakte Haanden til en hurtigere Iværksættelse af den

forestaaende Forandring ved at paatage sig Illumineringen af det omtalte

Generalkort, kunde Selskabet saaledes see sit Hverv som tilendebragt,

og overdrog det altsaa til Landmaalingscommissonen at foranstalte det

Nodvendige med Hensyn til Archivets Aflevering, hvilket nu er skeet*

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Gelehrte Anzeigen der Munchener Academie B. 14 og de forste 22

Numere for 1842.

V. Martins. Die KartofTelepidemie der letzten Jahre, oder die Stock-

faiile und Raude der Kartoffeln. Miinchen 1842.

J. Lamont, Ueber das magnetische Observatorium der Konigl. Stern-

warte zu Miinchen.

X. Spcnzel. Ueber das Studium derRhetorik der Alten. Miinchen 1842.

C. Hofeler, Betrachtungen liber die Ursachen, welche im Laufe des

16ten und 17ten Jahrhunderts den Verfall des deutschen

Handels herbeifiihrlen. Miinchen 1842.

V, Walther. Rede zum Andenken an Ignatz Dollinger. Miinchen 1841.

Flora Batava, Nr. 126 og 127.

van der ]Aoeven en Triese. Tijdschrift voor nalurlijke Geschiedenis en

Physiologie. 8 Deel. 2e en 3e Stuk. 1842.
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Oversigt
over det

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.

Af

Conferentsraad og Professor Mt. V. OrstCd^
Coinmandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

]Wr,4:,

Modet den V^ April.

ft^tatsraad Rosenvinge forelæste nogle Herredagsdomrae fra det sexlende

Aarhundrede. Da disse Domme ville blive trykte i den Samling som

Forfatteren agter at udgive, meddeles de ikke i nærværende Oversigt.

Selskabet modtog:

A, J. Sjogren. Ueber das Werk des Kon. Danischen Etals-

rathes und Professors Finn Magnusen „Runamo og Runerne." betitelt: Bericht

an die Kaiserliche Akademie des Wissenschaften auf Verlangen Sr.

Excell. des Herrn Ministers der Volksaufklarung wirkl. Geheimer.

Sergei v. Uwarow. Petersburg 1842. 8.
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MOdet (len 21'" April.

i J ofessor N. M. Petersen meddeeltc Bemærkninger om Tiden , da Knud

i*orse blev Hertug af Halland.

Kilderne til vor Middelalders Historie ere hoist ufuldkomne,

hvilket ogsaa gjælder om Begivenhederne under Christopher den Andens

Regjering. En omhyggelig Kritik er her nodvendig; men den er i

Suhms store Værk, der danner Grundlaget for vor Historieskrivniug,

enten ikke anvendt eller Anvendelsen forfcilet, Saaledes har det ogsaa hidtil

mnattet ansees for uafgjort, naar Knud Porse blev Hertug af Halland og

hvem der gjorde ham dertil.

Efter Suhm, som har benyttet alle bekjendte Kilder, kan denne

Begivenhed -henfores til Aarene 1321 , 1323 eller 1326. Det forste

grunder sig paa et Diplom, i Foige hvilket Kong Christopher den Ilte

November 1321 overlod Estland til Knud Porse, der da allerede var

Hertug af Halland og Samso. Dette Diplom viser da, ikke, som Suhm

antager, at Knud i dette Aar blev Hertug, men at han i November i

dette Aar allerede var det. At Kong Christopher gjorde ham til Hertug

og gav ham Sonderhalland, Samso og Holbek 1,323, og at den udvalgte

Konge Valdemar af Slesvig 1326 forlenede Hertug Knud med Sonder-

halland, Samso og Kallundborg, har Hvitfeldt. En af vore gode

Kronniker (Continuatio Chron. Dan, et præcipuc Sjalandiæ. Langeb.

Script. 6,523) siger, at Knud Porse fik Hertugdommet Halland, Samso og

Holbek paa Danehoffet i Nyborg 1326 ; og en anden (Chron. breve Danicum.

Langeb. Script. 6,253) henforer til samme Aar, at Knud Porse blev Hertug af

Halland. Suhm vakler imellem disse Bestemmelser Qsca især Hist.

af Danm. 11, 431. 12, 46. 62. 113. 139); Lagerbring CSvea Rikes

Hist. 3,231 fggO ligesaa. De kunne ikke komme tilrette med, hvorledes

Hertug Knud blev forlenet med Estland, og dog ikke kom i Besiddelse

deraf; de kunne ikke ret forstaae, hvorledes han allerede 1321 kunde være

Hertug, naar han forst blev det 1323, og dog er der et Diplom derfor;

de kunne ikke forklare sig Knud Porses Opror imod Kongen, der nylig

havde viist sig som hans Velgjorer, o. s. v. ; og alt dette fordi de ikke

have indladt sig i nogen Undersogelse, om det der er antaget, virkelig

forholder sig saa.
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Denne Strid lader sig hæve ved at betragte de Diplomer, hvori

Knud Porse forekommer. Det maa antages, at han ikke havde Hertug-

titel, uden at fore den; at han ikke kunde kalde sig selv miles ^ naar

han var dux', at han, naar han besad denne Værdighed, ikke kunde

sættes nedenfor Rigets Marsk og Drost iblandt andre milites; at hans

Fjender vel kunde nægte ham denne Titel, men ikke hans Venner,

naar han virkelig besad ikke blot den, men selve Hertugdomraet. Men

naar dette ikke kan nægtes, saa er det ogsaa vist, at Kong Christopher

aldeles ikke gjorde ham til Hertug af Halland eller overhovedet gav

ham Hertugtitel; men enten gjorde Kong Valdemar det i Slutningen af

Aaret 1326 paa Danehoffet i Nyborg, saaledes som hiin Kronnike

beretter, eller han blev det med Kong Valdemars Samtykke i det

seneste i Begyndelsen af Aaret 1327, for han ægtede Hertuginde

Ingeborg af Sverrig (den 21de Juni 1327). Thi han var endnu ikke

Hertug paa de forste Dage af Danehoffet i Nyborg,- den 15. og 16

August 1326, og han var det, da han udstedte Halmstads Privilegier

den 11. April 1327. Dette kan oplyses ved Diplomer. Han kalder sig

selv Kanutus Porse miles i et Brev skrevet i Varberg in octava Epiphanie

(den 13. Januar) 1321 (^Lagerbring 3, 236); og han kaldes af andre

Dominus Kanutus Porse i et Brev af 5. Marts 1325 (Lagerbring sst.)

og i Conventio Scarensis af 14. Februar. 1.326 (Lagerbring 3 , 237,

238); ligeledes nævnes han efter Marsken eller Drosten blandt andre

milites i Ludvig Albrechtsens Forleningsbrev givet i Roskilde den 5.

Juli 1325 (Hvilf. 1, 431), i Kong Valdemars Brev til Raadet og Menig-

heden i Gripswalde, givet sammesteds og samme Aar den 26. Juli

(Suhm 12, 131 og Langebeks Afskrift i Geheime-Archivct) , og endelig

i de paa Danehoffet i Nyborg den 15. og 16. August i samme Aar

udstedte Breve, hvorved Kong Valdemar forlenede Grev Gert med

Sonderjylland {Jutia) ^ og Danmarks Riges Raad bekræftede denne For-

lening (Langeb. Script. 7, 355—356). Derimod udstedte han Halm-

stads Privilegier, hvori han kaldes Hertug til Halland og Samso, uden

Tvivl allerede den 11. April 1327 (Richardsons Halland S. 125); thi

Læsemaaden Sabbatum Sanctorum Allehelgens Loverdag, der forudsætter,

at Allehelgens Dag altid maatte være en Scindag, er ikke blot usæd-

vanlig, men i sig selv urimelig, hvorimod Sabbatum Sanctum^ Paaske-

loverdag (i delte Aar den II. April) er en almindelig bekjendt Fest.
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Og saaledes kaldes han ogsaa dei gratigi dux Hallandie et Samso i

Foreningen imellem ham og de Norske, givet i Kongehelle den 15.

Juni 1327 (Thorkelin. Analecta p. 78), og saa fremdeles.

Det er ikke usandsynligt, at den sjællandske Kronnike har

Ret i, at Knud Porse fik Hertugdommet Halland paa Danehoffet i Nyborg

132G, hvor den udvalgte Konge Valdemar befæstede sit Herredomme

ved at uddele F.een til alle dem, der havde befordrel hans Fremgang.

Herimod strider ikke heller noget uden de tre Diplomer, som Kong

Valdemar paa een og samme Dag, den 5. October 1326, udstedte i

Stralsund, ved hvilke han deels, som Formynder for Hertug Wartislaws

Biirn, gav Stralsunderne en Forsikring af deres Rettigheder, deels tilstod

dem adskillige Friheder paa Markedet i Skaanor; thi i disse Diplomer

anfores Knud Porse som Vidne iblandt andre milites (Suhm 12, 142.

143. Sartorius Gesch. d. Hanse, herausgeg. v. Lappenberg 2, 315—317).

Disse Diplomers Ægthed eller Paalidelighed maa undersoges; befindes de

gyldige (og de ere hos Sartorius meddeelte efter Originaler) saa kan

Knud Porse vel paa Danehoffet i Nyborg have erholdt Bekræftelse paa

sine Besiddelser, men Hertugtitelen maa han da have faaet eller antaget

senere med Kong Valdemars Samtykke (jf, Messenii Scond, illustr. T.

15 p. 55. Sljernmans Svea och Gotha hofdingaminne, Stockh. 1835. 2, 70.

Hvorledes Hvilfeldt kan være kommen til at henfore Knud

Porses Foriening med Sonderhalland til Aaret 1323, lader sig næppe

forklare uden ved at antage, at det var i dette Aar han erholdt Sonder-

balland med tvende Herreder i Skaane i Pant for 14000 lodige Mark

Solv. Herom haves en Efterretning, i det mindste om at Knud Porses

Sonner havde dette Pant (Stora Rimkronikan hos Hadorf S. 151;

jf. Messenii Scondia illustr. Vol. 2. T. 12 p. 174); og hvis man kunde

antage, at Hvitfeldt havde seet et Brev derom fra dette Aar, saa vilde

hans Uefterrettelighed, der ellers er stor nok, kun bestaae deri, at han

af et Panteleen gjorde en Foriening med Hertugtitel.

At Knud Porse allerede 1321 var Hertug af Halland og i delte

Aar blev forlenet med Estland, findes kun i eet Diplom. Denne Vild-

farelse er let at oplyse, thi dette Diplom er givet 1329. Det viser sig

allerede af dets Indhold, og enhver kan slutte det deraf, selv naar han

ingen bestemtere Oplysning har; men heller ikke den mangler. Det

hedder i dette Diplom, der er trykt hos Suhm ^12, 344), quod omnes



43

excessus^ rancores^ inimicitie et dissencionum materie qvecunqve inter

ipsos in presentem diem ventilati^ sint in perpetuum annichilati^ ex corde

nostro radicitus exstirpati etc. Det forudsætter altsaa, at der havde

været stor Strid og Uenighed imellem Kongen og Knud Porse; men

sligt fandt ikke S*ed for eller i Aaret 1321, og heller ikke var der

Anledning dertil. Det hedder fremdeles , at Kong Christopher vilde

bekræfte dette Forlig, hvorved han overdrager Knud Porse" Estland,

postquam ultra passagium Beltissund^ scilicet in Fionia et Jutia^ in

regem recepti fuerimus et ibidem pro rege et domino reputati. Men

Christopher havde allerede afgivet sin Haandfæstning og var antagen til

Konge, ikke blot i Jylland og Fycn, men over det hele Rige, i Aaret

1320, hvorledes kunde han da i det folgende Aar udtrykke sig saaledes

:

at han vilde bekræfte Forliget, naar han blev antagen til Konge ogsaa

paa hiin Side Bæltet i Jylland og Fyen? Disse Ord kunde han kun

bruge paa en Tid da han var berovet en Deel og just disse Dele af

sit Rige, medens han derimod havde gjenvundet Landene paa denne

Side Bæltet. Gjennemlober man da i Tankerne hans Regjerings Historie,

saa passe de paa ingen anden Tid, end paa den, da han kom tilbage

fra sin Landflygtighed, landede paa Laaland, og gik derfra over til

Sjælland, hvor han saa i Ringsted udstedte dette Diplom. Nu kunde

han, der maatte mætte sine graadige Fjender med den ene Deel af Landet

efter den anden, ogsaa gribe til det Middel at tilsikre Knud Porse

Estland, og nu kunde han passende tale om den Tid, da ogsaa Jyder

og Fyenboer vilde erkjende ham for deres Herre og Konge. I Lange-

beks Afskrifter af dette Diplom staaer der da urigtig i Aarstallet primo

for wono , hvilket sidste dog findes i nogle Aftryk. Blandt de Docu-

menler, som Geheime-Archivet har erholdt fra Rigsarchivet i Konigsberg,

findes ogsaa en Afskrift efter Archivets Urkundenbuch, i hvilken saavel

Overskriften som Diplomet selv angiver Udstedelsesaaret 1329: anno

domini millesimo Iricentesimo vicesimo nono Ringstadis in die beati

Martini episcopi. Endelig findes Diplomet nu trykt, efter Originalen

i Geheimearchivet i Schwerin, i Lisch Urkunden-Sammlung zur Gesch. des

Geschlcchts von Maltzahn (1, 450) med folgende Anmærkning : „Gedruekt

ist diese Urkunde auch in Suhm Hist. af Danmark nach Langebeks

.Abschrift von einer Original-Ausfertigung im Archive zu Koppenhagen*'

(hvilket imidlertid er urigtigt) ''jedoch mit der falschen Jahrzahl 1321
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obgleich in dem Schweriner Originale ohne Zweifel vicesimo nono steht,

und nach innern Grunden die Urkunde auch nur in dicsem Jalire ausgcstellt

seyn kann, da der junge Fiirst Albrecht so eben" (i Diplomet kaldes

han Albertmn domicellum Magnopolensem) ^ '''im Anfange des Jahres

1329, unier Vormundschaft zur Regierung gekommen war»"

Nu kan det ogsaa fattes, hvorledes det kunde gaae til, at Knud

Porse ikke kom i Besiddelse af Estland ; thi i Folge Diplomet skulde det

overdrages ham inden næstkommende Pindse, men han dode allerede i

Pindscuge 1330 (Langeb. Script. 8, 542. Messenii Scond. illustr. T. 15

p. oo:^.

Ved de her meddcelte Oplysninger vil der uden Tvivl ogsaa i

andre Henseender bringes mere Lys ind i Christopher den Andens

Regjeringshistorie; men dette maa overlades en udforligere Fremstilling.

Kun dette bemærkes her: Han landede omtrent midt paa Sommeren

1329 paa Laaland; den 21. Sept. finde vi ham i Kjobenhavn, hvor han

udstedte det Brev, ved hvilket han lovede aldrig at skille Estland fra

Kronen; den 11. November var han, som vi nu have seet, i Ringsted,

hvor han forligede sig med Knud Porse, og overlod ham Estland; og

Dagen efler paa samme Sted forligede han sig med Grev Johan, hvem

han overlod Femern og til hvem han pantsatte Laaland, Sjælland og

Skaane, i hvilket Forligelsesbrev tillige omtales den Sone imellem

Kongen og Knud Porse. Thi dette Diplom af 12. November 1329 er givet,

ikke som Hvitfeldt, og efter ham Suhm, har, i Tingsted paa Falster,

men i Ringsted, hvilket noksom secs af Originalen i Geheime-Archivet,

i hvilken der tydelig staaer Ringsted og intet om Falster. Hvor der

saaledes forhen var lutter Forvirring og Modsigelse, er der i det

mindste i noget bragt god Orden og Sammenhæng.

SelskaÆt modtog folgende Skrifter:

Van der Hoeven en de Vriese^ Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis

en Physiologie. 9. D. 4. St. 1812.

Beobachtungen des Kaiserlichen Universitiits-Sternwarte zu Dorpat, her-

ausgegebcn von Madler 9ter Band oder der neuen Folge Isten Band.

Beobachtungen von October 1840 bis Ende 1841 nebsl einemAuhange.
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Proceedings of the London electrical Sociely. Session 1842—43.

Ediled by the secretary London 1843. ^

Bulletin of the proceedings, of the natural institution for the promotion

of science elablished at Washington m 1840. L 1841 IL 1842.

Het Institut of verslagen en mededeelingen uitgegeven door de vier

klassen van het koninklyk nederlandsche Institut van Wetenschapen,

Lellerkunde en schoene Kunsten over den Jare 1841. Amsterdam

1842. 4 St. -^ '1
li

11,
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Oversigt
over det

Konjyeliffe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.

Af

Conferentsraad og Professor Mt* €7« fPVStC^^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

i¥r. 5.

Modet den 5'" Mai.

Cionferentsraad Orsted meddeelte en Udvikling af Læren om Glandsen.

Han begyndte med den Erklæring, at del, som han havde at

fremsætte, ikke var væsentligt Nyt, men kun en Sammenstilling af be-

kjendte Sandheder; da imidlertid denne Sammenstilling, saavidt han havde

kunnet finde, intetsteds var udfort, holdt han det ikke for upassende at

meddele det erhvervede Overblik.

For desto lettere at vække Opmærksomheden paa det, hvorpaa

det her kommer an, gik han ud fra den tilsyneladende Modsigelse i

Foreningen af Sorthed og Glands, da der ifolge hin skal tilbagekastes

saa lidet, ifolge denne saameget Lys som muligt. For at oplose denne

Vanskelighed, maa man skjelne vel mellem de tvende Maader, hvorpaa

Overfladerne tilbagesende det Lys, som de modtage fra et lysende Punct.

Ethvert saadant er Udgangspunktet for en Række af Ælher-

bolger. Hver ret Linie, som fra dette Punkt kan drages lodret paa
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BoIgeQadenie, betegner en Virkningsretning og kaldes en Lysstraale. Da

det Lys, som gaaer ud fra et Punkt, og falder paa en Flade, optager

€t kegelformigt Rum, kaldes et saaledes begrændset Udsnit af et Sæt

Lysbolger*), en saadan udvortes begrændset men indvortes uendelig

Samling af Lysstraalcr, eri Lyskegle eller Straalekegle. Naar Straale-

keglen falder paa en blank og plan Overflade, kastes den saaledes til-

bage, at alle Straalerne deri beholde deres gjensidige Beliggenhed; saa

at Oiet modtager dette tilbageboiede Lys ganske som om det kom fra det

lysende Punkt, kun med den Forskjæl, hvorpaa det dog her ikke kommer

an, at Oiet, som Intet veed om Retningernes Forandring, nu forestiller

sig Punktet ligesaalangt bagved den blanke Flade, som det i Virkeligheden

ligger foran samme. Ogsaa da, naar den blanke Overflade ikke er plan,

men har visse regelrette Former, f. Ex. Kuglens, Hyperbolens, Parabo-

lens, Keglens, Cylinderens Form, tilbagekastes Straalerne saaledes, at de,

der komme til Oiet, vedblive at hore til en fælles Straalekegle, end-

skjondt dennes Figur bliver mere eller mindre forandret. Man kan sige,

at Straalekeglerne her tilbagekastes uforstyrrede, skjondt ikke uforandrede.

Som bekjendt vise de Overflader, der tilbagekaste Straalekeglerne ufor-

styrrede, os Billeder af Gjenstandene , eller ere Speile. Bestaaer en

Overflade af mangfoldige meget smaa blanke, men fra hverandre skilte

Dele, saa vil dog Enhver af de tynde Slraalekegler, som tilbagekastes

fra en saadan Deel, blive uforstyrret. Eftertanken maa erkjende enhver

af disse smaa blanke Dele for et Speil; Overfladen derimod, som et

Hele betragtet, kan nu ikke mere kaldes saa; men Blankhed frakjender

man den derfor ikke. Fra Enhver af de blanke Dele, skeer Tilbage-

kastningen efter Speilningens Love, og man kan derfor betegne denne

Tilbagekastning, som pleier at kaldes den regelrette^ med Navnet den

speilende^ hvorved Betegningen rykkes Anskuelsen nærmere. Forsaavidt

derimod de paa Fladen faldende Straaler tilbagekastes fra de modtagende

Dele i alie mulige Retninger, oploses de oprindelige Straalekegler.

For saa vidt dette skeer — fuldstændig skeer det aldrig — har man

O Af det Ord Sæt^ i den her brugte Retydning, gjor man ikke den udstrakte

og nyttige Anvendelse i Videnskaberne, som det tilsteder. Det 'afhjelper

den Trang, man saa ofte foler til et Udtryk, for at betegne en Mangfol-

dighed af Dele, som hore sammen.
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med Rette kaldet denne Tilbagekastning den adspredende; men mere be-

tegnende kunde man kalde samme den oplosende^ hvorved man ogsaa

forebyggede, at den Ueftertænksomme kunde forvexle den med den derfra

himmelvidt forskjellige adspredende Tilbagekastning, som bevirkes ved

de udhvelvede Speile.

Det Lys, som kommer til vort Oie ved speilende Tilbagekast-

ning, giver os ingen Forestilling om de tilbagekastende Dele, men kun

om Lysets Nærværelse, og, naar Fladens Dele have en dertil passende

indbyrdes Beliggenhed, om det lysudsendende Punkt, Ved den oplosende

Tilbagekastning faae vi derimod Kundskab om de tilbagekastende Dele

selv. Det synes ogsaa at være ved denne Tilbagekastning at en Deel af

de modtagne Lysstraaler forsvinde for Omgivelsen, indsuges som man kalder

det. Ofte indsuges Mere af een Straaleart, det vil sige Lysbolger af

en vis Svingningshastighed, end af de ovrige, hvorved altsaa de tilbageka-

stede Straaler faae en vis fremtrædende Farvevirkning.

Dersom der gaves en Overflade, som blot udovede den spei-

lende Tilbagekastning, vilde den ikke sees. Ordet taget i den egentlige

Forstand, endskjondt man vel vilde mærke dens Nærværelse ved dens

speilende Virkning. For den egentlige Seen vilde den være, som om

den var sort. Men ved enhver noksaa fuldkomment speilende Flade,

lider Lyset endeel oplosende Tilbagekastning, hvorved bevirkes, at den

ogsaa bliver Gjenstand for den egentlige Seen. Paa den anden Side

gives der ingen Overflade ved hvilken de modtagne Lysstraaler udeluk-

kende lide den oplosende Tilbagekastning. Men vi give Overfladerne

Navn af glindsende eller glandslose, alt eftersom den ene eller den

anden af de to Tilbagekaslningsarter frembringer det mærkeligste Ind-

tryk paa os.

Det fortjener i hoi Grad vor Opmærksomhed, at de samme For-

andringer, som forstærke Glandsen, svække den oplosende Tilbagekast-

ning og omvendt. Man seer dette ved Poleringen af en mat Flade eller

Matslibningen af en blank. 1 det forste Tilfælde aftager Synligheden af

de enkelte Dele, alt som Blankheden naaer en storre Fuldkommenhed,

og ved nogle Flader, f. Ex. Staal forsvinder den eiendommelige Farve i

den Grad, at man bliver tilboielig til at kalde Fladen sort. I andet Til-

fælde, Matslibningen, faaer Stoffets Eiendommelighed atter den tabte

Deel af sin Indflydelse tilbage. Man bliver endrm mere fortrolig med
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disse Forhold ved el Overblik over folgende gamle og nye Erfaringer.

Jern i Pulverlilstand, saaledes sum man faaer det ved Jerniltets Behand-

ling med Brindiuft, er sort; men trykker man det sammen, giver det

Jernets bekjendte Glands og Farve. Det samme lader sig i det Væsent-

lige anvende paa alle de Metaller, som kunne fremstilles i en pulver-

agtig Tilstand. Mange af dem ere i deres fiintfordeelle Tilstand sorte

eller graa, som Platin, Soiv, Bly, Arsenik, andre farvede som Guld,

Kobber; men ved Tryk eller en vis Delenes Sammenstilling, faaer hver

af dem sin bekjendte metalliske Glands og Farve. Man vilde feile, om

man meente, at delte Forhold ikkun gjelder for den metalliske Tilstand.

Polerer man et Stykke rodt Jernilte, faaer det med Glandsen et staal-

graat Skjær, og viser i samme Grad mindre Rodhed jo fuldkomnere

dets Politur er. Det samme gjælder om Zinober, kun at det i den

blanke Tilstand har en Farve, som mere nærmer sig Blyets, eller om

man vil Qvægsolvets, skjondt med mindre livelig Glands. Indigo faaer

ved Poleringen, som bekjendt, en Kobberglands. Berlinerblaat faaer

ogsaa ved samme Behandling en egen morkeblaa Glands. Man kan ud-

fore beslægtede Forsog ved at slroe et eller andet Farvestof paa l?apiir

lægge dette paa et haardt Underlag, og gnide det med et Stykke haardt blankt

Glas, Porcellain, Staal o. dl., man vil altid see Farven forsvinde i

samme Grad som Glandsen stiger. Med lignende Udfald kan man til

saadanne Forsog anvende malede Overflader, hvis Bindemiddel ikke giver

Anledning til nogen betydelig Glands.

Ved Forsog med alle disse polerede Overflader finder man, at

Afspeilingerne derfra ingen Farve medfore. Vel seer man ofte i Billedet

et Farveskjær fra den tilbagekastende Flade; men delle hidrorer fra den

oplosende Tilbagekastning, som altid blander sig med den speilende.

Jo mere Speilet ligger i Skygge, men Gjenslanden er velbelyst, jo

mindre antager Speilbilledet delte Tillægsskjær. Speilbilledet af hver

farvet Gjenstand viser sig da næslen ganske med sin egen Farve, om-

endskjondt det Legeme, hvis Overflade bevirker det, ved den oplosende

Tilbagekastning giver en ganske anden Farve.

Del Lys, som fra en glandslos Overflade kastes ind i en Skygge,

ride vi er altid farvet; er den samme Overflade poleret, faaer det til

Skyggen kommende farvefrie Lys en Overvægt, som staaer i Forhold til

Poleringen. I det formorkede Kammer viser det sig ligeledes tydeligt,
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at det ved Speilningen tilbagekastede Lys ikke har Gjenstandeiis Farve,

endskjondt det let blander sig med noget af det ved den speilende Til-

bagekastning udsendte Lys.

Da alle Vædskers Overflader ere blanke, maa de vise samme

Forhold, og saaledes befindes det ogsaa i Virkeligheden. Endskjondt

man havde ældre Forsog herover, har 6. dog bekræftet dette ved For-

sog med stærktfarvede Vædsker, f. Ex. morkeblaat Blæk, dybt rodfarvet

Lakmusvand i sorte Rar. Farvede Glasarter vise samme Forhold.

Det ved oplosende Tilbagekastning udsendte Lys, findes ikke

polariseret; men derimod det ved Blankhed tilbagekastede. Uagtet

dette Forhold ikke er blevet betvivlet, vil man dog finde nogen Interesse

i at see det bekræftet ved nye, Sagen klart udtalende Forsog. Dette

skeer meget let, ved at polere det Halve af en mat Overflade, og derpaa

lade den tilbagekaste Lyset under en nogenlunde spids Vinkel, til et,

i Polarisationsvinkel stillet, Speil, som behorigt kan dreies, eller til et

Polariskop; man seer da det fra den blanke Deel tilbagekastede Lys

kraftigt polariseret, det andet ikke. Bruger man Savarts Polariskop,

seer man vel nogle ganske matte Striber paa den glandslose Overflade,

men paa den glindsende seer man kraftfuldt farvede Striber. Man

mærker ikke at den Farve , Overfladen vilde have i sin glandslose For-

fatning, har nogen Indflydelse paa de Farver, som Striberne i det po-

lariserende Lys vise, hvilket atter bekræfter den Overbeviisning, at den

speilende Tilbagekastning er farvefri.

Ved at anvende Polering paa Stoffer, hvorpaa man for ikke har

forsogt den, vil man da være i Sland til at bestemme Polarisationsvin-

kelen for mange Stoffer, og deraf at udlede deres Brydningsexponent,

naar andre Midler ikke lade sig anvende.

Af alt dette lærer man da, at det ved speilende Tilbagekastning

udsendte Lys ingen Deel har i det Farveindtryk, vi modtage af Lege-

merne, men at dette Indtryk kun beroer paa den oplosende Til-

bagekastning. Man seer ogsaa at Hvidhed og Sorthed, som i det daglige

Liv kaldes Farver, have det tilfælles med de egentlige Farver, at de

beroe paa oplosende Tilbagekastning.
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En galvanoplastisk Buste af Hans Majestæt Kongen , udfurt af

polytecbnisk Candidat Faber^ blev foreviist.

Fra Admiral M. Bille havde Selstabet modtaget en Skrivelse,

hvori han yttrede det Onske, at Selskabet enten vilde lade anlægge

en Navigations-Hall i Helsingor, eller dog fremme Anlæggelsen af en

saadan. Til herover at afgive Betænkning udnævntes en Comitee be-

slaaende af Conferentsraad Orsted , Professor Schouw y Commandeur

Schifter^ Professer Olufsen og Magister Pedersen,

Admiralen bar givet Grundtrækkene af den foreslagne Indret-

ning i folgende Udkast til en forelobig Bekjendtgjorelse:

„Til Bedste for Skibsfarten kan ventes, at et Institut for nau-

tiske Meddelelser vil aabnes i Helsingor for alle de Skibsforere , som

passere Oresund.

Inslitutet, som vi her forelobigen ville kalde "Oresunds Navi-

gations Hus''' eller "Navigations Hall" har til Formaal : at lette Navige-

ringen i de tilgrændsende Farvande, at bidrage til nordisk Hydrografies

Forbedring; at befordre Navigationens Practik, og i det Hele at virke

for Skibsfartens Sikkerhed og gode Fremme.

De paatænkte Midler ere:

1) Navigations -Hallen tilbyder Skibsforerne Protocoller til Optagelse

for nyttige nautiske Efterretninger, saavel for de Nord fra Kommende,

som for de Syd fra Kommende ; saasom angaaende passertc Fyrs

Sigtbarhed og Pasning; angaaende modte Vrag, nyfundne Grunde

eller andre Farligheder; angaaende nye [udretninger ved Rheder,

Havne og Lob; angaaende Lotseriers og Lotsers Caracterer; til-

lige om Lodnings Resultater til- Karters Forbedring, Rettelse eller

Bekræftelse; om befundne Stromninger og betydelige Misgis-

ninger m. m. , som kan vorde nyttigt for Sovæsenet i det Hele,

og isærdeleshed for de Amtsbrodre, som soge didhen, hvorfra

Forgængerne nylig ere ankomne.

2) Disse ^'^nautiske Notits^-Protocoller holdes beredte til beqvemt
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Eftersyn for de Underretningsogende Skibsforere; Opsogningea

af interesserende Gjenstande lettes paa passende Maade.

3) Journal over de foregaaende Dages Veirlig og Stromning i

Sundet, holdes rede til Skibsforernes Eftersyn.

4) Ligeledes over Barometer- og Thermometer-Stand.

5) Paa Forlangende hjælpes til eller sorges for nautiske Instrumen-

ters Provning og Justering.

6) For de til Provning modtagne Instrumenters Qualiteter meddeles

paa Forlangende Attest.

7) Chronometre og andre gode Uhre gives Adgang til Sammen-

ligning med et Norma 1-Uhr, hvis daglige Gang findes noteret

saavelsom dets (seneste Middags-) Stand mod Greenwicher Mid-

deltid (ogsaa mod Kjobenhavns).

8) Chronometre og andre gode Uhre modtages for et Dogn eller

længere Tid til at sammenligne med NormaMJhret, der er under

Control af Transit Instrument, og remitteres med Notils over

Gang og Stand.

9) Saadanne finere Uhre modtages til Regulering, Reengjoring og

Reperatur, som prompte besorges.

10) Daglig signaleres Greenwicher Middel-Tid, formedelst opheist

Kugle paa den Maade , som er indfort paa flere engelske

Sostationer.

Paa den Interesse, hvormed Foranstaltningen modes af dem,

for hvis Nytte den er bestemt, vil det beroe om den skal udvides,

saasom til:

11) at h6lde, til Udvalg for Navigatorerne, et Oplag af regulerte

Chronometre, og andre fine nautiske Instrumenter, som ikke findes

hos Handelsmændene.

12) At signalere Barometer-Standen hver Aften og Morgen.

13) At organisere beqvem Signalering mellem Rheden og Landet.

14) At gjore lysthavende Sofarere bekjendt med nyere nautiske Red-

skaber; eller nye Anvendelser af de ældre; og paa Forlangende

at meddele Raad og Anviisning desangaaende.
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Comileen afgav folgende Betænkning:

„Det af Hr. Contreadmiral M. Bille indgivne Forslag, hvorover

Selskabet har forlangt vor Betænkning, gaaer deels ud paa at tilraade

Oprettelsen af, hvad han kalder en Navigationshal , i Hclsingor, deels

paa at opfordre Selskabet til at virke for Udforeisen af denne Plan.

Vi skulle forst omtale Forslaget i Almindelighed, og dernæst undersoge,

hvad der fra Selskabets Side kan være at gjore i denne Henseende.

Hensigten med den af B. foreslaaede Indretning er at lette og

sikkre Seiladsen i vore Farvande, og som det vigtigste Middel hertil har

han angivet regelmæssige Tidssignaler, saaledes som de allerede ere

indforte paa flere fremmede, navnlig engelske Stationer. Der skulde

nemlig efter hans Forslag fra et passende Sted, som kunde sees overalt

paa Rheden, daglig signaleres Klokkeslettet efter Greenwichs eller

Kjobenhavns Middeltid, saa at ved Hjælp heraf ethvert Skib, der

passerede Sundet, vilde være istand til, med Noiagtighed at bestemme

sit Uhrs Stand mod Greenwichs Klokkeslet. Af hvor megen Vigtighed

dette er for Skibe, der ere forsynede med Chronometre, behdver ingen

videre Oplysning; derimod kunde man maaskee indvende, at siden

Chronometre dog ikke anvendes ved Seiladsen i Nordsoen og Ostersoen,

ere saadanne Signaler af mindre Vigtighed i Sundet. Men foruden at

dog de Skibe, der fra oversoiske Havne soge til Ostersoen, eller

omvendt, for det Meste ere forsynede med Chronometre, saa maa den

Omstændighed, at disse eller Uhre overhovedet ikke anvendes til Sted-

bestemmelse ved Seiladsen i vore Farvande, just betragtes som en Mangel,

man bor stige at afhjælpe. Just paa korte Keiser, hvor mulige Ujevn-

heder i Chronometrets Gang tabe saagodlsom al Betydning, afgiver dette

Instrument det skarpeste Middel til Længdens Bestemmelse; ja, naar

man erindrer sig, at paa vore Breder en Fcil af een Minut i Klokke-

slettet svarer til en Feil af to Miil i Længde, saa bliver det indlysende,

at allerede et godt Lommeuhr kan i Ostersoen og Nordsoen give meget

brugbare Længdebestcmmelser, i det Mindste som oftest meget noiagligere

end dem, der erholdes ved Bestikket, hvilket nu er saagodtsom det

eneste Middel, hvoraf Somanden betjener sig i disse Farvande. Men

ligesom en saadan Anvendelse af Uhret kun bliver mulig ved regel-

mæssige Tidssignaler, saaledes vil Indforeisen af disse ogsaa bedst tjene

til at vække Opmærksomheden herfor, og heri ligger endnu en Grund
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til at anbefale denne Sag. Det lader sig nemlig ikke nægte, at skjondt

ikke saa faa af vore Koffardimænd besidde baade Kundskab og Lyst til

at benytte astronomiske Iagttagelser for at bestemme Skibets Plads i

Soen, saa er Anvendelsen heraf, især paa kortere Reiser, dog endnu

ikke saa almindelig, som man kunde onske. At nu en Indretning som

den her foreslaaede, ikke lidet vilde bidrage til at vække Sandsen herfor,

deri maa Comitéen være enig med Proponenten, hvis mangeaarige

Erfaring har givet ham bedre Leilighed end de Fleste til at lære

Somandens Onsker og Anskuelser at kjende. Hvad enten vi derfor

tage Hensyn til Sofartens Tarv i Almindelighed, eller til vore egne

Somænds i Særdeleshed, saa kunne vi ikke Andet end ansee Oprettelsen

af en Tidssignalerings-Station ved Helsingor, som i hoi Grad anbefalelig.

Foruden denne Hovedgjenstand for Indretningens Virksomhed

har B, endnu endeel andre. Der skulde saaledes fra Stationen signa-

leres Barometrets Stand, samt om det var i Falden eller Stigen; ogsaa

skulde der paa denne modtages Barometre til Sammenligning, saavel for

Skibsforere, der under et længere Ophold onskede at faae Gangen af

deres Chronometre provet, som fra Uhrmagere, der vilde benytte en

saadan Provelse til Anbefaling for deres Fabrikater; endvidere skulde

man modtage og atter meddele alle Underretninger, der i een eller anden

Henseende kunde være af Vigtighed for Seiladsen i vore Farvande.

Saa hensigtsmæssige som disse Forslag hvert for sig kunde være, anseer

Comitéen det dog saameget mindre nodvendigt at omtale dem udforligere,

som disse og lignende Oiemed uden Vanskelighed ville kunne opnaaes

just ved de Midler, der udfordres for at tilveiebringe noiagtige og til-

strækkeligt hyppige Tidssignaler. Hertil er det nemlig aldeles nodvendigt,

deels at indrette et Observatorium, forsynet med de til en skarp Tids-

bestemmelse fornodne Instrumenter, deels at ansætte en kyndig Mand,

hvem Bestyrelsen af og Ansvaret for den hele Indretning kunde over-

drages, og under ham een eller to Medhjælpere; og ved det samme

Personale kunde da ogsaa de Arbeider udfores, som Hensynet til For-

slagets ovrige Punkter vilde gjore nodvendige. Men til at træffe disse

Foranstaltninger afgiver Vigtigheden af Tidssignaleringen i og for sig,

efter Comitéens Overbeviisning, et fuldkommen tilstrækkeligt Motiv;

kunne endnu andre gavnlige Formaal derved opnaaes, saa tjener dette

til at anbefale Sagen saa meget mere.
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Blandt disse skulle vi blot udhæve eet, som paa Grund af

dels videnskabelige Vigtighed specielt maa interessere Selskabet, nemlig

de meteorologiske Observationer. Naar nemlig Barometerstanden skal

signaleres, saa ville jevnlige Iagttagelser med delte Instrument blive

nodvendige; andre Observationer ville desuden deels fremkaldes ved

Hensyn til Anstaltens nærmeste Bestemmelse, saasom af Vindens Hyppig-

hed og Styrke, af Havets Stand og Strommens Retning, deels uden

foroget Uleilighed kunne forenes med disse, og saaledes en rig Samling

af Materialier til Veirforholdenes Bestemmelse tilveiebringes fra et i

meteorologisk Henseende temmelig vigtigt Punkt. Hvorledes alt dette

hensigtsmæssigst kan indrettes, saa at baade det praktiske og det viden-

skabelige Formaal opnaaes, er det her ikke Stedet til nærmere at

udvikle; naar det forst bliver bestemt, at Anstalten virkelig skal træde i

Kraft, vil Selskabet vel faae Leilighed til at yttre sig saavel herom,

som i det Hele angaaende den Maade, hvorpaa Forslagets enkelte

Punkter bedst kunne iværksættes.

Hvad nu angaaer den Deel af Proponentens Forslag, der gaaer

ud paa, at vort Selskab skulde virke for Udforeisen af denne Plan, da

kan Comileen ikke være enig med ham i at tilraade Selskabet enten

selv at oprette en saadan Anstalt, eller overhovedet at indlade sig paa

nogen direcle Ledelse af den. Foruden at Udgifterne ved Indretningen

og Vedligeholdelsen deraf vilde overslige Selskabets pecuniære Kræfter,

maa allerede Bestyrelsen af et Institut, hvis Hovedformaal dog er reent

praktiskt, antages al ligge udenfor Selskabets Virksomhed. Paa deu

anden Side kan delte imidleitid ikke Andet end interessere sig for

Planens Udforelse, saavel med Hensyn paa del Udbylte, de meteorologiske

Iagttagelser ville give, som i Erkjendelse af det Gavnlige i, at de viden-

skabelige Hjælpemidler for Navigationen forfleres og gjores saa let til-'

gængelige som muligt; og, da Admiralen, uden Tvivl bevæget ved disse

Betragtninger, har viist Selskabet den Tillid, at henvende sig til det,

saa mener Comileen, der er tilstrækkelig Opfordring for Selskabet til al

anbefale denne Sag til Hs. Majestæts allerhoieste Opmærksomhed.

Kjobenhavn den 4. Mai 1843.

M. e. Orsiea, Schawtm. ScMfier. Oiufseåå,

JP. jReaeréen.
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Selskabet billigede denne Betænkning, og indgav i Overeens-

stemmelse hermed en allerunderdanigst Indberetning.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

P. Flourens, Recherches expériraentales sur les propriétés et les fonc-

tions du systeme nerveux dans les animaux vertebrés 2de. edit.

Paris 1842. 8.

Recherches sur le developpement des os et des dents. Paris 1842. 4.

Eloge historique de Pyramus Decandolle. Paris 1842. 4.

Memoires de la société de physique et d'hisloire naturelle de Geneve

T. IX. P 2. Généve «fc Paris 1841 & 42. 4.

Bulletin de la société géologique. Vol. XIII. Nr. 3, 4 «fc XIV. Nr. 1.

Modet den 19^^ Mai.

tlustitsraad Molbech foredrog Selskabet en kort historisk Udsigt over

Gotlands Forhold til Danmark fra Valdemar Atterdags Tid, indtil

Christian den Fjerde.

Til de mærkeligste og mest egne historiske Forhold under

Unionstiden, eller i det 14de og 15de Aarhundrede, horer Danmarks

Besiddelser af den svenske 6e Gotland. Det er et paafaldende Phænomen,

at denne Oe, efterat den to Gange var bleven erobret af de Danske

under Valdemar Atterdag og Christian I., fra denne Konges Tid i 200

Aar blev uafbrudt i dansk Besiddelse, under alle de politiske Forhold,

af meget forskjellig Natur, som i denne lange Tid fandt Sted imellem

Danmark og Sverige. Det var en Omstændighed, der, som bekjendt

nok, under Unionstiden, allerede fra Erik af Pommern af, gav Anledning

til jævnlig gjentagne Besværinger fra svensk Side, at man ikke gav Oen

tilbage til Sverige; men disse Klager, og de derved foranledigede Under-

handlinger forte ikke til nogen Afgjorelse af det Sporgsmaal, hvilket
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Rige Golland egentlig skulde tilhore. Det vedblev ogsaa efter 1448,

ligesom for den Tid, at være et Klagepunkt: at den danske Regjering

ikke vilde afstaae fra Besiddelsen af en Provinds, der tilhorte Sverige.

De danske Konger, som uden Tvivl betragtede Stridssporgsmaalet fra den

Side, at de ansaae 6en som et erobret Land^ vilde aldrig indlade sig

paa nogen egentlig Erklæring, endnu mindre paa nogen Restitution.

Man kan vel heiler ikke formode andet, end at Regjeringen i Danmark

ogsaa i hiin Tid, og navnlig i Dronning Margretes, bar lagt en egen

politisk Betydenbed og Værdi i Gotlatids Besiddelse; og det kan tænkes,

at man, deels bar seet en saadan Betydenbed i Staden Visby ^ som en

fra gammel Tid af riig og mægtig Handelsstad; deels i Landets

geographiske Beliggenhed, der syntes at maatte gjore Besiddelsen af

Gotland ligesaa beleilig for en Slat, der med udbredt Magt raaalte og

vilde forsvare det erhvervede Overherredomme i Skandinavien; som

denne Besiddelse var ubeqvem og farlig for Sverrige: især efterat Erik

af Pommern havde anlagt Slottet Visby, hvis Beliggenhed og stærke

Befæstning i saa lang Tid var i Stand til at trodse alle Angreb. Det

er imidlertid ligesaa paafaldende, at man dog aldrig fra dansk Side

under Unionskrigene benyttede Gotland til derfra at foranstalte et

Angreb ind i Hjertet af det ovre Sverrige, ikke engang under den lange

syvaars Feide imellem Frederik den II. og Erik den XIV.; som at det

hele ikke, hverken under de tidligere Enighedsforhold, eller senere under

de tidligere Krigsforhold, eller senere under deres Udjævning imellen

Gustav Vasa og Christian den 111., kunde lykkes Sverrige, enten ved

væbnet Haand, eller ved fredelige Underhandlinger at vinde Golland til-

bage, forend dot meste afgjorte Krigs-Uheld under Christian den IV.

medforte Oens Tab for Danmark ved Bromsebro-Freden ; saaledes at

Golland dengang blev erobret i Holsleen og Jylland, ligesom ikke længe

efter Skaane, Halland og Bleking erobredes i Sjælland, og i vore Dage

Norge i Holsleen.

Endskjondt Hovedomstændighederne ved Gotlands Occupationer

fra Danmark af, og Oens nærværende Besiddelse under afvexlende

Forhold ikke ere ubekjendte; savner man dog ganske, saavel en egen

og fuldstændig Beskrivelse over det i flere Henseender mærkelige og

interessante Land, som en egentlig Historie af Oen baade under og efter

den danske Periode; og adskillige hidtil uopklarede Punkter have forst
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faaet Lys ved de Kilder, som Voigts ypperlige Arbeide over den preus-

siske Ordens Historie, har giort tilgængelige: Forfatteren meddeelte en

Oversigt, saa vel af de tidligere Begivenheder, fra Gotlands forste Ero-

bring ved Valdemar den III., og de lange snart fredelige, snart lirigerske

Optrin, der ledsagede Underhandlingerne om Oens Afstaaelse til Kong

Albrecht; og dens imidlertid paafulgte Occupalion af de tydske Ordens-

riddere i Preussen; som ogsaa af de historiske Forhold, der paafulgte

Erik af Pommerens Afsættelse, og Gotlands Indtagelse med væbnet Haand

under Christian den I., indtil at Landet, efter Overgivelse af Soren Norby

til Kong Frederik den I. (1536) blev i rolig Besiddelse under den dan-

ske Krone til Afstaaelsen ved Bromsebro-Freden 1645.

Professor Jurgensen meddelte et nyt og kortere Beviis for den

Ligning, som tiener til at bestemme Jordklodens Figur ved Iagttagelser

over Pendulets Svingninger.

Professor Chemiæ Scharling havde indsendt folgende Skrivelse:

„Da Undertegnede i Slutningen af 1842 tillod sig at meddele

det Kongelige Videnskabernes Selskab Resultaterne af nogle Undersogelser

over hvormeget Kulsyre, der forlader det menneskelige Legeme i 24

Timer, udtalte han den Mening, at fortsatte Forsog paa den angivne

Maade muligen kunde finde en betydelig Anvendelse i forskjellige

Retninger. I denne Mening er jeg nu bleven bestyrket ved Sammen-

ligning mellem mine og Andres Forsog, som deels ere bekjendtgjorte

af Andral ag Govaret, deels privat meddelte mig fra Physiologen Valentin

i Bern. Flere af vore Læger have ligeledes viist Interesse for denne

Sag, og fra forskjellige Sider, blandt andet fra Videnskabsmænd i

Sverig og England, er jeg bleven opfordret til videre at fortsætte disse

Forsog. Da endelig den af Selskabet nedsatte Comilee ligeledes har

udtalt sig gunstig over min Methode, og opmuntret til dens videre

Anvendelse, saa vover jeg at henvende mig til det ærede Selskab med

den Begjæring, at det maa tillades mig at fortsætte og udvide denne

Klasse af Forsog paa Selskabets Regning.

Blandt de forskjellige Retninger, i hvilke jeg onskede at fore-
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lage Forsog, skal jeg her nærmest tillade mig at antyde folgcnde 3de:

1) Bestemmelser af den Mængde Kulsyre, som under enkelte Sygdomme

til visse Tider paa Dognet, deels forlader hele Legemet, deels enkelte

Partier. 2) Bestemmelser over den Mængde Kulsyre, som forskjellige

Dyr producere i en given Tid.

3) Undersogelser over Luften i vore Fængsler, navnlig med

Hensyn paa hvormeget Kulsyre den indeholder, Saavel fra Læger paa

Hospitalerne, som fra Veterinairskolen har jeg modtaget Lofte om kyn-

dig Medvirkning til disse Undersogelser, til hvis Paabegyndelse jeg kun

mangler de nodvendige Pegemidler.

Det vil nemlig være nodvendigt at anskaffe et eller maaskec

flere nye og fuldkomnere Apparater end det jeg for Tiden benytter, og

navnlig behoves en betydelig Mængde Qviksolv. Ved hvert Forsog an-

vendes omtrent 50 Pd. i 24 Timer, saa at jeg i det mindste vilde be-

hove 100 Pd. naar jeg skulde foretage 2 Forsog i Dognet. Hidtil har jeg

hjulpet mig ved Laan af dette kostbare Materiale (2 Rbd. 2 Mk. p. Pd.)

men i Længden kan dette ikke opnaaes, ligesom der altid tabes en Deel

under Brugen.

Jeg antager derfor, at de nodvendige Anskaffelser ville medtage

3 å 400 Rbd., hvorimod de lobende Udgivter, især forsaavidt Forsogene

udfores paa Hospitalerne, ville blive temmelig ubetydelige."

Kjobcnhavn den 4de Mai 1843.

Den Comitc, hvis Mening Selskabet havde forlangt over dette

Forslag, afgav folgende Betænkning:

„Angaaende det af Hr, Professor Scharling under 4de dennes til

Videnskabernes Selskab gjorte Andragende, at han ved en Pengeunder-

slottelse fra Selskabet maa blive sat i Stand til at fortsætte sine Forsog

over Productionen af Kulsyre ved Respirationen <fc, have vi den Ære at

bemærke

:

De af Professor Scharling i denne Retning alt anstilte og Sel-

skabet meddeelte Forsog vandt, som bekjendt, ganske dets Bifald, og i

Bedommelsen derover yttrede man det Onske, at de maatte blive fortsatte

og udvidede. Som man seer af Professor Scharlings Skrivelse onsker han

selv delte, navnlig ogsaa at kunne anstille Forsogene med Patienter og Dyr;
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men han anmærker derhos, at der til Anskaffelse af de tilborlige Appa-

rater m. m. vil fordres en Sum af 3 til 400 Rbd., og denne Udgift

onsker han udredet af Selskabet.

1 Betragtning af at hiin Art af Forsog unægtelig er af viden-

skabelig Interesse, og muligen ogsaa kan fore til practisk-vigtige Resul-

tater, samt med Hensyn til at just for Tiden Opmærksomheden er vakt

for slige physiologisk-chemiske Undersogelser, kunne vi ei andet end ansee

det for onskeh'gt, at Videnskabernes Selskab efter Evne vil bidrage til

Udforeisen deraf."

Kjobenhavn den 15de Mai 1843.

IF*. Xeise, G, JFarchiuMtå%ttf^er, C ]¥. IMavia.

Selskabet bevilgede 200 Rigsbankdaler til det anforte Oiemed,

hvilke udredes af den Sum som i Budgettet er sat til Disposition for

indeværende Aar.

Lector Wilkens havde indsendt en Afhandling over de mathema-

tiske Linier, som kunne drages med Ovalværket. Den i den Anledning

udnævnte Comite afgav folgende Betænkning.

"Den af Hr. Lector Wilkens til Selskabet indgivne „Undersogelse

af de Linier, som kunne drages ved Ovalværket" er fremkaldt ved Be-

tragtning af Guillocheringens Anvendelse til Forziringer, som skulle være

ueftergjorlige. Da man ved et eneste Instrument kan frembringe en

Uendelighed af tilsyneladende aldeles forskjellige Linier, vil den Ukyn-

dige, selv om han er i Besiddelse af Instrumentet, itke kunne eftergjore

en ved samme construeret Forziring, da han ikke kan opdage, hvorledes

de bevægelige Dele i Instrumentet have været anordnede. Det er forst

ved en geometrisk Undersogelse af disse Liniers Natur overhoved,

at man af deres specielle Form kan udlede Betingelserne for de-'

res Frembringelse ved det givne Instrument. Oplosningen af delte

Problem kunde ved forste Oiekast synes at maatte medfore Fare for

Muligheden af saadanne Forfalskninger af Banksedler, Vexler o. s. v..
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som Guillocheringcn skulde tjene til at gjore umulige; men Forfatteren

har rigligen bemærket, at i dette, som i andre lignende, Tilfælde er

den videnskabelige Undersiigelse den eneste grundige Vei til at gjore

dette endnu mislige Værn aldeles paalideligt. Forfatteren har derfor givet

en Beskrivelse af det ved Guillocheringen saa hyppigen anvendte og i

sin Conslruction saa simple Ovalværk^ og derefter malhematisk undersogt

de forskjellige deels epicycloidiske Linier, dannede af to ligestore gene-

rerende Cirkler, deels elliptiske, som ved dette Apparat kunne frembrin-

ges. Forfatterens Beregninger og tilhorende Conslructioner, hvorved disse

Linier bestemmes, ere rigtige. Sporger man imidlertid, om herved er

vundet noget nyt Resultat for Geometrien, maa dette Sporgsmaal besvares

benægtende.

Den Linie, som umiddelbart ved Apparatet frembringes, er nem-

lig, ifolge Loven for det beskrivende Punkts Bevægelse, en Conchoide

med circulær liasis^ ogsaa kaldet Limax^ forst undersogt af Pascal, senere

af Roberval (Mém. de l'acad. des sciences avant 1699, T. III). Denne

Linie fremkommer, som bekjendt, naar en Secant omdreies om det ene

Skjæringspunkt med en given Cirkel (hvis Diameter i Afhandlingen kal-

des e), medens et bevægeligt Punkt i Secantens Forlængelse beholder en

uforandret Afstand (r) fra det andel Skjæringspunkt. Den beskrives fol-

gelig ogsaa ved Toppunktet af en bevægelig Vinkelhage, hvis ene Been

gaaer igjennem det faste Punkt i Cirklen, medens det andet Been rorer

en anden Cirkel beskreven med Radius r om det Punkt i den forste

Cirkel, som er diametraliter modsat til det faste Punkt, Det er den be-

vægelige Slæde i Ovalværket, som træder istedetfor Vinkelhagen, men

Instrumentet tjener til at gjore Bevægelsen noiagtig. Limax er, som i

alle udforligere geometriske Læreboger vises, en Epicycloide, dannet af

to ligestore Cirkler, hvis Radius = ^ r, og hvor den rullende Cirkels

Centrum er i en Afstand = J e fra det beskrivende Punkt, saa at f. Ex,

Limax bliver til en Cardioide^ naar r = e. Hvad der i Undersogelsen

herom meddeles, indeholder intet Nyt.

Forfatteren viser envidere, hvorledes Ellipser fremkomme, naar

et fast Punkt udenfor Ovalværket berorer et med dette bevægeligt Plan,

stillet perpendiculært paa Spindelen; men heller ikke dette, skjondt mærke-

ligt i technisk Henseende, kunne vi tillægge malhematisk Viglighed.

Paa Grund heraf kunne vi ikke anbefale denne Afhandlings Op-
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tagelse i Selskabets Skrifter, men vi formene, at Selskabet bor bevidne

Forfatteren sit Bifald med hans Undersogelse, hvis techniske Vigtighed

det erkjender ligesaa vel som det Talent, Forfatteren ved samme har

langt for Dagen.

Kjobenhavn den 17de Mai 1843.

Selskabet tiltraadte Comiteens Formening.

Folgende Skrifter vare af Selskabet modtagne:

Dr. Robert Reman Bericht tiber die Leistungen im (iebiete der Physio-

logie im Jahre 1841.

Het Intitut of Verslagen an Mededeelingen uitgegeven door de vier Klas-

sen van het koniklijk nederlansche Institut van Wetenschappen,

' Letkerkunde en schoone Kunsten over dem lahre 1842. Nr. 1.

Dr Leuckhardt Zoologische Bruchstiicke. — Drei helmintologische Bruch-

stiicke mit 2 Kupfert. Freiburg 1842. 4 to.

— De Zoophytis corallinis & speciatim de genere fungia observaliones zoo-

logicæ. Freiburg 1841. 4.

Journal of the Royal geographical Society of London Vol. XII. P. 1

1842. 8.
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Oversigt
over det

Kongfeli{je danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.

Af

Conferentsraad og Professor MW» V. Orsied^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JWr. 6.

i

I Modet den 19de Mai forelagde Professor Jurgensen Selskabet en kort

Deduction af den Formel, der tjener til at bestemme Jordklodens Figur

ved Iagttagelser over Pendulels Svingninger, Denne Meddelelse, som

ved en Feiltagelse ikke er bleven indrykket i Nr. 5, er af folgende Indhold.

Det er bekjendt, at den Lov, hvorefter Tyngden, eller, om man

vil, Secundpendulets Længde, varierer paa forskjellige Steder af Jord-

kloden, udtrykkes ved folgende Ligning:

G^ = Go 1^+ (|w~«) sin2 ^}^

hvor G er Tyngden, (p Stedets geocentriske Bredde — eller ogsaa, naar

man bortkaster meget smaa Storrelser af anden Orden, den astronomiske—

,

u Forholdet mellem Centrifugalkraften under Æqvator og Tyngden, og

CC Applatissementet. Den mathematiske Deduction af denne Ligning er,

saaledes som den findes hos Laplace i mécanique celeste, og derefter er

optagen i Pontécoulant théor. anal. «fcc. , meget sammensat, hvorfor

ogsaa de mechaniske Læreboger , som Poissons o. a., desangaaende hen-

vise til mécanique celeste. De folgende Bemærkninger have til Hensigt,

at gjore deime Deduction simplere uden at opgive dens Almindelighed,
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Attractionen af en hvilkcnsomhelst Sphæroide paa et materielt

Punkt ^ bestemmes, som bekjcndt, ved at beregne folgende bestemte

Integral

cosOdSdl
V = f/^f Qs'^ds cos

cos 6 -{-r^

hvor cos(f «= sincp sind + cos(p cos6>cosU— V^)» og hvor r, (/>, tp

ere Polarcoordinater (Rad, vect., Bredde, Længde) for det attrahcrede

Punkt, s, 6, jl for et Punkt i Sphæroiden, q Tætheden i dette Punkt

og Integrationsgrændserne « == O, « = Radius vector for Sphæroiden,

6=— Jtt, 6 =+i7ri ^=0, A= 27r. Efter disse Integrationer bestem-

mes Attractionen i Retningen af r ved at differentiere V med Hensyn

til denne Størrelse.

For en eensartet Kugle, hvis Radius =^ a giver Integrationen

2
V=27TQa^ :r-7TQr^ naar r<.a

4 a
V=-^7TQ— naar r'>a.

3 ^ r

For en fra en Kugle lidet afvigende Sphæroide, hvis Radius

vector for Overfladen er =a ^
1 -f aF(sind, sin^) }, hvor a er en meget

lille Storrelse, forandres F til

F-f"(-T-)««^(si"^i sinA), hvor« = a;

altsaa bliver til Værdien af F for Kuglen at foie

'F (sin d, sin X)cos6ddd

I

/VF (sind, sin

A

ircosd-j-r^

For at udvikle dette Integral ville vi benytte en Sætning af

JacoU^ der findes i Grelles Journal 2det Bd. S. 223f., og lyder saaledes:

Antages {i— 2xy-\-y'')~^='i'\-X^y^X^y'^-\-&z.

_ d»(a;g— 1)»
saa er

^»-2».lT2.3.:.wdx»'

idet F er en hvilkcnsomhelst Function. Af denne Ligning udledes, at

mellem Grændserne — 1 og -f- 1 er
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XmX"dfic= naarn-^ffi,

/og / X„X„da;=,2n+i

Er allsaa X en Funclion af a:, og sættes

x=J,4-^iX, + ^2X, + ...

saa er An =

Og da a;= l giver Xj =X2 =...== 1, er Værdien af X for x=>i

Transformerer man nu Polarcoordinaterne d og ^ i Udtrykket for

V til andre lignende 6' og 2', regnede fra et Plan lodret paa Radius

til det attraherede Punkt, saa bliver cos (J= sin O', Elementet cos 6 dOdX

= cosd'dd'dA', og endelig F (sind, sin 2) en Function af 0^ og X\ der

har den Egenskab, at den, naar 6' =90^, bliver uafhængig af V og=
F (sine/), sin l/y). Betragtningen af den sphæriske Triangel, hvis Sider

ere Complementerne til d, d' og 9), giver nemlig: sinØ= sind'sinf/)-|-

cos Q' cos ^ cos ^', sin (^— ^):sin2'==cos6':eosØ, idet man regner A'fra

det Plan, der gaaer igjennem (p. Sætter man %m%' — x og betegner

hiin Function ved /"(æ, A'), saa kan man altsaa antage

/•(x,A')=X4-Psin;i'+(?cos;i'+ Bsin2;i'+Scos2^'-|-&c.,

hvor X, P, Q o.s.v. ere Functioner af x af den Beskaffenhed, at rc= l

giver X=JP (siny, sin ^), P=0, 1^ =0 &c; og Udtrykket for v bliver da:

„ rr nx,V)dxd)j
v^oa^a // —

rx-^-r'^

at integrere fra A'= til ^'= 27r og fra £c=--=—1 til rr=+ l«

Den forste af disse Integrationer giver

/ Xdx

-2arx-{-r^

Med Hensyn til den anden Integration antage man

X=^A^-^A^X^+A^X^^&c.,

og da endvidere (a^

—

%arx-\-r'^) ^ kan udvikles i een af de to Former

5*
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a
(

a
+ ^X,+Ac. ,

eftersom r<a eller r'^a^ saa finder man, ifolge den oven anforte

Sælning,

r , . T
v^inga^a

J^q
-f—ii 4-^^2 4- <S:c.> naar r<

v==4.7TQ'^alAo+-^A^']r—A^+ &c.y naar r>a.

Sammenligner man een af disse Udviklinger, t. Ex. den forstet

med den tilsvarende Udvikling af det oprindelige Udtryk for v, ide,

man sætter

cosd

tK+^'v+^^s+Hyo^—2arcos<J+*'^

saa finder man for et hvilketsomhelst n

^^^Y^^ // JF(sin6, smk)PndedX;

men Fismcp^sinip) er Værdien af X for x=^iy d. e.

F(siny, sin?//) =Af^+ A^-^A^+ ,..

Heraf folger, at en given Function af ^ og ^ kun kan tilstæde een Ud-

vikling af denne Form, hvilken erholdes ved at forandre (p og ip til

d og >t og derpaa anvende de foregaaende Sætninger. Er altsaa den

givne Function af Formen CAn-, saa kommer den ved Udviklingen tilbage

i samme Form*). Folgelig kunne to Rækker af Formen

C^Å^ + C^A,-hC^A^[-i-&c.

ikke være identiske uden at de til samme Index svarende Led ere identiske.

Naar man til de fundne Udtryk for for v foier de tilsvarende

Udtryk V for Kuglen, saa har man to Værdier af V for en eensartet

fra Kuglen lidet afvigende Sphæroide, af hvilke den forste finder Sted

naar det attraherede Punkt ligger inden i Sphæroiden, den anden naar

) Det er denne mærkværdige Sætning, Laplace ved sine llndersogelser har

lagt til Grund; den er paa en, som det synes, mindre dircct Maade beviis

i méc. cél. Liv. 3 ch.2 Nr. 10— 11; see ogsaa Pontécoiilant ihcorie &c.

Vol. 2 p.380, samt Legendre ex. de calc. int. d«« parlie $XI.
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4et ligger udenfor samme. Difl'erenlierer man disse lo Udtryk med Hen-

syn til a, saa linder man Værdierne af V for et sphæroidisk Lag.

Integreres endelig disse Differentialer saaledes, at ^ og a tillige variere,

og iraellem de ved del attraherede Punkts Beliggenhed bestemte

Grændser, saa finder man V for en Sphæroide, bestaaende af eensartede

Lag af forskjellig Tæthed og Afvigelse fra Kugleformen.

For et attraheret Punkt, beliggende enten inden i Sphæroiden,

eller paa dens Overflade, erholdes saaledes folgende Udtryk:

V=ån[fQada-\-2fccQadaAQ-{-^faQdarAj^ -| éic.\

hvor Integralerne i den forste Deel gaae fra a = Værdien af det Lag,

hvori Punktet befinder sig, — hvilken vi ville betegne med a*, — til

a= a, og i den sidste Deel fra a=0 til a= a*. Er Punktet paa Over-

fladen, saa falder den forste Deel bort.

Betragter man Jordkloden som oprindelig flydende og sammen-

sat af eensartede Lag, saa maa, efter Hydrostatikens Regler, Coordina-

terne r, y, tp for ethvert Punkt af dens Masse, naar det under Omdrei-

ningen skal være i Ligevægt, fyldestgjore folgende Ligning:

r+Jr2«2cos2y= C,

hvor V betegner det oven anforte Integral, « er Oradreinings-Vinkelha-

stigheden, og C en af Coordinaterne uafhængig Storrelse. Antager man

Lagenes Form lidet afvigende fra Kugleformen og indsætter det ovenfor

fundne Udtryk for F, saa kan man bestemme Aq^ Aj^^ A^ &c,^ og

dermed Lagenes almindelige Ligning. Men iforveien maa man udvikle

Jr^w^cos^^, eller blot cos^^, i en Række af ovenstaaende Form.

Dette skeer, ifolge de foregaaende Sætninger, ved at sætte

cos^ d= 1— sin ^2 = 1— (o: siny -}-V ^— a;^ cosy cos ^')

*

=J-|-Psin2'+(?cos2'+ &c.,

samt J:= If
o H- £? j Ji + Z?2 X^ + éfcc.

hvorved man finder

X=^ / cos2dd!;i',fra;i'= til ;t'=2;r;

fra a;=— 1 til a;^=+ A.£,, =—g— / XX.dx,



70

Man erholder saaledes ^o ~S»^i **^? ^2 ~é— siu^y, fig o.s.v. =0,

altsaa

cos'iy= § + (J-—sin^^).

Belegnes tillige ved u Forlioldet mellem Centrifugalkraften ro)^ og At-

tractiouen i Retningen r, saa er

a r^^\ 4 fpa'^da

iiaar smaa Storrelser af Ordenen au bortkastes,

altsaa U^æ^=^2n^^^^^-^u.^
r

Indsætter man nu disse Værdier tilligemed Rækken for V i Lige-

vægtsligningen, sætler

udvikler og bortkaster Storrelser af anden Orden med Hensyn til a og u,

saa giver Sammenligningen af de Led, der have samme Index, alle Coef-

ficienlerne Å constante, undtagen ^^i t^^ ^^is Bestemmelse man finder

folgende Ligning:

a^fqa'^da ^ ,
faQa^da ^ ,

ufqa'^da ^ _

hvor Integralerne tages fra a= til a— a*^ og hvor C er en af (p uaf-

hængig Storrelse. Men vi have tillige forudsat, al Coeflicienterne A blot

ere Functioner af (p og i//, men ikke af a og de deraf afhængige Stor-

relser. Begge Betingelser i Forening give, ifolge Værdien af B^,

hvor h 0^ k ere uafhængige af (p og a, samt at Coefficienten til sin^ ep

maa være Nul, d. e.

a^foa^da^
,
jaga^da, ufga'^da _

a* a*3 2a*

Altsaa ere Lagene Omdreinings-EIlipsoider, og Relationen mellem Ellip-

ticiteten cc* h og u bestemt ved den sidstanforte Ligning. Denne Ligning

faaer en simplere Form naar man skriver a og a isledetfor a* og a*

og altsaa tager Integralerne fra a= til a= a. Sætter man nemlig

derefter aha'^= §^ altsaa

fahQa*da-=pfQa^da—fdfifQa^da,

og betegner fga^da ved p, saa bliver Ligningen
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Integralet er taget fra a=0 til a==a; differentieres altsaa med Hensyn

til tf, erholdes

Denne Ligning bestemmer p og dermed cch naar p er bekjendt

som Functiou af a, d. e. naar Loven for Tæthedens Variation er given.

Den viser, at d^ maa være negativ, altsaa: 1) efterdi /J begynder fra

Nul, at p selv og dermed ogsaa ah maa være negativ, d. e. at Ellip-

soiden er fladtrykt; 2) at ^, eller ccha^ ^ maa i Henseende til sin nu-

meriske Værdi voxe fra Centrum mod Overfladen, d. e. at Applatisse-

mentet ah enten tiltager, eller i alt Fald aftager i et ringere Forhold

end Qvadratet af a, der paa en meget lille Storrelse nær er == Lagets

Halvaxe , tiltager (see Méc. cél. Liv. 3, chap. 4, Nr. 34 og Pontécoulant

Vol. 2 pag. 425).

Er Legemets hele Masse forenet i Centret, saa er p uafhængig

af a, altsaa

/J=—Jmo^, å.e,ah~—J«.

Dette vilde være det samme, som om Legemets materielle Punkter ikke

vare underkastede hinandens indbyrdes Tiltrækning, men kun Centrets

Tiltrækning i omvendt Forhold som Afstandenes Qvadrater. Lagenes al-

mindelige Ligning findes da let umiddelbart efter Hydrostatikens Regler.

Er Legemet eensartet , altsaa q constant , saa er p= J(>a^,

folgelig

P=—fwa^, d. e. «/>==—|it.

Er endelig Tætheden aftagende fra Centrum mod Overfladen,

saa vil a have en mellem disse Grændser indbefattet Værdi, som iovrigt

ikke nærmere kan bestemmes uden ved at kjende Loven for Tæthedens

Forandring. Tiltagende fra Centrum mod Overfladen kan Tætheden intet-

steds være, naar Ligevægten skal være stadig.

For nu at bestemme Tyngdens Forandring paa Jordens Over-

flade, differentierer man den sidste Deel af Udtrykket V med Hensyn til

r, tager Differentialcoefficienten med modsat Tegn, idet man regner

Tyngden positiv ned efter, subtraherer Centrifugalkraften og indsætter

endelig for r dens Værdi svarende til Overfladen. Men istedetfor ifor-

veien at anstille en nærmere Betragtning angaaende de hidtil ubestemte

constante Coefficienter A^^ A^^k^Å^ o. s. v. , er det simplere at gaae
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frem paa folgende Maade. Da man veed, at Overfladen er en fladtrykt

Ellipsoide, saa antage man dens Ligning at være

r= a(i— as'm^ (p)^

hvor altsaa a er Æqvalors Radius og a Applatissementet, Udvitler mart

nu Functionen —sin'^cp i en Række af Formen ^^ +^4^ + ^2 +«S:c,,

saa finder man Aq^^—J, ^^=0, ^2 = i—sin^y, ^3 =^^ =....= 0.

Indsætles disse Værdier i den sidste Deel af T, erholdes for Overfladen

hvoraf, ved at diff'erenliere med Hensyn til r,

f^A A ^fga'^da faqa^da Sfaga^da,, . „ )-W=^^ r~^^ ^^-^r^ (i-smH)|.

Sætter man heri r= a (I— «sin'^^), udvikler og bortkaster smaa Stor-

relser af anden og hoiere Orden, saa har man folgende Udtryk for At-

traclionen paa Overfladen:

Men Applatissementet a afhænger, efter det Foregaaende, af ti ved fol-

gende Ligning :

afqa^da faga^da ufg a"^ da

a a^ 2a
'

Eliminerer man ved denne Ligning Integralet fccga^da og fradrager

Centrifugalkraften —^^^—

—

mcos^^, saa finder man den ved Centri-

fugalkraften formindskede Attraction, eller Tyngden paa Jordens Overflade

under Bredden y, at være

I oa*^ da
hvorP^'^-^-g,"" ^S h^^^ Y belegner en meget lille Storrelse af samme

Orden som a og u. Sætter man ^=0, erholdes

altsaa, naar meget smaa Stcirrelscr af anden Orden bortkastes,

^y=G^o (i+ (§«-«) sin>I,

hvilken Rclalion er uafhængig af enhver Forudsætning angaaende Tæt-

hedens Forandring fra Centrum mod Overfladen.
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den 2*"=" Juni.

Professor Zeise forelæste en Afhandling om et Product af Ammonium-

Sulfocyanhydrat ved Chlor. Dette Product, hvilket han for endeel Aar

siden forelobigt havde omtalt i sin Afhandling om Virkninger mellem

Svovelkulstof og en alcoholisk Ammoniak-Oplosning som frembragt ved

Tilkomst af et Jernoxidsalt og Saltsyre til hiint Salt, men som ifolge

hans senere Undersogelse ogsaa, og bedre, faaes ved Tilkomst af Chlor-

vand, udskiller sig som et ufarvet, krystallinsk Legeme, uden Lugt, eller

dog kun af en svag svovelbrinteagtig Lugt.

Dets elementære Sammensætning har han nu fundet at være:

C^N^S^H*, og Sammensætningsmaaden antager han at være C^N^ S^-f-

2H2S, hvorved det altsaa fremstiller sig som tvesvovelbrintet Svovelcyan.

I den vandige Oplosning af Ammoniumsaltet, som har givet

hiint Stof, har man Chlorammonium og frembragt Svovelcyanammonium.

Med Hensyn hertil er Theorien af Virkningen mellem Saltet og Chloret,

anvendt som Chlorvand i et passende Forhold, denne, at 2 Atomer

Ammonium-Sulfocyanhydrat == C^N® S^H^<* give med 2 Atomer Chlors

a) N^HS. CP, b) N^H«. C^N^S^ og c) C^N^S^+H^S«.

Anvendes et Jernoxidhalt med en frie Syre, saa kan man,

forstaaer sig, antage at 1 Atom Ilt bevirker Dannelse af Ammoniumoxid,

som forener sig med Syren.

Flere af hiint Products Forhold fore til den antagne Sammen-

sætningsmaade. Digereres nemlig Productet med Blyoxid, udrort med Vand,

saa faaer man Svovelblye og en Oplosning af Svoveleyan-Blye; og be-

handles det med en alcoholisk Kalioplosning i mindre Mængde end for-

noden til Oplosning af alt, saa indeholder det oploste blot Svovelcyan-

Kalium og lidt Svovel, medens der forbliver uoplost en Blanding af

Svovelkalium, lidt af Stoffet i uforandret Tilstand og lidt Svovel. Det

er klart at disse Vækninger aldeles stemme med den antagne Sammen-

sætningsmaade.

Vand oploser ubetydeligt af det tvesvovelbrintede Svovelcyan,

Alcohol og Æther mere. Acetone endnu mere. Disse Oplosninger rea-

gere tydeligt surt. Ved Henstand ved almindelig Temperatur af disse

Oplosninger, og hurtigt ved Ophedning, derstrueres det oploste saaledes,
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Svoveleyan viser ingen Farveforandring, naar det ovei^ydes med oplost

Jernchlorid; men opvarmes derpaa Blandingen, saa faacs snart den stærkt

blodriide Farve. Med en vandig Kalioplosning giver det kun ved Op-

hedning lidt Ammoniak. Ved den torre Destillation giver det i betydelig

Mængde Svovelkulstof og lidt Svovelbrint. Standses med Ophedningen i

Oliebad, naar dette har n<iaet omtrent 180*^, saa har man som Residuum

en sammensmeltet, deels bruunguul, deels lyseguul Masse, hvoraf en

Deel forsvinder ved stærk Hede under rigelig Udvikling af Ammoniak

og Svovelammonium, samt Svovel og Svovelkulstof-Ammonium , og man

faaer lidt af et sortebruunt Residuum, som selv efter meget stærk Glodning

efterlader lidet af en graaagtig Masse.

Selskabet modtog:

Correspondance mathématique et physique de quelques celebres géome-

tres du XVIIIme siecle précedée d'une notice, sur les travaux

de Leonard Euler, tant imprimés et qu'inédits, publiée sous les

auspices de Tacademie imperiale des sciences de Saint-Peters-

bourg; par P, H. Fuss, Petersbourg 1843. Vol. 1—2. 8vo.

Coup d'oeil historique de Texistence de l'academie imperiale de Saint-

Petersbourg. Discours prononcé dans la seance solemnelle de

cette academie tenue en honneur de son président le JJ Janvier

1843 par P, U, Fuss, seer. perpétuel. St, Petersbourg. 1843. 8vo.

Modet den IG"" Juni.

tjonferentsraad Orsted forelæste Antegnelser til Selskabets Historie.

Disse ville blive tilsendte Medlemmerne i flere Afskrifter for at give

dem Leilighed til at meddele Bidrag og Berigtigelser.
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Selskabet modtog:

Corpus Inscriplionum Giæcarum, auctoritate et impensis academiæ litte-

rarum Boiussiæ edidit Augustus Boeckius Academiæ socius.

Vol. 2. fase. 3. Berolini 1843. fol.

Archives du Museum d'histoire naturelle, publices par les professeurs

administrateurs de eet etablissement. T. 2. livr. 3. T. 3. livr.

1&2. 4to.

Modet den 30'^^ Juul.

Professor N. M, Petersen forelæste folgende Meddelelse om Be-

tydningen af Ordene Stipendium og Beneficium hos Saxo:

Da Saxo har skrevet sin Historie paa Latin, saa blive under-

tiden hans Udtryk, især de, der have Hensyn til Landets indre Forfat-

ning, dunkle og utydelige. Det er derfor nodvendigt, at fore dem til-

bage til de gamle danske Ord, som han paa Latin har villet udirykke;

lykkes dette, saa bliver Udtrykket klart og Sammenhængen tydelig. Ved

nogle er deime Overforelse ikke vanskelig; andre ere tvivlsomme, og

derfor af Forskerne antagne paa forskjellig Maade. Hertil hore blandt

andre Ordene stipendium og beneficium.

Det er en temmelig almindelig Mening, at Leensforfatningen i

Danmark opstod paa Knud den Stores Tid, fordi han, som det hedder,

udstykkede Land til Besoldniug eller til Krigsleen (heneficid). Og dette,

hedder det fremdeles, bestyrkes derved, at Ordet stipendium^ der ellers

betyder Sold, under denne Konges Regjering antager Betydningen Leen,

og at Saxo efter denne Konges Tid stedse bruger Ordet stipendium om

Forlening (c. Rothe, Nordens Stalsforf. 1,207. Wedel-Simonsens Adelshist,

S. 125. jf. Rosenvinges Retshist. i,84. Anrii. b.). De, som antage

dette, beraabe sig paa Viderlagsretten. Men da Saxo just bruger Ordet

stipendium der, hvor han taler om Viderlaget, og vi have Viderlagsretten

baade paa Dansk og i en latinsk Omskrivning, saa kan man let over-

tyde sig om, at det her forekommende stipendium svarer til det nordiske
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«jrt/t, og betyder ikke Forleniiig af Jord, men Sold i Penge eller i

Varer af tilsvarende Værdi. Hos Svend Aagesen (Langeb. Script. 3, 148)

omskrives det derfor ogsaa ved census stipendiarius. Den rette Betyd-

ning af Viderlagsrettcns Ord; ok rættæ thom rettelike måle thérre er allerede

oplyst af Prof. Larsen (om de danske Kongers personlige Deeltagelse i

Retspleien, S. 4). Ordet mdli, gi. d. maale^ betyder her, som ellers.

Sold, Lon i Penge eller Varer; at retta og at greiia ere Synonymer

(Orkneyingas. S. 274. jfr. J. L. 2, 77). Identiteten af Ordene stipen-

dium og mdli^ og at deres Betydning er Sold, sees ogsaa deraf, at de

nordiske Kilder kalde Tinglidet mdlamenn (Knytl. Kap. 7) og de engelske

kalde det stipendiarii^ solidarii (Langeb. Script. 2, 151. Anm. a) ; af det

i England udbredte Danegeld (Danepenge), og af de Danskes kortvarige

Herredomme i England, der vilde have været anderledes grundfæstet,

hvis Tinglidet havde haft faste Jordeiendomme som Forleninger i Landet.

At mdli er Betaling i Penge, sees fremdeles af Haraldssldtta (Forn-

niannas. 6, 243), samt af de svenske Love og Diplomer, hvor derved

betegnes endog en Huskarls (Tjenestekarls) Lon. Forskjellen imellem

det og veitsla vil endelig blive indlysende for enhver, der vil gjennem-

læse de Steder i Kongespeilet, som handle om Kongens Huuskarle og

Hirdmænd (B. 249—272). I Betydning af Sold forekommer det uden

Tvivl ogsaa i J. L. 3, 7, hvor der tales om Kongens Mænd og Biskops

Mænd, som skulle takæ thérræ måle. Endelig oploses dette Ord ved

det SV. spanna mdli^ Afgift i Korn, forskjelligt fra skipvist og ættargiæld

(Uplands og Vestmanna L).

For at overtyde sig om, at Saxo ikke efter Knud den Stores

Tid bruger Ordet stipendium i Betydning af beneficium^ vil det være

tjenligt, at tydeliggjore sig de Betydninger, hvori begge disse Ord hos

ham forekomme. Deraf kan nærværende Uddrag kun meddele det Vig-

tigste: Fleertallet stipendia bruges om en Samling af Krigere, en Be-

sætning, f. Ex. hos Saxo, ed. Muller. S. 680. 683. Paa det sidste

Sted betegner det den Besætning, Svend Grade lagde i Viborg, ikke

(som Hvitf. 1, 104 og Siihm 6, 86 mene) denne Byes Privilegier (jfr.

Stedet om Roskilde, Saxo, S. 677. Langeb. Script. 1, 372). Saxo

bruger fremdeles stipendium om Gaver til geistlige Stiftelser og de Geist-

liges Lon, f. Ex. S. 538. 580. Det sidste Sted er især afgjorende,

naar man efterseer, hvori den kongelige Gave bestod. Paa samme
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Maade bruges Ordet af Hamsfort (Langeb. Script. 1, 307). Saxo bruger

endelig Ordet stipendium om Krigeres Sold. Saaledes tydelig ved For-

tællingen om Harald Haardraades Bortreise fra Konstantinopel, og om Værin-

gernes Sold, S. 554. 978. Ligesaa om Knud den Store, S. 512; om

Knud den Hellige, S. 582; om Sorteplog, S. 665. Saaledes ogsaa paa

det mærkelige Sted om Erik Lam, der gav sine Hærmænd Domæner

istedenfor Sold iyetera rcgum latifundia dono contulit stipendii loco)^

S. 671. Suhm (5, 604) har i sin Oplysning om dette Sted indviklet

sig i Modsigelse. Flere Steder, hvor Ordet forekommer, ere S. 678.

685. 688. 689. 713. 805. 896. 945. Hvo der med Opmærksomhed

vil gjenneraslæse disse, vil overtyde sig om, at stipendium hos Saxo paa

Knud den Stores Tid og derefter har den Betydning, vi her have angivet,

Naar man paa samme Maade vil eftersee de Steder, hvor Ordet bene-

ficium forekommer i en Sammenhæng, som her kan komme i Betragt-

ning, f. Ex. S. 621. 623. 626. 679 (jf. feodum i Langeb. Script. 1, 62).

693. 780» 949. 952. 965. 987, saa vil man ligeledes overtyde sig om,

at Saxo dermed betegner et Leen, men, hvad Danmark angaaer, kun

saadanne, som overdroges de kongelige Prindser. En særskilt Betragt-

ning og noie Overveielse fortjene de Steder hos Saxo: S. 694 (jf. Kny ti.

Kap. 109)^ hvor stipendium synes at være brugt eenstydigt med bene-

ficium^ og dette sidste forekommer med Tillægsordet peculiare; S. 710,

hvor der tales om ordo equestris og ordo plebejus^ samt beneficia^ som

skulde tilstaaes dem; S. 805—806, hvor stipendium tillægges militibus^

men en kongelig Prinds fordrede beneficia^ ja endog forsogte at gjore

dem til arvelige Leen, ligesom Kongen vilde gjore Riget til et Arverige;

og endelig S. 899, hvor der omtales beneficium provinciale^ og hvor dette

modsættes stipendia^ der udbetaltes ex fisco regio.

Resultatet af denne Undersogelse er, at Indretningen af Tinglid

har ingen Anledning givet til vor Lensadels Oprindelse. Den Jord, som

Hærmændene besade, hvad enten de bavde faaet den ved Arv eller

Kjcib eller Pant eller ved Gave af Kongen, var deres egen. Og saa-

ledes var Forholdet endnu, da Jydske Lov blev givet. Ofte vendte efter

Hærmands Dod den Jord, han havde eiet, tilbage til Skipen (Skibsreden),

ikke til Kongen (J. L. 3, 18). Men det rette Leensforhold er saadant,

at det Overdragne udgaaer fra Kongen, og vender tilbage til ham.

Heller ikke opstod vor Leensadel af Styreshavnene, Den tern-
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melig gamle (Glossen i Rosenvinges Lovsaml. 3. 446. Var. 17) og nu

næslen almindelige Mening, at Styreshavne var en Gaard, der som et

Leen var arveligt paa Mandsiden (Rosenvinges Retshist. j, 88. Lovsaml.

3, 513) kan ei gives Medhold. Ordet styrishafnæ betyder ikke Styres-

mandens Gaard. Ordene Havn, isl. hofn^ og Havne, vore Loves hafnæ

(sv. hamna^ fjef. hamnu) ere to forskjellige Ord, og ingen af dem be-

tyder en Gaard (et Bol). Ordet hofn^ som vi nu kun have i Betyd-

ningen Havn, portus^ betegner oprindelig alt hvad man har og det inde-

sluttede Sted, hvor man har noget. Heraf lader alle dets Bemærkelser

sig udlede, som yfirhofn^ jar&ar hofn^ sJdpshofn^ fjdrhofn o. s. o. Skibets

hofn betyder Mandskabet derpaa, og paa selv samme Maade forekommer

SV. hamn i Westmanna L. (hos Schlyter S. 116) og i Uplands L. (hos

Schlyter S. 94). Af Ordet Havn i denne Betydning, ikke af Havn,

portus, afledes hafnæ^ der nærmest betegner det Sæde, som Baadsmanden

Qiåseti) indlog ved Aaren (i denne Betydning forekommer det tydelig i

Eriks sjæll. Lov 3, 18 og i J. L. 3, 2), dernæst Udredningen af en

Baadsmand med tilhorende Vaaben og Ledingsafgift. Paa samme Maade

betegner styrishafnæ nærmest det Sæde, Styresmanden indlog ved Roret

(styrt) ^ dernæst hans Embede som Skibets Befalingsmand, eller, som

det i Thord Degns Artikler hedder, navigii officium (Rosenvinges Lovs.

3, 464). Dette Embede, hvortil horte en vis Indlægt i Korn, var,

ligesom flere vigtige Bestillinger i Middelalderen, arveligt paa Mandsiden,

naar duelig Arving fandtes; men Loven giver ingen Anledning til at

antage, at der dertil var henlagt en Gaard som et arveligt Mandsleen.

Naar vore Love tale om Leen (/en), saa forstaaes ogsaa derved

Embeder, som Ombudsmandens, den kongelige Fogeds o. lign. Men

dette Forhold, som Langebek allerede har antydet, udviklede sig af

Brydieforholdet, medforte ikke de Forrettigheder, af hvilke Lensadelen

var i Besiddelse. Den skylder derfor heller ikke disse Embeder sin

Oprindelse, men maa ansees som et fremmed Foster. Denne Forfatning

blev forst overfort til Danmark den Gang, i Kong Christopher den andens

Dage, da alt kunde tages fra Kronen, som Gave, som Pant, som Len, og

ingen skammede sig ved at tage det; og forst fra denne Tid af have vi

i vor Diplomsamling de rette Friheds- og Leensbreve.
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Etatsraad Reinhardt meddeelte Efterretninger fra Selskabets

Medlem Dr. Lund i Lagoa Santa, tagne af hans seneste Breve derfra.

Efter disse var den storste Deel af Aaret 1842 gaaet tabt for hans vi-

denskabelige Undersogelser, da den i Provindsen St. Paulo slagne Insur-

gentarmee trak sig forfulgt af den keiserlige, op paa Hoilandet, hvor

det kom til flere Skjærmydsler, af hvilke en forefaldt lige udenfor Lagoa

Santa. Da han maatte nedpakke sine talrige Samlinger for at have dem

strax transportable, blev hans Studium i Hjemmet afbrudt, og da de

overalt slagne og adspredte Insurgenthobe sogte ofte deres Tilflugt i de

talrige Bjerghuler, hvilket paa længere Tid vil gjore dem usikker, maatte

hans sædvanlige Undersogelsesreiser derhen udsættes. Hans Helbreds-

Tilstsand har ikke forværret sig. Ved det sidste Brevs Afgang fra

Lagoa Santa var han beskjæfliget med Udarbeidelsen af en Monographie

over Bæltedyrenes Familie, omfattende saavel de nu levende som de

uddode Arter; der blev Selskabet forelagt den efterstaaende Conspectus

Dasypodum og mange nye Tegninger af fossile Knogler, henhorende til

denne Familie.

Conspectus Dasypodunii

!• Hasypodes cinctoclilamydes« Ginguia mobiiia.

Pedes fossorii. Scelides pentadactylæ.

Å. Das: cinctOChl: holozOStereS. Scutula loricæ omnla, aut testæ

saltem lumbaris majuscula, rectangula, serialia. Cauda tenuiter

loricata. Antipedes pentadactyli.

a. Lorica e cinguiis mobllibus tota composita.

I. Gen. Clilamypborus Hare.

b. Lorica scutulata, in medio ung-ulis mobilibus intersecta.

a. Les Cabassous C. Antipedum digiti 2 interni tenuis-

simi, elongati, tres exteriores crassissimi, phalan^ibus

inter se varie concretis valde breviati unguibus validis-

simis præditi. Cingula 11—13. Cauda nudiuscula aut

squamata.
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II. Gen. Xenuriis Wagl. Cauda nudiuscula aut laxe

squamata. Denles utrinque utrinsecus 7—10.

Testæ humeralis scutula regulariter Irans-

versim serialia.

III. Gen. Priodon F. C. Cauda squamosa. Dentes

utrinque utrinsecus 17—26. Testæ humeralis

scutula transversim interrupte serialia.

p, Les Encouberts. C. Antipedum digiti tres exteriores

interioribus duobus licet breviores et crassiores, ungui-

busque validis armati, phalangibus tamen inter se discretis

excelluut. Cingula 6—7. Cauda squamosa, basi annulata.

IV. Gen. Euphractus Wajyl. Dentes cylindrici læves.

V. Gen. ChlamydotlierluHi m. Dentes primores sub-

cylindrici, molares compressi sulcati.

B. Das: cinclochl: hemizosteres. Scutuia loricæ minuta poiy-

gona in quincunce disposita aut subserialia. Cauda fortiter

loricata. Antipedes tetradactyli.

VI. Gen. Dasypns Wag^l. Cingula 6—9. Cauda

elongata scutulala, basi annulata. Scutula

loricæ subserialia.

VII. Gen. Tolypeutes III. Cingula 3—4. Cauda

brevis granulata. Scutula loricæ in quin-

cunce disposita.

II, Hasypoiles stereoclilamytles. Cmguia immo-

bilia. Pedes vix fossorii. Scelides tetradactylæ.

VIII. Gen. Hoplophorus m.

IX. Gen. Pacliytherium in.

Chiamypliorus.

1. Ch, truncatus Hare.

Xennrus.

a. Cauda nuda, sub solo apice squamata. Cingula 13.

1. X. nudicaudis m. Tatu-ay Az. Das. gymnurus 111. Rengg. Sæugfb.

Parag. p. 290. Pr. Max Beytr. IV. p. 529. Spec, huic. aff.

fossilis occurrit.
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b. Cauda verrucis obsila. Cingula 12.

2. X, cayennensis m, Cabassou ou Tatou a 12 bandes BufT. Cuv.

oss. fossr 2d. ed. V. I. p. i20. T. XI. f. 7—9. 11. 18.

3. X. neglectus m, Cuv. 1. c. p. 123. Differt a precedente, monente

cl. Cuv. scutulis frontalibus paucioribus, margine p6stico ossium

nasalium transverso e. a.

c. Cauda laxe squaroosa. Cingula 11.

4. X. squamicaudis m,

d. Species exstinclæ.

5. X. antiquus m*

6. X intermedius m.

Priodon.

1. P. gigantens C, Grand Tatou. Az.

Euphractus.

a. Denles primores utrinque utrinsecus 1.

1. E. gilvipes III, Das : sexcinctus L. Talou-poyou Az. Reng. Spec.

huic air. foss. reperitur.

b. Dentes priraores nuUi.

2. J^. villosus. Das. villosus Desm. Tatou velu Az.

3. E, marginatus Wagl, Das. minutus Desm. Talon pichiy Az.

Chlamydotheriuti].

1. Ch. Humholdtii^ magnit. Tapiri.

2. Ch, majus^ præced parum majus.

Dasypus.

a. Dentes transversim compressi (Euryodon m.) Sp. majores,

exstinctæ.

i. D, sulcatus^ magn. porci,

2. Z>. punctatus^ præced. parum minor.

b. Dentes lateraliter subcompressi , aut cylindrici (Dasypus

s. str.)

CC sp. adhuc existentes.

3. D. longicaudis Pr. Max, D. novemcinctus L. Tatou noir Az.

Sp. huic. alf. foss. inven,

4. D, geometricus m.

6. D. punctatuius m,

6. D. mirim m.

6
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7. D. auritus HL Tatu-mulita Az. Das. hybridus Desm. Martin

Proc 2ool. Soc. 1837. p. 13.

§, sp. exstiuclæ.

8. Z>« striatus,

9. X>. int&noMdius,

10« D. gracUis.

Tolypentes.

1. r. tricmctus L,

Hoploplionis.

1. H. Selloi^ magii. bovis.

2. fi. £uphractus^ magn. præced.

3. JET. Meyeri, In honorem dixi ci. Hermann v. Meyer, viri e pa-

læontologia meritissimi, Magn. præc.

4. H, minor^ magn. suis. Forsan in futurum a præcedentib. disjun-

gendus.

Pacliytherium.

4. P. magnum^ magn. bovis majoris.

Til denne Oversigt over Bæltedyrenes Familie i Almindelighed

foies endnu en ny Fortegnelse paa de i denne Egn nulevende og ud-

dode Arter. Man vil af denne Fortegnelse see, at enhver af Listerne,

saavel den over de nulevende, som den over de fossile Arter, er bleven

foroget med tre nytilkomne Arter, og at Antallet af de fossile Arter nu

er noiagtig det dobbelte af Antallet af de nulevende.

Fortegnelse paa Bæltedyrene fra Rio das

Velhas Floddal,

Nulevende.
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Nulevende.

3. Euphractus,

1, gilvipes

4. Dasypus,

1. longicaudis

2. geometricus

3. punctatulus

4. mirim.

Arternes

Totaltal.
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imod det sidste Led H-Jc* forandret til —Jc* giver en Ciirve, hvis

Rectification almindcligen afhænger af ullraelliptiske Functioncr af 2den

Classe d. c. dem som folgc nærmest efler de elliptiste (idet Quadratroden

under Integraltegnet er tagen af et Polynomium af 5te eller 6le Grad).

Af de speciellere Tilfælde, som give Anledning til mærkelige Reductioner,

fortjener især at nævnes

tilhorende den Curve, i hvilken ethvert Punkt har til to faste Punkter

Afstande, hvis Produet er constant. Rectificationen findes da at kunne

udtrykkes ved den elliptiske Function af 1ste Art alene, hvorunder Lem-

niscatens Rectification er indbefattet ved at sætte c=0.

Doctor A, Petzholdt i Dresden havde indsendt en haandskreveri

Afhandling over Gletschernes Theorie, En af Selskabet valgt Comitee

afgav derover folgende Betænkning:

„I Videnskabernes Selskabs næstsidste Mode blev der udnævnt

en Comitee af tre Medlemmer til at afgive Betænkning over en, til

Selskabet indsendt, haandskreven Afhandling ,,Versuch einer neuen Gletscher-

theorie von Dr. A. PetzholdV\ der udgjor et Afsnit af Forfatterens om

foie Tid udkommende Alpereise. Da det befandtes, at hans Thcorie for-

nemmeligen er bygget paa physiske Grundsætninger, saa anmodede Co-

miteen Hr. Conferentsraad Orsted om at tiltræde samme og deeltage i

Affattelsen af den Betænkning, vi herved have den Ære at forelægge

Selskabet.

Det Punkt, hvorpaa Opmærksomheden i Særdeleshed har været

henvendt ved Undersogelsen af lisbræerne, er deres fremadskridende

Bevægelse og dennes Aarsager. Desuagtet har ingen af de hidindtil

opstillede Theorier været i Stand til at forklare delle Phænomen paa en

fyldestgjorende Maade. Schcuchzer antog, at det var Vandet, som for-

anledigede lisbræens Bevægelse, idet det trængte ind i dennes Spalter

fyldte dem og, ved senere at fryse og under Frysningen at udvide sig

drev lismasserne fra hinanden. Men man har oftere iagttaget betydelige

lisbræer, som skrede frem, uden at man paa deres Overflade blev
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Revner eller Spalter vacr. Desuden gaae disse, naar de virtcligen ere

tilstede, i Regelen heelt igjennem lisbræen, og, hvor dette ikke er Til-

fældet, befindes de hyppigen at være tomme Saussure saae derimod i

lisbræernes Nedskriden igjennem Dalene ikkun en Nedgliduing paa

Skraaplanen, bevirket ved deres egen Tyngde og understoltet af de ved

Jordvarmen under Isen frembragte Vandlob. Men i Almindelighed er

Skraaplanens Heldningsvinkel hertil altfor ringe, ja i Hoialperne ligge

flere, og det netop af de storste og meest udstrakte, lisbræer næsten

horizontale. Af de Nyere har i Særdeleshed Agassiz tildraget sig Op-

mærksomhed ved sine Undersogelser over lisbræerne. Ifolge hans

Theorie besidder Jokelisen en eiendommelig poros Structur, som tillader

Vandet at trænge dybt ned selv i den compacte lismasse. Ligesom en

Svamp er lisbræen efter ham fyldt med Vand, hvilket i sin Temperatur

stedse er nær ved Frysepunktet. Ved den ringeste Afkjoling fryser

Vandet, udvider sig, og med det den af samme overalt gjennemtrængte

lisbræ. Vi ville her ikke omtale de vægtige Indvendinger, som især i

de seneste Aar ere blevne fremforte mod denne sindrige Theorie, men

blot anfore, at lisbræernes Fremrykken i Lobet af Vinteren ikke lader

sig forklare efter denne Theorie, fordi det nodvendige Vand da ikke er

tilstede. Infiltrationstheoriens Tilhængere have derfor seet sig nodte til

haardnakket at nægte en Kjendsgjerning, som synes at være fuldkomment

constateret, og at erklære lisbræerne for stationaire i de egentlige Vin-

termaaneder.

Utilfredsstillet af alle sine Forgængeres Theorier, har Dr. Petzholdt

opstillet en ny, ifolge hvilken det ene og alene er de ved Temperatur-

omskiftninger i Isens Rumfang frembragte Forandringer, som skulle foran-

ledige lisbræernes til enhver Aarstid fremskridende Bevægelse. Han

antager nemlig, at Isen paa samme Maade som Vandet, naar dette er

nær ved at gaae over til lis og medens det gaaer over hertil, udvider

sig ved synkende Varme. Da denne hans Paastand strider imod Placidus

Heinrich^s Forsog, stræber han at bevise den ved nye. Vi troe imid-

lertid ikke, at der var tilstrækkelig Grnnd til at fatte Mistillid til denne

noiagtige Physikers Forsog, uden forsaavidt, at man for 40 Aar siden,

da de bleve anstillede, ikke havde Hjælpemidler til saa fine Talbestem-

melser, som nu for Tiden. Vilde Forf. bevise, at hine ældre Forsog

have fort til falske Resultater, maatte man onske, at han ved directe



86

Maalningcr havde iindersogt Isens.Udvidelse. Han forkasier denne Frem-

gangsmaade, fordi han mener, al Kilderne lil Feil herved ere altfor lal-

rige, lil at man med Nylle kunde anvende den. Men dfet synes dog

ulroligt, al man ikke skulde være i Stand til at overvinde de hermed

forbundne Vanskeligheder, Forfatterens Valg er da faldet paa Forsog

over Isens Vægtfylde ved forskjellige Varmegrader under O". Men

Vægtfylden lod sig ikke bestemme uden ad en Omvei; thi de Vædsker,

hvori man kunde veie Isen , vilde let smelte denne eller trænge ind i

dens Porer. Han valgte derfor at tilveiebringe en lismasse, som var

omgiven af en tynd Metalhinde. I denne Hensigt fyldte han en Daase

af tyndt Solvblik med luftfrit Vand, lukkede Aabningen ved Hjælp af

en indskruel Prop, nedsænkede derpaa Daasen i Ælher, som stod i en

koldgjorende Blanding, og fik derved Vandet til al fryse. Daasen viste

snart den Udvidelse, som folgcr af Isens Dannelse; men, efterat denne

maatte antages for tilendebragt, viste Vægtfylden sig formindsket ved

enhver Synken af Varmegraden og foroget ved enhver Stigen. Forso-

gene synes at være anstillede med megen Flid og Omhu; men Sagens

Natur medforer, at man alligevel derved ikke erholder nogen sikker

Overbeviisning. Da Forsogene ikke ligefrem give Isens, men kun Solv-

daasens Rumfang, da denne forandrer sin Skikkelse under Frysningen,

da man ikke er sikker paa, at Isen under alle Omstændigheder slutter

ganske noie til Daasens Sidevægge, ei heller kan stole paa at den hele

lismasse har Ætherens Varmegrad, saa efterlade Forsogene megen Tvivl

og kunne ikke gjendrive de af Heinrich i sin Tid anstillede. Man maae

imidlertid onske nye Forsog lil Sagens endelige Afgjorelse. Ved disse

maatte de egentlige Maalninger ikke forsommes.

Forfatterens Mening, at Varmestraalcrne ifolge Mellont's Forsog

kunne antages med Lethed at trænge ind i Isen, heroer uden Tvivl paa

en Misforstaaelse, Melloni fandt nemlig, al ikkun 6% af de hoil stemte,

fra en argantisk Lampe udgaaende, Varmestraaler gaae igjennem lis af

2,6 Millimetercs Tykkelse, medens 39% gaae igjennem Speilglas af

samme Tykkelse; Varmestraaler, som kom fra mindre hoil stemte Varme-

kilder, gik aldeles ikke gjcnnem Isen.

Ifolge et temmelig usikkert Forsog paastaaer Forfatteren, at lis

er en meget god Varmeleder; men dette strider aldeles imod den Er-

faring, som man i vort Klima ikke saa sjelden har Leilighcd til at
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gjore, at der nemlig udfordres en Frost af flere Maaneders Varighed,

for at frembringe et lisdække af en Alens Mægtighed.

Af virkeligt Værd synes de Iagttagelser at være, hvilke Forfat-

teren har anstillet over Isens Structurforhold, efterat denne i længere

Tid har været udsat for en Temperatur, der ligger nær ved Smelte-

punktet; men vi troe at burde bemærke, at disse Iagttagelser ikkun have

en ringe Indflydelse paa den af Forfatteren opstillede nye Gietschertheorie.

Da den indsendte Afhandling udgjor en Deel af et storreVærk,

som snart vil udkomme, saa kan der ikke være Tale om en Optagelse

deraf i Selskabets Skrifter. Vi foreslaae derfor, at takke Forfatteren og

at meddele ham en Oversættelse af nærværende Betænkning.'^

Kjdbenhavn den 30. Juni 1843.

MI. C ^rstea* Schoww. G. Forchhi§»n9ner, t^ingeM*

Selskabet bifaldt Comitée Betænkningen.

Generalkrigscommissair Falbe meddeelte Selskabet en Efterret-

retning om hans Arbeide over Afrikas Nordkyst i folgende Skrivelse:

Jeg har i sin Tid meldt det ærede Selskab det forelobige Re-

sultat af min i 1837-38 foretagne Reise i Provindsen Constanlina og i

Riget Tunis. Den forste Deel af „Excursions dans l'Afrique septentrionale,"

indeholdende den Beretning om Constantina, som jeg, efter denne Stads

Erobring havde indsendt til Selskabet for Carthagos Exploration, har jeg

havt den Ære, i sin Tid at tilstille Selskabet det originale Manuscript

og nogle trykte Exemplarer af. Jeg vedlægger nu til behageligt Efter-

syn et specielt Kort over Staden og dens Omegn (i hvis Optagelse jeg

var de franske Officerer behjælpelig og hvoraf en Original-Tegning blev

tilstillet Hoisalig Kong Frederik den Sjette), saavel som en Deel Udsigter

af hine Egne, skizzerede paa Stedet, deels af mig, deels af en ung

fransk Maler: deres Udarbeidelse i Aquarel er foretaget i depot de la

guerre i Paris, under mit Tilsyn.

Ligeledes har jeg tilmeldt det ærede Selskab Indsendelsen af

de puniske og berberske Steenskrivler, som jeg hjemsendte fra Tunis,

og som nu ere opbevarede i det Kongl. Kunst Museum. Disse samt en

Mosaique fra Carthago, der blev mig skjænket af Selskabet for denne
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Stads Exploration, lil Erindring om min Andeel i at fremme dets For-

maal, og nogle romerske Steenskrivter, der tilfaldt mig som Deel i Ud-

byltet, fra de for det carthagiske Selskabs Regning foretagne Udgrav-

ninger, har jeg tilsammen givet til det Kongl. Kunst Museum,

Endelig har jeg underrettet det ærede Selskab om, at jeg paa

mine Toure omkring i Riget Tunis havde samlet Materialier til et nyt

Kort over en Deel af delte Rige, og at jeg, da det ikke kunde for-

ventes, at dels Udgivelse i Danmark nogensinde vilde finde Sted, saa

meget villigere havde modtaget det franske Krigsministeriums Tilbud om

at lade Kortet udgive fra le dep6l de la guerre; dog med den For-

pligtelse, at jeg forblev i Paris og udarbeidede mine Materialier, samt

construerede mit Kort i selve dette Instituts Locale og under dets

Direction.

Original -Kortet, som jeg saaledes aflagde efter en Scala af

JvuDiJUo' forblev i le depot de la guerre tilligemed een, efter en Scala

af 5i^nVoo? tegnet Gjenpart deraf. Efter denne sidste skulde Kortet

graveres og saaledes udgjore et fjerde, saa at sige completlerende Kort

til de 3, som efter samme Scala ere udgivne over Riget Algier.

En Calque af det storre Original -Kort havde jeg ved min

Hjemkomst den Ære at overrække Hans Majestæt, som har behaget at

modtage det. Dette Kort har Allerhoistsamme tilladt mig at forevise

det ærede Selskab, som deraf kan see, hvor stor min Andeel er i det

fra Depot de la guerre nu udgivne Kort over Tunis, hvoraf jeg tillader

mig at offerere Selskabet to af de Exemplarer, som Directeuren, General-

Lieutenant Pelet, med Krigsministerens Samtykke, har stillet til min

Disposition.

Endvidere tillader jeg mig at vedlægge, som henhorende til

dette Arbeide:

1. Brouillon-Tegningen af Kortet over Tunis.

2. Et Folio-Hefle, indeholdende Tabellerne over de fra 121 Sta-

tioner maalte, terrestriske Vinkler, som ere benyttede til de

trigonometriske Beregninger,

3. Et Folio-Bind, indeholdende Beregninger over de 500 Triangler,

hvoraf Nettet bestaaer, af 88 dobbelte sphæriske Triangler for

de geographiske Beliggenheder, samt af corresponderende Baro-

mcter-Obscrvalioner og Zenithal Distancer for Terrain-Hoiderne.
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4. Et Folio-Hefte, indeholdende den Deel af min Dagbog over de

forskjellige Excursioner og Reiser, som angaaer det geodetiske,

astronomiske og topographiske Udbytte af dem. Hertil er foiet

en Tabel over endeel hidtil kun i de ældste geographiske

Værker benævnte Steder, hvis Tilværelse jeg har bekræftet og

hvis Beliggenhed jeg har bestemt.

5. Et Folio - Hefte indeholdende alphabeliske Tabeller over de

Stæder, Ruiner, Bjerge, Siromme tfec, hvis Navne ere anforte

i Dagbogen og aflagte paa Kortet.

6. Et Folio-Hefte, indeholdende de geologiske Oplysninger jeg har

kunnet samle paa mine Toure. De hertil bragte Prover af

Mineraller, som omtales deri, har Hans Majestæt behaget at give

en Plads i sit Mineralie-Cabinet. Nogle Doubletter har Pro-

fessor Forchhammer faaet. De medbragte Planter har jeg afle-

veret til Professor Schouw,

7. Et Hefte indeholdende nogle Noticer over Landets Befolkning

især over den homadiske Deel, over deres Fordeling under

Landets Administration &c. &c.

8. En Mappe, indeholdende 20 topographiske Croquis og Detail-

Kort over forskjellige Stæder og interessante Puncter, samt 50

architectoniske og Frihaandstegninger af antiqvariske Gjenstande.

9. To Prospecter af Tunis.

Af alle disse Piecer har Depot de la guerre en dersteds udar-

beidet Original eller en verificeret Gjenpart. De geographiske Resultater

af min Reise ere dermed udarbeidede og endte.

At General-Gouverneuren over Algier paa Expeditionen til Con-

stantina i 1837 oprettede en videnskabelig Commission, som jeg er

Medlem af, er det ærede Selskab bekjendt, ligesom og, at jeg under

mit Ophold i Paris blev foreslaaet af PAcadémie des inscriptions et

belles lettres og udnævnt af Krigsministeren til Medlem af den viden-

skabelige Commission, som i Januar 1840 begav sig til Algier. Paa

General Pelets Forlangende havde Krigsministeren bestemt, at jeg, med

en Generalstabs Officeer og en Naturkyndig, under min umiddelbare

Ledning, skulde fortsætte mine archeologiske Undersogelser i Riget

Tunis samt Opmaalingerne af dette Land indtil Grændsen af Constantina

og længere Syd efter end mit Kort rækker.
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Omstændighederne vare gunstige og Kaldet hæderligt, især for

en Fremmed,

Jeg maa meget beklage, at mine Hjelpcmidlcr ikte tillode mig

at folgc delte ærefulde Kald, da det vilde have bodet paa det mang-

lende og ufuldkomne, som endnu findes paa det udgivne Kort. Disse

Mangler ville ikke saa let eller hurtigen blive udfyldte, som man her i

Landet troede det gjorligt. Uden at paaberaabe mig min Kundskab og

Erfaring om Landet og Forholdene, skal jeg bede det ærede Selskab

bemærke, hvorlidet der i geographisk Henseende er udrettet fra Doctor

Schavs 100 Aars gamle Kort, indtil jeg i 1831-32 opmaalte Egnen af

Tunis og Carlhago, hvoraf en Deel er udgivet ved det ærede Selskabs

Understoltelse.

Uagtet de store Midler, som Frankrig og England have dertil,

blev forresten intet forelaget forend jeg atter tog fat paa Landels Op-

maaling i 1838« — Heller ikke senere er der udrettet stort; thi de

Ilincrairer, som Capitain Pricot de St. Maire samlede paa en Reise i

Landet, der havde det algierske Cavalleries Remonte til Formaal, ere

allagte, ved Hjælp af et Lomme -Compas, det eneste Instrument han

havde med sig, og vilde saaledes, hvor fortræffelige baade de og hans

Croquis af mange Steder end ere, dog været lidet brugbare, hvis man

i Depot de la guerre ikke havde kunnet slotte dem paa mine geodetiske

Puncter. Det er ogsaa kun den Deel af dem, der have en sand Værdie

for Kortets Forogelse. Var der saaledes nogen Grund for det franske

Krigsministerium at onske Undersogelserne i Tunis fortsatte ved mig,

var der folgelig end mere Grund for mig til, skjondt fjernet fra den

directe Andeel i den videnskabelige Commissions Arbeider, at vise min

Taknemmelighed for den Anerkjendelse mit Arbeide havde erholdt, ved

at give alle de Meddelelser jeg er i Besiddelse af.

Jeg har derfor begyndt Udarbeidelsen af den archeologiske

Deel af min Reises Udbytte med:

1. en Afhandling over de hidtil bekjendte puniske og berberske

Steenskrivlers Alder, hvilken jeg i afvigte Aar indsendte til

Krigs-Ministeriets Disposition, som tilstillede den til den Com-

mission af Acadcraie des inscriptions et belles lettres, der er

constituerel forat bcdomme og udgive de Arbeider, la commis-

sion scientifique de TAlgerie har samlet. Den academiske
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Commissions Sccrctair, Ur. Jomard, har underrettet mig om,

at Afhandlingen er antaget som et Bidrag til det Værk om Ber-

beriet, som Regjeringen har betroet Commissionen Udgivelsen af.—
Mil originale Manuscript af denne Afhandling vedlægges herved.

2. De latinske Sleenskrivter jeg har forefundet paa min Tour, 150

i Tallet, findes i vedfoiede Hæfte; de ere deels nye, deels

ældre bekjendte, men ufuldkomment læste eller afbildede. Her

sees de efter en Scala, som giver en klar Forestilling om Ind-

skrivtens Form og Bogstavernes Storrelse, samt disses Dan-

nelse, der er vigtig for at kjende deres Tidsalder; med den

væsentlige Forbedring, at Bogstaverne staae paa deres Plads

ligesom paa Stenen, saa at man ved at udfylde de storre eller

mindre Lacuner, saa meget lettere kan supplere det Manglende.

Ved nogle af disse Indskrivter har jeg vedhæftet de Afskrivter

jeg tog paa Stedet, paa dertil afstreget Papir. De vise den

Maade jeg har fundet at være den bedste, hvor man ikke kan

have alle Apparater til Calquering ved Haanden, eller hvor

man ikke kan naae til Inskrivtens Plads, eller hvor Skrivten

er for stor til Calquering.

Det vilde være mig tilfredsstillende, ogsaa at kunne forelægge

det ærede Selskab den reenskrevne Relation af den archeologiske Deel

af min Dagbog, men jeg har stedse opsat denne Afhandlings Udar-

bcidelse intil jeg fik Kortet publiceret.

Jeg forbeholder mig at meddele den, naar jeg, som det er

min Hensigt, sender den til Krigsministeriets Disposition, tilligemed

ovenomtalte Hefte af romerske Sleenskrivter. Den vigtigste Deel af

denne Afhandling vil angaae de Steder jeg har opdaget. —
Medens hiin Deel af Arbeidet saaledes var standset, har jeg

beskjæftiget mig med den afrikansk numismatiske, og i denne Retning

har jeg ved Hans Majestæts allernaadigste Befaling om Forogelsen af

de Kongelige Myntsamlingers afrikanske Suiter, seet mig istand til at ud-

arbeide et Ca^alog over Nord - Afrikas puniske, græske og romerske

Mynter, som ikke allene indbefatter alt hvad de danske Cabinetter eie

og jeg selv kjendte, men ogsaa Alt hvad numismatiske Værker have

bragt til vor Kundskab om fremmede Cabinclters Indhold. Det var min

Hensigt ogsaa at indsende dette Catalog til Paris, som et Bidrag til
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Værket over Algier, men eflerat lir. Magister Lindberg havde indvilliget

i min Anmodning om at underkaste de afrikansk-puniske Mynter en for-

nyet Grandskning, fik Sagen et ganske andet Udseende. Ved hans ud-

holdende Flid er det lykkedes ham at læse de hidtil ubekjendtc puniske

og numidiske Mynt-Legender , og han har derved bragt os til Kundskab

om tre Gange saa mange Stæder hvor puniske Mynter ere prægede,

som man hidtil åbnede Tilværelsen af. Hans Majestæt har desaarsag

allernaadigst bestemt, at Værket maatte publiceres for det Offentliges

Regning og tilladt, at der lil dets yderligere Fuldstænddiggj oreise maatte

udgaae en Bekjendtgjorelse herom, saavel til Udlandet som hersteds, af

hvilken jeg tillader mig at vedlægge nogle Exemplarer,

Magister Lindbergs Udkast til de Artikler, som skulle ledsage

Beskrivelsen af hver af de africanske Stæders Mynter, saavel som det

lidarbeidede Catalog, folger herved. Det indeholder Beskrivelsen af 1600

Mynter, hvoraf 400 maa betragtes som Doubletter, da de kun adskilles

ved Væglen. Det bedste hidtil bekjendte Værk: Mionnet Descr, des

médailles grecques^ indeholder omtrent 800, hvoraf 150 ere Doubletter

som hine. Selv om de Suiter af Afstobninger, som med Grund kunne

forventes fra mange Cabinetter, ikke indlobe, vil Værket dog blive det

dobbelte af hiint og langt hensiglmæssigere udarbeidet; men hvor moi-

sommelig end en saa langvarig, ved en Række af et Par Hundrede

Værker gjennemfort og sammenlignet Compilation end har været, saa

har den dog kun ringe Værd imod de Opdagelser, som skyldes Magister

Lindbergs grundige og udbredte Kundskaber, og skal jeg i den Anled-

ning bede det ærede Selskab lægge Mærke til : at det er alene ham man

skylder de vigtige Opdagelser i den orientalske Numismatik, som det

Kongelige Mynt-Cabinets Suiter af orientalske Mynter have givet Stof til

og som findes i hans derom skrevne Afhandlinger, hvoraf jeg ved-

lægger den endnu ikke udgivne over de Buvidiske Emirers Mynter,

Disse fleersidige Arbeider ere de eneste numismatiske , som ere

udgangne fra det Kongelige Mynt-Cabinet over udenrigs Numismatik

siden Professor Ramus's Catalog saae Lyset, og de fortjene vistnok Sel-

skabels Anerkjendelse.

Jeg beder det ærede Selskab underrette mig om nogen af dets

Medlemmer, i de hermed folgende Documcnter skulde finde noget, som

var værd at lægge Mærke til eller egnede sig til Offenlliggjorelse. Det
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Beskrivelse af Kortet over Tunis, uddragen af de vedfoiede Materialier.

Det er mit Onske at det ærede Selskab vil tillade Opbcvarelsen

af disse mine originale Afhandlinger i dets Archiv, naar jeg har afbe-

nyttet dem til Udarbeidelsen af den archeologiske Deel af mine Itine-

rairer, og det skal være mig kjært om dette videnskabelige Udbytte og de

Oldsager jeg har foroget Museerne med, kunne ansees som Erstatning for den

Understottelse jeg erholdt af Regjeringen til min sidste Reise i Afrika."

Kjobenhavn den I. Juni 1843.

En af Selskabet udnævnt Comitee afgav i den Anledning fol-

gende Beretning:

j,Det kongelige danske Videnskabernes Selskab har udnævnt Un-

dertegnede til at sammentræde i en Comitee, for ved afgiven Betænkning

at sætte Selskabet i Stand til at. give Herr General-Krigscommissair Fa/6e

den Underretning, han onsker som Svar paa en Skrivelse af 1ste Juni

d. A., der ledsagede de to Exemplarer af et ved hans Medvirkning i

det kongelige franske General-Krigsdepot udarbeidet og derfra nylig ud-

givet Kort over Riget Tunis, hvilke han skjænkede Selskabet, og de

Afhandlinger, Samlinger, Croquis, Tegninger og maleriske Udsigter

hvilke han forelagde samme i Modet 8en 2den Juni sidstleden, og som

i Forbindelse med nogle tidligere modtagne Meddelelser indeholde det

videnskabelige Udbytte af General-Krigscommissairens Reise i Provindsen

Constantina og Riget Tunis i Aarene 1837 og 1838. Jfolge denne Ud-

nævnelse have vi nu gjort os nærmere bekj endte med disse Arbeider,

forsaavidt de ikke vare udforte med udelukkende Hensyn til ovennævnte.

Kort og altsaa maatte antages at være fuldstændigen benyttede ved

dettes Udarbejdelse. Vi have derved havt Leilighed til, under Anerkjen-

delsen af den Omhu, hvormed disse Arbeider overalt ere udforte, med

Glæde at bemærke, at det er lykkedes Herr General-Krigscommissairen,

ved sin levende Interesse for Sagen og ved omhyggelig Benyttelse af

de Fordele, hans Stilling tilbod ham, foruden de til det nævnte Korts

Construction fornodne Opmaalinger, Observationer og Beregninger, at

tilveiebringe en ret anseelig Mængde af Materialier til Oplysning om

Tunis's Antiqviteter, Ethnographie og Topographie, og vi tvivle ikke om,
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at de, naar de blive offentliggjorte paa den af Samleren paatænkle Maade,

ville afgive betydende Bidrag til noiere Kundskab om et Land, der i

Oldtiden havde en anseelig Folkemængde med lioi Cultur, men i sin

senere forvildede Tilstand kun har været saare lidet undersilgt, og derfor

er kun meget lidet bckjendt. Med Hensyn til det Spiirgsmaal, Herr

General-Krigscommissairen fremsætter i sin Skrivelse, om hvorvidt noget

i disse Samlinger, foruden det, han selv har bestemt at offentliggjore,

af Selskabets Medlemmer maatte findes at egne sig til saadan Meddelelse,

da kunne vi for vor Deel ikke andet, end være enige med ham i, at

naar de archæologiske Materialier ere blevne benyttede ved Udarbeidelsen

deels af den af ham allerede begyndte Fremstilling af den archæologiske

Deel af Reisens Udbytte, deels af det annoncerede Værk om de nord-

africanske Mynter, vil uden Tvivl hele det ovrige Materiale, der egner

sig til Offentliggjorelse, passende kunne benyttes til den af General-

Krigscommissairen paatænkte Beskrivelse af Kortet over Tunis, Vi

forudsætte derved, at de allerede samlede og ordnede Notitser om Lan-

dets Befolkning og sammes Fordeling i en saadan Beskrivelse ville kunne

finde en passende Plads, hvis de ikke ere bestemte til at offentliggjores

paa anden Maade. Med Hensyn til det af General-Krigscommissairen i

Slutningen af Skrivelsen yttrede Onske, at nedlægge sine originale Op-

tegnelser, naar de ere blevne benyttede, i Selskabets Archiv, foreslaae vi,

at han fra Selskabets Side gjore^ opmærksom 'paa, at Videnskabernes

Selskab vel har et Archiv, men som kun er bestemt til Opbevaring af

dets egne Sager, og derfor, kun tilgængeligt for Selskabets Embedsmænd,

ikke egner sig til Gjemmested for andre Ting, end i alt Fald saadanne,

som man kunde onske vel bevarede under Laas og Lukke. Derimod

vil et af de offentlige Bibliotheker uden Tvivl være et mere passende

Gjemmested for saadanne Sager, som de her omhandlede, og maaskee

kunde der navnligen gives Anviisning paa Universitetsbibliotheket, som

den offentlige Samling, Selskabet pleier at skjænke alle saadanne Sager,

som det maatte komme i Besiddelse af, og af samme Grund ikke onsker

at indelukke i sit Archiv.

Kjobenhavn den 7de Juli 1843.

ip. C. JPeiersen. jr, i¥« Jfånaviff. VeMachow*

Selskabet tiltraadte Comiteens Betænkning.
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Selsliabct røodtog:

Abhandlungeii der toniglichen Gesellschaft der Wissenschaflen zu Gol-

tingen. 1 Band (1838—41). Goltingen 1843. 4to.

Studien des Gottir^schen Vereins Bergmannischer Freunde. B. 4. Heft, 3

u, B. 5. Heft. 1.

Catalogue de 514 éloiles doubles et multiples decouvertes sur Thémis-

phere celeste boreal par la grande lunette de l'observatoire

central de Poulkova et catalogue de 256 étoiles doubles princi-

pales *ou la distance des composantes est de 32 secondes å

deux Biinutes et qui se trouve sur rhéraisphére boréal, publié

par facademie imperial des sciences, St. Petersbourg 1843. 4to.

Table des positions géographiques principales de la Russie redigée par

M. W, Struve, Pirecteur de robservaloire central de Poulkova,.

1843. 4to.

Numerus constans putationis ex ascentionibus rectis stellæ polaris in

specula Dorpatensi, annis 1822—1838 observatis deductus,

adjecta est disquisitio theoretica de formula nutationis, auetore

€hr, Aug, Peters in specula Pulcovensi astronom© adjunct<x lu

scriptis Acad. imp. Petropol. 1842.

Airys tides and vaves extracted from the Encyclopædia Metropolitana.
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Oversigt
over det

Kong-eligfc danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1843.

o€-^S©^^-t«

Af

Conferentsraad og Professor JBT. C^. f^lTSte^^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JMr. 9 og S.

Modet den 3^^« November.

Justitsraad Molbech forelæste nogle Forsvarsbemærkninger ved de i

Selskabet forelagte Antegnelser til dets Historie. Selskabet fandt ikke

Anledning til at lade disse og de tidligere Bemærkninger trykke, men

anmodede Forfatterne om at meddele disse Bidrag til Selskabet Historie

til Opbevaring i Selskabets Archiv.

Executores testamenti i afg. Etatsraad Schou's Bo tilmeldte Sel-

skabet, at der af den Afdode var legeret det 50 Rbdlr. aarlig for derfor

at udsætte Præmier.

Professor Velschow udnævntes til Medlem af Ordbogscommissionen*
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Miidet den il^^ November.

JTrofcssor Eschricht oplæste en Afhandling, som er bestemt at tjene til

Indledning for en Række Unilcrsogelscr over Hvalerne^ han agter- at med-

dele i dette Selskabs Skrifter. Under Navnet Hvaler, bemærkede han, at

han forstaaer alle egentlige Cetaceer, eller hele Cetaceernes Familie med

Undtagelse af de saakaldte planteædende (Dujong og Manati), hvilke

han med Blainville og Owen henregner til de Tyghudedes Orden.

Prof, E. gjorde opmærksom paa, at i alle Have findes flere

eller færre Arter af Hvaler — skjondt dog overalt kun til visse Aarstider,

da Hvalerne overhovedet ere vandrende Dyr; — at deres Mængde —
om end hvad de store Hvaler angaaer langtfra saa betydelig som forhen,

dengang Kaskelotter og Rorhvaler vare almindelige Gjæster ved de euro-

pæiske Kyster og Rethvalerne sværmede omkring Spitsbergen i uhyre

Flokke, — dog endnu er meget betydelig. Da fremdeles Hvalerne ikke

kunne holde sig skjulte paa Havets Dybde, men allerede i lang Afstand

raaae tiltrække sig de Sofarendes og Kystbeboernes Opmærksomhed, og

da de fra de tidligste Tider have været et yderst velkomment Bytte og

Gjenstand for en ivrig Jagt, saa kunde det ikke feile, at hos de Sofa-

rende overhovedet og hos alle de Kystindbyggere, der drive Hvalfangsten,

nodvendigviis maatte uddanne sig en vis Kundskab om de forskjellige

Hvalers Artsmærker og Livsforhold. Denne Kundskab have de Natur-

kyndige imidlertid kun lidet benyttet; men heller ikke have Forfatterne

over Hvalerne i Reglen havt Leilighed til selv at iagttage, endsige

noiere at undersoge, flere Arter af Hvaler, og Cetologien har derfor

staaet, ligesom den endnu maa siges at staae meget lavt i Forhold til

de fleste andre Grene af Zoologien.

Af de ældre Forfattere over Hvalerne synes kun Aristoteles at

have stottet sine Beretninger paa egne Undersogelser, ligesom ogsaa kun

han kan siges at have havt en rigtig Forestilling om deres vigtigste

Livsforhold. Senere indsneg sig maiige urigtige, lildeels eventyrlige

Forestillinger om dem Barderne f. Ex. antoges for deres Oienbryn!

Saa urigtige Forestillinger vise sig ikke alene i de naturhistoriske

Skrifter fra Middelalderen, skjondt paa don Tid Hvalfangsten dreves
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solgtes almindeligt paa Torvene i flere af Norraandiets Byer; de vise

sig endnu hos flere Forfattere af det syttende og attende Aarhundrede

Hvalernes Artsadskillelse forsogte Artedi og Linné^ uden selv

at kjende Dyrene, ved at opstille sona Repræsentanter for særegne Arter

de Individer, der vare iagttagne af forskjellige Forfattere, et Forsog, der

maatte trænge til mangfoldige Berigtigelser. Af Delpliinerne ere ogsaa

de fleste Arter senere blevne noiere bestemte, og mange nye Arter til-

komne ; Kaskelotterne ere derimod, efter Cuviers grundige Bemærkninger,

blevne indskrænkede til een Art. Rethvalerne (Bardehvalerne uden Ryg-

finner og uden Bugfurer), som af Linné ligeledes henfortes til een Art,

adskilles af Cuvier med Rette sem to Arter: en arctisk Art, den saa-

kaldte Gronlandshval (Islændernes „Sletbag") og en antarclisk. Af

Rorhvalerne eller — som især de Sofarende benævne dem — Finfiskene,

opstillede Linné tre Arter, nemlig foruden den almindelige nordiske Fin-

fisk iphysalus^^ der efter den ufuldkomne Beskrivelse af Martens urigtig

antoges at mangle Bugfurerne , to af Sibbald som artsforskjcllige

beskrevne Individer, hvilke vare strandede ved Skotlands Kyster,

Cboops og musculus), — Da Otto Fabricius i Grenland erfarede, at man

der adskilte fire Slags Rorhvaler, antog han — aldeles paa maae og

faae — de tre af disse lig hine tre Linnéiske Arter og den fjerde (Ti-

kagulik), meente han maatte være den af Pontoppidan noget tidligere

beskrevne Nebbehval, Balæna rostrata (de Nyeres Ilypcroodon), i den

falske Forudsætning, at Nebbehvalen havde Barder. Navnet Balæna ro-

strata gik fra nu af over til at betegne en lille Art Rorhval, der

dog af de fleste Nyere slet ikke antoges at bestaae som særegen Art.

Af de tre Linnéiske Rorhvalbenævnelser overfortes Navnet „Boops" af

Fabricius paa den ved Gronland almindeligste Art ^^Keporkak^', Physalus

derimod paa den i alle Henseender meget forskjellige ^^Tunnolik ^'^ og

Musculus paa Gronlændernes j^Keporkarnak'"' , som dog Fabricius aldrig

fik at see. Derved forledtes de europæiske Zoologer til at antage Gron-

lændernes Keporkak for den samme Art som den ved Europas, eller

idetmindste ved Hollands , Kyster almindeligste Art , der sædvanligen

kaldtes Boops, og til at antage Gronlændernes Tunnolik for en tvivlsom

Art, ligesom den Linnéiske Physalus. Om den Fabriciske Musculus kunde

man ligesaalidt have nogen Mening som om den Linnéiske , og Cevier



100

anvendte atter Navnet paa et artsforstjelligt Individ fra Middelhavet,

hvilket gav Anledning til at antage en egen stor Art af dette Navn

at have hjemme i Middelhavet. De Fleste antoge imidlertid ikke denne

af Cuvier opstillede Art; derimod optoges, og med storste Ret, en anden

nordisk Art, nemlig den af Rudolphi og Brandt opstillede B. longimana.

Men da omsider Schlegel havde viist, at denne efter al Sandsynlighed

var artslig med den fra Sydhavet kjendte Balænoptera australis eller Ba-

læna sulcata antarctica, blev atter — idetmindste efter Schlegels Auto-

ritet — alle egentlige nordiske Rorhvaler (longimana ikke iberegnet)

indskrænkede til een eneste Art, der af denne nyeste Monograph over

Hvalerne kaldes Balæna sulcata arctica.

Den Usikkerhed, der ifolge denne Oversigt unægteligen finder

Sted i Henseende til Rorhvalernes Artsadskillelse, og som Folge deraf

ogsaa i Henseende til deres geographiske Udbredning , maa , efter

Prof. E's Formening_, især tilskrives, at man har hentet Kundskaben om

Rorhvalerne fra de Undersogelser, der have kunnet anstilles paa tilfældig

indbjergede Individer, Undersogelser, der altid ere meget ufuldstændige.

Efter Prof. £.*s Formening kan Rorhvalernes Artsadskillelse langt sikkrére

begrundes paa en omfattende Beskrivelse af de Arter, der endnu paa en-

kelte Steder ere Gjensland for en regelmæssig Fangst, navnlig af „fie-

porkaken^^ ved Kolonien Frederikshaab i Gronland og „ Vaagchvalen^' ved

den norske Kyst i Omegnen af Bergen. Kun paa denne Maade bliver

man i Stand til at benytte Hvalfangernes rige Erfaringer om visse be-

stemte Arter til Videnskabens Fremme og kun paa denne Maade i Stand

til at faae Beskrivelsen fuldstændig, nemlig indbefattende saavel Skelettet

som de ydre Dele, og desuden alle hos hver Art væsentlig forskjellige

Indvolde. — Idet paa hiint Sted lir. Capt. Holboll og paa dette Hr. Stift-

amtmand Christie med en overordentlig Interesse for denne Undersogelse

have bragt rige Materialier til Veie, er Prof. E. bleven sat i Stand til

at levere en saadan Beskrivelse af disse to Arter. Det har viist sig, at

den grcinlandske „Keporkak," Fabricii B. Boops, er lig B. longimana Rud.

Brandt, og at „Vaagehvalen" er en liden korthaandet Art af Rorhval,

der forelobigen kan kaldes B. rostrata (bergensis). Da fremdeles Prof.-E.

har faaet Leilighcd til at undersoge et paa Sjellands Nordkyst indstrandet

Individ, og dette viste sig aldeles forskjelligt fra hine to, men derimod

havde de Characterer , Cuvier har ansat for den af ham opstillede
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B. musculus, og da han ogsaa af den gronlandske Tunnolik og Tikagulik

har modtaget flere viglige Dele, haaber han i de folgende Afhandlinger

at bringe Sporgsmaalet om de nordiske Rorhvalers Arlsforskjellighed nær

dets Afgjorelse,

Det har imidlertid ikke saameget været den zoologiske som for-

nemmeligen en udtcimmende anatomisk Beskrivelse, Prof. E. har sat sig

til Formaal. I denne Henseende har han meent at burde gaae ud fra

Fostrenes Undersogelse , den eneste Maade at lære Delene af saa colos-

sale Dyr at kjende i deres naturlige Leieforhold og Forbindelser, saa-

velsom at faae Sikkerhed om visse Organers Tilstedeværelse, om andre

Deles Antal og overhovedet at have de samme Dele af flere Arter opbe-

varede til indbyrdes Sammenligning. I denne Henseende har Prof. E,

ligeledes været særdeles heldig med Hensyn til B. longimana og til

Vaagehvalen. Efter Fostrenes Undersogelse har han kunnet udstrække

den til Moderdyrenes vigtigste Organer, saa at han troer at kunne ud-

strække Beskrivelsen af alle disse Arter til alle Alderne. — Undcrso-

gelsen har iovrigt givet Anledning til flere physiologiske Betragtninger,

hvorved den allerede i og for sig vidtloftige Beskrivelse har maattet af-

deles i flere forskjellige Afhandlinger.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Archiv fur Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthiimer Schleswig

Holstein, Lauenburg und der angranzenden Lander und Stadte.

Herausgegeben von der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellschaft fiir

vaterlandische Geschichte. 5ter Bd. Altona 1813. 8vo.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag, in Verbindung

mit mehreren Mitarbeitern ausgefiihrt und auf off'entliche Kosten

herausgegeben von Karl Kreil, Adjunkten der k. k. Sternwarte.

2ter Jahrgang, i Aug. 1840 bis 31 Juli 1811. Prag 1812. 4to.

Flora Batava No. 528 og 529.

Akademischer Almanach der koniglichen bayerschen Akademie der Wis-

senschaften. Miinchen 1843.

Annalen fiir Meteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstande,

redigirt von Grunert^ KoUer^ Kreil^ Lamont^ Plieninger und
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Stieffel , herausgegeben von J, Lamont. Jahrgang 1842.

Heft. 1—4. Muiichen 1842. 8vo.

Proccedings of Ihe Zoologicai Society of London. April 29. 1843.

London 1843. 8vo.

Reports of the Council and Auditors of the Zoological Society of London.

April 29. 1843. London 1843 8vo.

Astronomicai Observations, made at the Radcliffe Observatory, Oxford,

in the year 1840, by Manuel J. Johnson M. A., Radcliffe

Observer. Vol. L Published by order of the Radcliffe Trusties.

Oxford 1842. 8vo.

Schriflen der Slernwarte Seeberg. Ermittelungen der absoluten Storungen

in Ellipsen von beliebiger Excentricitat und Neigung , von

J. A. Hansen, Director der Sternwarte Seeberg. Ister Theil,

welcher als Beispiel die Berechnung der absoluten, vom Saturn

erzeugten. Storungen des Enckeschen Comelen enthiilt. Gotha

1843. 4to.

Bulletin de la Société Imperiale des naturalistes de Moscou. 1842.

IV. 1813. I 8vo.

Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en Physiologie, uitgegevcn door

/. van der Hoeven en W, H, Vriese, 10 Deel. 1^ 2, 3 Stk,

1813. 8vo.

Annali delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto, apendice al Bim. 1842,

sopra il trasporto di materia ponderabile nelle scariche eleltriche.

Sconda edizione. Padova 1843. 4to.

De Galileo-Galilei circa Jovis satellites locubrationibus
,

qvæ in I. <fc R.

Pitiana Palatina Bibliotheca adservantur ad clarissimum ae reve-

rendissimum Patrem Johannem Inghiramium in Florentino Lyceo

Scholarchum Eugenii Alberii brevis disquisitio. Florentiæ IV

id. Maii 1843. 4to.

Inscriptiones græcæ ineditæ. Collegit ediditque Ludovicus Rossius.

Fase. IL Athenis 1843. 4to

11 politechnico , repertorio di studi applicati alla prosperita e coltura so-

ciale. 29<»30. Milano 1842. 8vo.

Sur le coefficient constant dans Taberration des étoiles fixes dediiit des

observations, qui ont été executées a Tobservatoire de Poulkova
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par ^instrument de Repsold, etalé dans le premier vertical par

M. W. Struve. Saint-Petersbourg 1843. 4lo.

Et Exemplar af det af Selskabet udgivne Skrift, Regesta diplo-

matica hisloriæ Danicæ, blev fremlagt.

Miidet den l^te December.

m rofessor Forchhammer meddelte Selskabet en Række af nye Iagt-

tagelser over Frictionsstriber i Danmark.

Paa den ostlige Skrænt af Fax'oe Bakke ligger en Kalkgrube,

som forer Navnet Baunkulestumperne Det er den ostligste af alle

Kalkkuler ved Faxoe og ligger temmeligt langt nede paa Bakkens mod

Ost heldende Flade. Kalkstenen er her meget fast og tæt, og da man

i Sommer afrommede et nyt Stykke af Overfladen, fandt man den be-

dækket af Striber og Ridser. Da Forfatteren besogte dette Sted i Juli

Maaned dette Aar iagttog han folgende Forhold : Overfladen af Stenen var

aldeles glat sleben og næsten speilende. I denne afslebne Flade findes

en utaUig Mængde finere og grovere Striber indridsede, deels saa fine, at

man kun seer dem formedelst Politurens Afbrydelse , naar man holder

Fladerne under den rette Vinkel imod Lyset, dels bredere og tydeligere

og indtil en halv Linies Dybde. Disse Striber ere ikke parallele; men

foruden nogle enkelte, som aldeles ikke folge nogen Regel, ere 3 Ret-

ninger meget skarpt og bestemt udtrykte , og paa Krydsningspunkterne

kan man med Sikkerhed bestemme, hvilken Retning der er den yngre,

og hvilken den ældre. Resultatet af disse Undersogelser er, at de ældste

og meest tydelige Striber stryge 6. 2® N. og V. 2<* S. efter den sande

Himmelegn. Det 2det System er det tydeligste af alle og stryger mellem

23« S., V.230N. og 6 18« S , V. 18« N. Det tredie og yngste

System af Striber, som er mindre tydeligt end det mellemste og tyde-

ligere end det ældste System, stryger mellem O. 43<^ S., V 43^ N.

og 6 45*' S , V. 45*^ N. eller naar man ikke tager Hensyn til de
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smaa Afvigelser, stryger det ældste System 6. og V., det mellemste og

tydeligste OSO. og VNV. og det sidste SO. og NV. Den Flade, der

var blotlct da Forfatteren besogte Faxoe, var omtrent 40 Quadralfod, og

ved Rosendals Besidder, Hr. Greve Holcks Godhed, erholdt Forf. Tilladelse

til at fore en stor Plade deraf, som veiede c. 800 Pund, til Kjobcnhavn,

hvor den opbevares i Universitetets mineralogiske Cabinet. De stribede

Kalkstene vare bedækkede af 12 til 14 Tommer Sand, hvorpaa der fulgte

3 til 4 Alen meget udmærket Rullesteensleer, hvori der forekom enkelte

Uullesteen af over en Cubikfods Storrelse og en stor Mængde mindre.

Ogsaa i Vemmetofte Kule er Kalkstenen stribet; men den blottede Flade

var meget lille; Striberne vare ogsaa her SO. og NV. Striberne paa

Kalkstenene ved Faxoe vare de tydeligste, Forfatteren har seet, hvilket

aabenbart hidrorer fra den udmærket faste og tætte Kalksteen, hvorpaa

de bevægede Blokke have virket. Af disse anforste Iagttagelser folger,

at Stribningen paa Faxoe Bakke er ældre end Rullesteensleerdannelsen.

Denne Iagttagelse er meget viglig med Hensyn lil Dannelsestiden; thi

da Forfatteren vil kunne bevise ved Iagttagelser paa Bornholm , at der

forekommer Striber, som ere dannede under de nuværende Forhold, ere

disse forenede Iagttagelser et nyt Beviis imod Theorien om den petride-

launiske Flod. Dernæst er den forandrede Retning af Bevægelsen meget

mærkværdig Hvis det har været en Flod, der har fort Stene med sig,

har den forandret sin Retning fra 6. og V. til SO. og NV. Hvis det

har været lisbræer, maa ogsaa disse lisbræers Bevægelsesretning have

forandret sig^ hvilket ikkun lidet stemmer med lisbræernes Natur.

Bolgeslaget derimod forandrer sig efter Strommens og Vindens herskende

Retning, og at den i Ostersoen i Nærheden af de svenske og bornholmske

Kyster under en almindelig Hævning maatte forandre sig, er i hoieste

Grad rimeligt. Dernæst er det indlysende, at Stribningen maa være fore-

gaaet under Vandets Overflade, med mindre man vil antage, at Landet

har lidt en Sænkning efter Stribningen. Thi, da Striberne findes be-

dækkede af flere Alen Sand og Leer, maa delte Malerial være afsat

efterat SYibningen har fundet Sled, og da alle vore civrige Iagttagelser

vise , at alle 3 Afdelinger af vor Rullestcensformation ere afsatte

af Havet , saa maa nodvendigviis , hvis ikke en Sænkning har bragt

den tidligere over Vandet værende Bakke atter under dets Overflade,

Stribningerne selv være foregaaede under en Vandbedækning. Alle ovrige



105

Iagttagelser fore alligevel til det Resultat, at Landet i Stribningens Tid

har været i en Hævningsperiode.

Det overste Lag af Gronsandet i Skovhuusvænge ved Leilinge,

er en blaagraa fast Kalksleen ; ogsaa denne Kalksteen er stribet, men Forf.

kan ikke angive Stribernes Retning, da Arbeiderne allerede havde ned-

brudt Kalkstenen, for han iagttog Striberne. Denne Stribeiagttagelse ved

Leilinge stadfæster paa en udmærket Maade Iagttagelserne ved Faxoe,

da der her ligger 16 å 20 Fod Blaamergel fuld af Rullestene over den

stribede Kalksteen, og Mergelen igjen er bedækket af Rullesteenssand.

Paa Bornholm forekommer der en stor Mængde Striber paa de

faste Granit-Gneus Klipper. Rytterknægtens Top, det hoieste Punkt af

Bornholm, er ganske udmærket og fuldkommen parallel stribet. Disse

Striber stryge S. 42^ V. og N. 42^ 6. Paa Rytterknægtens sydostlige

Skrænt var Stribernes Retning S. 33<* V, og N. 33° 6. Den samme

Retning fandtes paa Nordgrændsen af Rytterknægten, paa VSV.- Siden

derimod blev Stribernes Retning mere vestlig, nemlig S. 51^*V. og N. 51*^0.

Dog var det her kun Fur^r og ingen egentlige Striber, Forfatteren kunde

iagttage. Ved Brogaarden i Aaker vare Striberne S. 28^V. og tætved

Kæmpegaarden havde -de brede og dybe Furer og Striber en Retning af

S. 30V. og N. 300.

En anden Række af Iagttagelser blev anstillet paa de faste Gra-

nitklipper i Nærheden af St. Olskirke og imellem denne Kirke og Allinge.

Stribernes Retning svæver her imellem S. 480V., N. 48^0 og S. 78"V.,

N. 78^6., ^saaledes at de nærme sig til en reen ost- og vestlig Retning.

Den 3die Række af Iagttagelser blev anstillet paa Hammerens Granit-

bakke og umiddelbart Syd for Hammersoen. Iagttagelserne give her

noget afvigende Resultater, hvis Forskjællighed synes at blive bestemt

deels ved Holden over Havet, deels ved Dalenes Retning. Det hoieste

Punkt havde en Strygningslinie hos Striberne af V 7"S. og 6. 7"N.

Dette var tillige den meest vestlige Retning; alle de ovrige Retninger

ligge imellem denne og S.38^V. og N.SS^O., og de fleste og tydeligste

Striber ere parallele med Hammersoen og altsaa parallele med den Dal,

der adskiller Hammeren fra det ovrige Bornholm Hammerens Granit-

klipper ere stærkere afslebne og tydeligere stribede end nogensomhelst

Granitklippc, Forfatteren ellers har seet. Og ligesom ved" Faxoe er

Slibningsmaterialet endnu paa Stedet. Det er nemlig Sand, hvoraf hele
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Hammerens Klippe endnu er bedækket, og som sandsynligviis ved den

Strom af ilavet, der gaaer imellem Bornholm og Skaane, er bleven opkastet

paa denne fremspringende Pynt. Den anden Aarsag, hvorfor Striberne ere

saa tydelige paa Hammeren, ligger i Granitens egen Beskaffenhed. Man

seer nemlig tydeligt, at Graniten ikkun, hvor den er flintkornet, mod-

tager Striber. Dette bliver navnligen indlysende ved Betragtningen af en

grovkornet Granit, som har et Bælte af fiintkornet Granit, der atter er

gjennemskaaret af en gangartig Masse af grovkornet Granit. Den Ginkornede

Granit er overmaade smukt og parallel stribet, medens den grovkornede

kun har nogle enkelte, hoist utydelige Striber og forresten paa Overlladen

har en stor Mængde Huller, som hidrore fra borlslebet Glimmer. Dernæst

vise overhovedet ikkun de flade og afrundede Klipper Striberne, medens disse

overalt mangle, hvor Granitgneusens Slenter ere stærkt heldende eller

lodrette. Dette er sandsynligviis Aarsagen , hvorfor Klipperne ved

Stranden paa Bornholm næsten aldrig vise Striber. Dog har Forf. iagt-

taget paa en flad Klippe imellem Alllinge og Teign dybe Furer, hvis

Strygning var 6. IT^N. og V. il^S d. v, s. lodret paa Kysten. Ved

Betragtningen af Bolgeslaget viste sig, at disse Furer udslebes ved Vand

og Sand, uden at Stene udfordres dertil. Ikke langt fra dette Sted

fandtes utydelige Striber i samme Retning. Ved Hammershald, et frem-

springende Forbjerg, fandtes i Vandskorpen Striber med 2 Strygnings-

retninger, der laae mellem 6.260S. og V.260N. og 0.420S. og V.420N.

1 det Hele taget er, naar vi undtage Hammeren, Landets Ostkyst baade

ved Stranden og hoiere oppe paa Klipperne meget fattigt paa Striber,

hvorimod de forekomme overmaade hyppigt paa den sydlige og vestlige

Side af Granitmassen. Med Hensyn dertil gjor Forf. især opmærk-

som paa 2 Steder: det ene er ved store Haldegaard mellem Boelskirke

og Aakirkebye , hvor et Granitforbjerg strækker sig mod Syd og paa

hvis sydligste Deel en Mængde meget tydelige Striber Itibe fra O. til V.

Paa Knuds Kirkes granitiske Forbjerg forekommer der en stor Mængde

Striber, og disse ere i det Hele taget lodrette paa Forbjergets Sider,

saaledes at de meget betydeligen forandre Retningen paa de forskjællige

Steder af denne Urbjergmasse.

Foruden disse Striber paa faste Klipper, forekommer der endnu

men udelukkende paa Vestkysten, store stribede Blokke. Forfatteren har

seet dem paa Kysten mellem Riinne og Udlobct af Lesaae, og her findes
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de især i overordentlig stor Mængde, deels under Gronsandets bratte

Klipper ved Amager, deels under den mindre hiiie Klint ved Hammers-

hald. Paa begge disse Steder og overalt paa Kysten , have Blokkene

parallele Striber paa deres Overflade, og de forekomme ikkun, naar

denne Overflade er nogenlunde jevn. Aldrig har Forf. seet dem paa

Stenenes nedre Flader og altid ere Striberne lodrette eller næsten lod-

rette paa Kysterne. De stribede Stene ere Granit af meget forskjellige

Arter, Overgangssandsteen, og imellem Lilleaaen og Laesaaen, Keuper-

sandsteen Paa eet Sted laae der en Sandsteensblok paa en Skrænt tæt

ved Kysten i et lille Aalob, hvis Sider vare bratte og fulde af Rulle-

steen. Dens Steen var stribet parallel med Aalobet. — De 2 Klinter,

ved hvis Fod de stribede Blokke ere særdeles hyppige, indeholde begge

meget faste og haarde Kisellag, og jeg maa^ antage, at den eneste

Grund , hvorfor de stribede Blokke ved disse Localiteter ere hyppigere,

ligger deri, at Klinterne, der bestandigen nedbrydes ved Bolgeslaget,

derved levere en stor Mængde haarde og skarpkantede Brudstykker, som

ved Vandets Bevægelse flyttes paa Blokkenes jævne Overflade, som

derved stribes. Saameget synes uimodsigeligen at være godtgjort ved

disse Iagttagelser, at Blokkene ere stribede paa det Sted og under de

Forhold, hvorunder vi nu finde dem. De kunne ikke være stribede ved

lisbræer, der vilde flytte dem og derved frembringe en aldeles uregel-

mæssig Slibning. De kunne ikke være stribede ved den store Vandstrom,

hvorom man antager, at den har flyttet Blokkene selv, hvorved da disse

ogsaa maatte være blevne uregelmæssigt stribede; antager man derimod,

at Bolgeslaget foraarsager Slibningen, saa finder Forklaringen af det

iagttagne Phænomen ingen Vanskelighed. Stribede Blokke synes at

være hyppige ogsaa ved Danmarks ovrige Kyster. Forfatteren har fundet

dem ved Ostersoens Kyst, ikke. langt fra Rodvig, og Hr. Stud juris

Wedel har ligeledes iagttaget dem ved Sundets Bredder Nord for Kjo-

benhavn. De smaae Blokke, som findes i .Rullesteenssanddannelsen, ere

næsten alle hoist uregelmæssigen stribede ; Hr. Lector Steenstrup har saa-

ledes fundet dem i Gruusgravene i Nærheden af Sortie, og i det nordlige

Sjælland findes de i enhver Gruusgrav. Det er det Material, som ved

sin Bevægelse har fremkaldt Striberne paa de store Blokke og

faste Klipper.

Selskabet besluttede at lade besorge en Copie af den Gipsaf-
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stobning, som Prof. Forchhammer foreviste, og at forære den til det

engelske geologiske Selskab.

Selskabet modtog:

Nouveaux Mémoires de rAcadéraie Royale des Sciences et belles-letlres

de Bruxelles. Tome XVI. Bruxelles 1843. 4to

Mémoires couronnnés et mémoires des savans etrangérs ,
publics par

TAcadémie Royale des Sciences et belles -lettrcs de Bruxelles.

Tom. XV. 2eme partie, 1841—42 Bruxelles 1813. 4to.

Bulletin de rAcadcmie Royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.

Annéel842. Tom. IX. 2^me partie Bruxelles 1842. Tom. X.

lére partie. Bruxelles 1843. 8vo.

Catalogue des manuscripts de la Bibliotheque Royale des dues de Bour-

gogne, publié par ordre du Ministre de Tintérieur. Tom. III.

Repertoire mélhodique 2eme partie. Bruxelles & Leipzig. 1842. 4to.

Annuaire de Tobservatoire Royal de Bruxelles par Quctelet^ 9eme &
lOeme année. Bruxelles 1842 et 1843.

Sur l'emploi de la boussole dans les mines
,

par Quetelet. Bruxelles

1813. 8.

Instructions pour Tobservation des phénomenes periodiques. 4to.

Sur la difference des longitudes des observatoires royaux de Greenwich

et de Bruxelles par M. M. Sheephanks et Quetelet,

Verhandelingen van het provincial Utrechtsch Genootschap van Kiinsteu

en Welenschappen. Deel 1—10. Utrecht 1781—1821. 8.

Niewe Verhandelingen van het provincial Utrechlsche Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen Deel 1— 11. Utrecht 1822-38. 8.

Verhandcling over de oorzaken, wardoor onns Vaderland in't Begin der

zeventiendcn ceuw inH vorbren^en van voortreffelike schijvers,

Dichters, Gelerden en Schilders boven andere landen, zoo zeer

heeft mitgemunt enz. Ter Beantwoording eener Prijsvrage &c.

van J, van Manen. Utrecht 1818. 8vo.

Verhandcling over de Weelde bij de inwoneren der vereenigde Nederlanden

en derzelver voorlgang en invlocd op den burgerstaat. Ter

Beantwoording eener Prijsvrage, door J. van Manen. Ulrecht

1820. 8vo.
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Verhandeling over het Kwaad-Hofdzeer (Tinea capitis) door P. J, Blom^

uitgegeven door het provincial Utrechtsch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen. Utrecht 1839. 8vo.

Kammerjunker og Ritmester v. Oldenburg indsendte en Globus

af 18 Tommers Diameter, hvis Hensigt er at give en tydelig Fremstilling

af de mærkeligste physiske Forhold paa Jordkloden. Adskillige af de til-

stedeværende Medlemmer erklærede, at de kjendte den, og ansaae den

for et gavnligt Hjælpemiddel ved den geographiske Underviisning i Sko-

lerne, hvortil dens i Forhold til Storreisen meget billige Priis ogsaa an-

befaler den.

Selskabet modtog:

Systema materiæ medicæ vegetabilis Brasiliensis. Composuit Car, Frid,

Phil. de Martins. Lipsiæ et Vindebonæ 1843. 8vo.

Modet den 15^« December.

Irrofessor Schouw meddelte en Oversigt over de geographiske og hi-

storiske Forhold, som de italienske Lyngvæxter (Ericaceæ & Vaccinieæ)

frembyde.

Den almindelige Lyng, Calluna vulgaris^ der spiller saa stor

en Rolle i Nordeuropa, forekommer paa Alperne fra sammes Fod indtil

Sneelinien ; endnu i Posletten danner den Heder, men i Apeninnerne bliver

den sieldnere og synes neppe at gaae sydligere end ^3V Brede. Deri-

mod har Italien en anden Lyngvæxt, der, især Syd for Nordapenninerne,

bliver meget fremherskende: Erica arborea. Alperne og de nordligste

Apenniner frembyde en tredie Lyngform i Erica carnea^ medens det

mellemste og sydligste Italien og Sicilien foruden E. arborea have 4

Lyngarter: E. scoparia^ muUiflora^ ramulosa og sicula^ hvoraf nogle

ere af meget indskrænket Udbredelse. — Sydeuropa har flere Arter af
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Erica end Nordeuropa, men Arternes Antal tiltager ud mod det atlantiske

Hav saavel i Nord- som Syd -Europa.

Nord -Europa har to Arter af Slægten Arctostaphylos ^ nemlig

uva ursi og alpina^ der i Italien kun forekomme i den alpinske Region

af Alperne, og den forsle Art tillige i samme Region i Apenninerne.

Derimod har Sydeuropa i Arhutus unedo en beslægtet meget udbredt

Planteform, der spiller en vigtig Rolle især i Kystvegetationen, og som

i Nordeuropa kun forekommer paa den milde Vestkyst.

Slægten Rhododcndron har tre italienske Arter, ferrugineum,

hirsutum^ Chamæcistus ^ som dog alle ere indskrænkede til Alpernes

hoiere Regioner og fattes i Apenninerne. Ogsaa Loiseleuria procumbens

findes kun i den alpinske Region af den forstnævnte Biergmasse.

De tre nordiske Arter af Slægten Vaccinium^ nemlig Myrtillus^

uliginosum og vitis idæa findes i de hoiere Regioner af Alperne og Apen-

ninerne, dog neppe sydligere end 42^.

Adskillige nordeuropæiske Slægter: Andromeda^ Ledum^ Cas-

siopea^ Phyllodoce^ Cassandra^ Daboecia^ Oxycoccus^ savnes aldeles i Ita-

lien; andre, Loiseleuria^ Arctostaphylos ^ Rhododcndron og Vaccinium

forekomme kun som Biergplanter og have deres Sydgrændse enten i

Alperne eller i Midten af Apenninkieden; saa at Middelhavsfloren kun har

to Slægter: Arbutus og Erica^ eller i al Fald tre, naar Calluna regnes

med. Vel har Slægten Erica flere Arter der end i Nordeuropa, men

med Hensyn til Individernes Antal spiller den ikke den Rolle som Cal-

luna vulgaris i Norden. — Lyngplanlerne vise sig derfor i en betydelig

Aflagelse ved at sammenligne Sydeuropa med Nordeuropa.

Det var ikke at vente, al de buskagtige eller halvbuskagtige

Lyngplanter, som kun forekomme i Alpernes eller Apenninernes hoiere

Regioner eller ikke have nogen stor Betydning i Menneske-Livet, skulde i

den Grad have vakt Opmærksomhed i Oldtiden, at de kunde findes beskrevne

af den Tids Skribenter. Derimod kunde man formode at finde de Lyng-

væxter omtalte, som characterisere Middelhavsfloren og fortrinsviis et saa

udmærket og udbredt Træe, som Arbutus unedo. Der er heller ingen

Tvivl om at de Gamles Arbutus eller, som den ogsaa kaldtes, Unedo, er

denne Væxt. Plinius's Beskrivelse deraf, hans Henviisning til Grækernes

xoficxQog og Theophrasts Beretning om delte Træ, der hos Nygrækerne

hedder ys^iaQictj hos Italienerne: Arbulo, Albatro, Arbatrésto, sætle
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delte udenfor al Tvivl. Hvad disse og flere Forfattere, Lucrets, Ovid,

Virgil, yttre om dette Træe, viser, at det da, ligesom nu, har spillet en

betydelig Rolle i Kystkraltene.

Derimod er dot tvivlsomt om de Gamles Erica, sqsixij^ svarer, til

vor Erica. Plinius taler om et ringere Slags Honning Bierne trække af

denne Plantes Blomster, men den Blomstringstid, han angiver, passer

kun paa Calluna vulgaris, som blot i Overitalien er saa hyppig, at der

kunde være Tale om den.

Comiteen for Regestum Diplomaticum havde indsendt folgendeBrev:

„Af det Regestum Diplomaticum Danicum, til hvis Udgivelse Sel-

skabet i Aaret 1841 har bevilget en Sum af 2500 Rbdlr., er nu det

forste Binds forste Afdeling, fra 822 til 1397, 344Pagg. eller 43 Ark

in 4to, bleven færdig fra Trykken, saaledes som Selskabet allerede har

erfaret ved de til Sammes Medlemmer uddeclte Exemplarer deraf. For

at nu dette for den fædrelandske Historieforskning saa vigtige Hjelpe-

middel saasnart muligt kunde komme til offentlig Nytte, staaer alene til-

bage at bestemme Prisen, til hvilken det kunde være at udsælge.

Saavel med Hensyn til saa meget muligt at letle Vedkommende An-

skafl'elsen af et saa vigtigt historisk Hielpemiddel, som ogsaa i Analogie

med- hvad der ved andre af Selskabet udgivne Skrifter har været og er

sædvanligt, troer Commissionen at burde foreslaae Udsalgsprisen for den

ovenmeldte, nu udkomne Afdeling af Regestum til 2 Rbdlr. pr. Exraplr.,

hvilket er lidt over 4 Sk. pr. Ark.

Commissionen tilfoier, at Trykningen af det forste Bind uafbrudt

fortsætles, saa at sammes anden Afdeling i næste Aar 1841 kan ven-

les fuldendt.

Commissionen for Udgivelsen af Diplomatarium og Regestum Danicum,

Kiobenhavn den L'ide Decbr. 1843.

JEnffeisiofi, Miaiaerup'Iiosenvinffe. C MaMbech

Selskabet bifaldt den foreslaaede Udsalgspriis.
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Til Medlem af den physiske Classe valgtes:

Mag. Art. Edvard August Scharling^ Professor i Chemien ved

Kjobenhavns Universitet.

Til Medlemmer af den historiske Classe:

Dr. phil. Caspar Frederik Wegener, Lector i Soro, R. afDanncb.

Dr. phil. Caspar Peter Paludan -Muller, Overlærer ved Odense

Cathedralskole.

Selskabet modtog:

Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia

Yol. 8. Part. 2, 3. 1843. 1843.

Proceedings of the American philosophical Society, No. 22—25. 1842.

Flora Batava. No. 530.

Die Pehlewi - Legenden auf den Miinzen der letzten Såsåniden, auf den

altesten Miinzen Arabischer Chalifen , auf den Miinzen der

Ispehbed's von Taberistån und auf indo-persischen Miinzen

des ostlichen Iran von X>. Justus Olshausen, Copenhagen

1843. 8.

Lehrbuch der praklischen Heilkunde nach chemisch-ralionellen Grund-

siitzen, von Dr. Gottfried Christian Reieh. Bd. 1. Lief. 2 & 3.

Berlin 1843, 8.
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Til liele Aaret lieiili5reii€le.

1 det forlobne Aar har Selskabet labt sil hoilagtede Æres-

medlem :

Geheimestalsminister og Overkammerherre v. Mosting ^ Ridder

af Elephanten, Storkors af Danneb. o. s. v.

og tvende af dets ordentlige Medlemmer;

Vor, ved sine anatomiske og physiologiske Arbeider og Opda-

gelser beromte Professor, Kgl. Livlæge og Overlæge ved Garden, Ludvig

Levin Jacobsen^ Ridder af Dannebrogen og Dbmd., Ridder af Nordstjernen,

Commandeur af Vasaordenen, og

vor indsigtsfulde Mathematiker, Capitain og Lærer ved den mi-

litaire Hoiskole, Carl Ludvig v. Bendz^ Ridder af Dannebrogen.

Ordbogscommissionen

har i Aaret 1843 holdt 44 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S

fortsattes fra Sortblakket indtil Spillegield. Trykningen af samme Bog-

stav, som i Aaret 1842 var standset, er i forrige Aar atter begyndt, og

vil nu, om endog ikke med Hurtighed, uafbrudt blive fortsat. Ligeledes

er Revisionen af Bogstavet T atter paabegyndt; og Commissionen har

Udsigt til at kunne lade Trykningen af sidstnævnte Bogstav begynde i

Aar (1844) og fortsættes samtidigen med Trykningen af S.

For at fremme Arbeidet androg Commissionen hos Selskabet paa

Valget af et fjerde Medlem og foreslog dertil Professor Velschow^ der

efter Selskabet Beslutning indtraadte i Commissionen, og har deeltaget i

Moderne fra den 8de November.
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Den meteorologiske Comitee

har i Aarels Lob modtaget [agtlagelser fra folgende Steder:

Reikiavig^ Juslitsraad Thorstensen, fra 1842 Septbr.'l lii 1843

Aug. 31; Barometret, Thermomelret, Regnmængden, Vinden, Luftens

Udseende, een Gang daglig, 8—9 Form.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagltagelser fra 1842 Septbr. 1

til 1843 Aug. 31, hver anden Time fra 6 Form. til Midnat.

Godthaab i Sydgronland, Lægen Bloch, 1842 Juli 1 til 1843

Juni 30; Barometret, Thermometret, Vinden, Luftens Udseende, 3 Gange

daglig, 10 Form. 4 og 10 Efterm.

Stubbekjobing paa Falster, Byfoged Buntzen, 1842 Jan. 1 til 1843

Sepl. 30; Barometret, Thermometret, Luftens Udseende, dog Thermo-

metret kun fra April 1843, 3 Gange daglig, 9 Form., 12 og 4 Eftrm.

Christiansborg i Guinea, Chirurg Sannom, 1838 Marts t til

1842 Novbr. 30; Barometret og Regnmængden, 4 Gange daglig, 8 og

10 Form., 2 og 8 Efterm.

Desuden ere de timevise Thermomeleriagttagelser fortsatte paa

Nyholms Hovedvagt, ligeledes de sædvanlige Iagttagelser i botanisk Have,

over Havets Temperatur paa Trekroners Balterie og ved Badehusene,

over Regnens Hyppighed paa Nyholms Hovedvagt, Ved Deeltagelse af

Pastor Jeger i Vederso ved Ringkjobing har Comiteen endvidere seet sig

istand til at oprette en Station paa Jyllands Vestside; et Thermometer

er sendt derhen i Efleraaret, og de ovrige Instrumenter ere færdige til

Afsendelse.

Udgivelsen af del 3die Hefte af collectanea meteorologica blev

opsat, fordi man ansaac det for hensigtsmæssigst ved Udarbeidelsen af

Resultaterne tillige at benytte den ovenfor anforte lagltagelsesrække af

Hr. Sannom; imidlertid er Trykniugen nu begyndt, og Heftet vil ud-

komme i 1844.

BrSndboring.

I Aaret 1843 begyndte Arbeidel med den artesiske Brondboring

den 21de Marts, og fortsattes uden væsentlige Hindringer til den 2ode
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October, i hvilken Tid der arbeidedes i 167 Dage, Ved Slutningen af

Arbeidsaaret 1842 var man med Boret kommen til Dybden 538 Fod

4^/it Tomme under Oresundets daglige Vandspeil; ved Arbeidets Ophor

1843 til 580' 8". Fremgangen var allsaa 42' 3V2", som er 16' 7"

mere end i Aaret 1842, i hvilket der blev arbeidet i 199 Dage*). Den

storre Fremgang i 1843 maae tilskrives den mildere Grund: Flinten er

nemlig bleven sieldnere og af ringe Tykkelse og Kalken noget blodere

end hidtil. Dette giver Haab om, at naar Grunden vedbliver successivt

at blive mildere, vil der giores ligesaa god Fremgang paa storre, som

hidtil i enkelte Aar paa mindre Dybde.

Commissionen for Udgivelsen af el dansk Diplomatarium, og

Regestum dipiomaticum.

• Af det sidstnævnte Værk (jvfr. Oversigt f. Aaret 1842, S. 107)

er 1ste Binds 1ste Afdeling i 1843 bleven færdig, og udkommen under

folgende Titel: „Regesta diplomatica historiæ danicae. Index

chronologicus Diplomatum & lUerarum^ Historiam Danicam inde ab an-

tiquissimis temporibus usque ad annum 1660 illustrantium
^

quæ in

libris hactenus editis vulgata sunt. Cura Soc. Reg. Scientiarum danicae,

Tom: /. pars prior ab Åo. 822 ad ann. 1397." (Ogsaa med dansk

Titel.) 344 pp. 4to. Forste Binds anden Afdeling er under Trykken.

Censur over de i Aaret 1843 indkomne Priis-

afliandlinger.

Physiske Classe.

Som Forsog paa at besvare det af den physiske Classe frem-

satte Priissporgsmaal angaacnde Veirligets Forandringer har Selskabet

*) Ved en Feiltagelse slaaer i Beretningen for 1842 503'MV2" som den

Dybde, ved hvilken Arbeidet begyndte, istedelfor 512' 8". Derefter var

Fremgangen i 1842 kun 25' 8^/2".
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modtaget en Afliandling, affattet i det tydske Sprog og med Motto: „les

extrémes se touchent." Forfatteren heraf har aldeles fulgt den af Dove valgte

Fremgangsmaade, og i denne Henseende leveret endeel værdifulde Bidrag

til at fuldstændiggjorc de af denne Lærde anstillede Sammenligninger;

derimod har han, af Mangel paa Iagttagelser fra de nordlige Lande,

ladet Sammenligningen mellem det nordlige og sydlige Europa for storste

Delen uberiirt. Da han desuden udelukkende har indskrænket sig til at

betragte Temperalurens Forandringer, uagtet Opgaven angik Veirforan-

dringer i Almindelighed, for hvilke navnlig "Vindforholdene upaatvivlelig

have en ikke ringe Betydning, saa troer Selskabet ikke at kunne tilkjende

hans Arbeide Prisen.

Som Besvarelse paa det for detClassenske Legat i Aaret 1841 udsatte

Priissporgsmaal: „en noiaglig Beskrivelse af de i Danmarks forstjellige Dele

„anvendte Methoder til Torvens Forkulling, saavelsom en indbyrdes Samften-

„ligning af Producternes Mængde, Beskaffenhed og Omkostninger," var

der indkommen en Afhandling med Motto : „Det er altsaa klart, at Man-

gel paa Brændematerial og dets hoie Priser for Fremtiden o. s. v."

Selskabet har fundet denne Afhandling udarbeidet med megeu

Flid og Omhu og med en heldig Forening af theoretiske Kundskaber og

Erfaring. Afhandlingen indeholder en Mængde paa Iagttagelser i for-

skjellige Dele af Danmark og Udlandet stoltede Sammenligninger, der

blive desto vigtigere, da flere Forsog ere anstille med betydelige Qvan-

liteter. Selskabet maa derfor ansee den ovennævnte Afhandling som et

Arbeide, der paa en særdeles tilfredsstillende Maade har fyldestgjort

Priisopgaven, og derfor tilkjende den den udsalte Priis af 100 Rbd.

Forfatteren fandtes at være polytechnisk Candidat Bendt Soborg

Jiirgensen.

Priisopgaver.

Den niatlicmatiske Classe,

Det er bekjendt, at Iagttagelserne af Pleiadernes Bedækning ved

Maanen ere af megen Vigtighed saavel med Hensyn til de geographiske

Længdebcstemmelser, som med Hensyn til Bestemmelsen af Maanetav-
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lernes Noiagtighed. Da nu de astronomiske Forarbeider, som ved Un-

dersogelsen af disse Iagttagelsers Resultat væsentlig ville komme i Be-

tragtning, for Oieblikket kunne ansees som tilstrækkelig fuldendte, idet

nemlig ikke alene den relative Stilling af 53 af Pleiadestjernerne ved

Bessel er bleven bestemt med hoi Grad af Noiagtighed, men ogsaa

Theorien om Formorkelsernes Beregning overhovedet i den senere Tid

ved forskjellige Forfattere har modtaget en betydelig Uddannelse , saa ud-

sætter Selskabet som Priisopgave:

At foretage en ny, til den praktiske Astronomies nuværende

Tilstand svarende, Beregning af alle, saavel i nyere som ældre Tider,

observerte Pleiade- Bedækninger, ved hvilke de til Grund for Iagttagel-

serne liggende Tidsbestemmelser kunnne antages at have en med Hensyn

til Iagttagelsernes Oieraed tilstrækkelig Sikkerhed.

Den physiske Classe.

Benzoesyren fortjener ikke blot ved den Maade, hvorpaa den

ved chemisk Konst kan frembringes og forvandles, men ogsaa ved det

Forhold, hvori den staaer som Planteproduct til det dyriske Stof Hippur-

syren, en udvidet Undersogelse. Til Oplysning navnlig af dette Forhold

er det vigtigt, ved tilborligt anstillede Forsog at være forvisset om den

angivne Forekomst af Benzoesyren i Græsarterne Anthoxanthum odoratum

og HierochLa horealis (Holcus odoratus Lin,) og om Mængden, hvori

den er tilstede i samme; ligesom det ogsaa er onskeligt at have vel

anstillede Undersogelser over flere Foderurter med Hensyn til denne

Syre. Selskabet vil derfor belonne den Afhandling, som bedst oplyser

denne Gjenstand.

Den philosophiske Classe.

Al give en sammentrængt Fremstilling og grundig Vurdering af,

hvad der efter ICant er udrettet for Ethiken.

Den historiske Classe.

Blandt de mod Nord anlagte græske Colonier fortiencr def
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Bosporanske Kongerige ved del cimmeriske Stræde i del nuværende rus-

siske Taurien en besynderlig Opmærksomhed, saavel paa Grund af denne

Slals særegne gcographiske Forholde og den Indflydelse, disse i flere

Henseender havde paa dens Stilling og Forfatning, som med Hensyn til

dens politiske Relationer og udstrakte commercielle Forbindelser.

Da denne mærkelige græske Stats Historie endnu ikke er op-

klaret i den Grad, som det kan antages ved mere omfattende og derpaa

i Særdeleshed rettede Undersogelser at ville være mueligt, ag da ogsaa.

saavel den noiagligere Kundskab, der nu hpves om de vedkommende

Egnes geographiske og locale Forholde, som de i senere Tid efterhaan-

den giorle Opdagelser af græske Mindesmærker, tilbyde Historieforskeren

nye Kiendsgierninger og Data, saa finder Selskabet Anledning til at

fremsætte folgende Priisopgave:

Ved Hielp af en fuldstændig og opmærksom Benyttelse af

Kilderne at levere en saavidt mueligt oplysende Fremstilling af det

græsk - bosporanske Kongerige, deels med Hensyn til dets Omfang,

Grændser og Naboforholde , deels i Henseende til dets indvortes

Forfatning og Tilstand, saavelsom dens udvortes politiske og commer-

cielle Forholde med Benyttelse af, og lilfoiede Oplysninger om de

hidhorende Monumenter fra den Tid, som endnu maatte haves tilbage

i Mynter, Indskrifter, Ruiner af Bygninger og Anlaig og andre histo-

riske Minder; hvorhos Selskabet maatte ansee det for hensigtssvarende og

onskeligt , at Afhandlingen ledsages med et noiagtigt , sammenlignende

geographisk Kaart.

For det Thottiske Legat

CPræmien 200 Rbd.)

At und.ersoge og fremstille de Love, hvorefter Metallegeringernes

physiske Egenskaber ere afhængige af deres Sammensætning.

For del Classenske Legat.

1. Da den Mening er almindelig udbredt, at de forskjellige i

Handelen forekommende Saltarter spille en forskjellig Rolle med Hensyn
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til de dermed sallede Fiskes Conseivalion og ovrige Egenskaber, finsker

Selskai)et at foranledige en noiagtig Undersogelse af denne Gjenstaud, og

frenasætter folgende Priisopgave:

At samle og kritisk at bedomme Erfaringerne over den Ind-

virkning, som forskjelligc Arter af Kogsalt udove paa de Fiske, der

skulle opbevares ved Hjelp af Salt; at undersoge paa hvilke Egenskaber

hos de forskjellige Saltarter disse Virkninger beroe, og at vise, hvilke

af de hos os i Handelen forekommende Saltarter ere de bedste til Fiske-

saltningen, og hvorledes man kan give de andre Sallarler de forlangte

Egenskaber. Præmien er 200 Rbd.

2. Da man i den senere Tid har begyndt al anvende forskjellige

nye, garveslofholdige Legemer i Garverierne, saa bliver del saa meget

vigtigere for Garveren al besidde el for ham beqvemt Hjælpemiddel til

al bestemme Mængden af del Garveslof, som findes i en eller andeu

vandig Oplosning. Selskabet udsætter derfor folgende Priisopgave:

At angive en Fremgangsmaade , hvorefter man med Lethed og

Sikkerhed kan bestemme Mængden af Garvestof i saadanne Oplosninger,

som benyttes i de nyere Garverier, Præmien 100 Rbd.

3. Da vore Toldforhold gjore det onskeligt, med Sikkerhed at

kunne bestemme, om en eller anden i Handlen forekommende feed Olie

er reen Hampeolie eller kua en Blanding, som indeholder Hampeolie, saa

udsættes folgende Priisopgave:

At angive en Fremgangsmaade, hvorved man "tuldkomnere end

ved de hidtil bekjendte kan gjenkjende Hampeolie, og bestemme i hvilket

Forhold den er tilstede i en Blanding af fede Olier. Præmien 100 Rbd

Besvarelserne af Sporgsmaalene, forsaavidl de ikke angaae vore

fædrelandske Sager, kunne være affattede i det latinske, franske, engelske,

lydske, svenske eller danske Sprog. Afhandlingerne belegnes ikke med

Forfatterens Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet

Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer
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tamme Motto. Selskabets i de danske Stater boende Medlemmer deel-

tage ikke i Priisæskningen. Belonningen for den fyldeslgjorende Besva-

relse af el af de fremsatte Sporgsmaal, for hvilken ingen anden Priis er

nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske Dukaters Værdie.

Priisskriflerne indsendes inden Udgangen af August 1845 til

Selskabets Secretair, Conferehtsraad og Professor //. C, Orsted^ Com-

mandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.

Bille, M,, Skrivelse til Selskabet om at fremme Anlægget af en Navigationshall

i Helsingdr. S. 52. Betænkning derover, S. 54—56.

Brdndboring, Selskabets. S. 120.

Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 4, 13, 37, 4^, 57, 63, 95, 101,

108, 112.

Celaceerne, om deres (og navnlig Rdrhvalernes) hidtil ufuldkomne Arts-Bestem-

melse og Anatomie. S. 99. 100.

Dasypodes^ (Bæltedyr) Udsigt over denne Dyrfamilies Slægter og Arter, af P. W.
Lund. S. 81—83.

Eschriaht, D. F. , Indledning til en Række Undersogelser over Hvalerne (Ceta-

ceerne), S. 98— 101.

Fabers galvanoplastiske Buste af Hs. Maj. Kongen. S. 52.

Falbe, C. T. meddeler Selskabet Efterretning om hans Arbeider over Afrika's

Nordkyst. S. 87—93. Comittee-Betænkning herover. S. 93—94.

Forchhammer^ C, geognostiske Iagttagelser om den siællandske Kridformation.

S. 1. Undersogelser over Topasens chemiske Sammensætning. S. 31,

Nye Iagttagelser over Frictionsstriberne i Danmark. S. 130.

Glandsen, Udvikling af Læren om samme. S. 47.

Gletscherne, om deres Theorie, af D. A. Petzholdt. S 89.

GrSnsand, opdaget i Nærheden af Kioge. S. 2, 3.

Biorth, S., Secretair, indsender en forseglet Pakke med Beskrivelse af en elec-

tromagnetisk Maskine. S. 4,

Islandske literaire Selskab bevilges en Undersloltelse af 500 Rbd. til Udarbeidelsen

af en almindelig Beskrivelse over Island. S. 7— 12.

Jiirgensen, C, Dedurtion af den Formel, der tiener til at bestemme Jordklodens

Figur ved Pendulets Svingninger. S. 65—72.

Knud Porse, Hertug af Halland. S. 40 - 44.
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stab. S. 35.
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i den Orientalske Numismatik. S. 92.
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Lyngvæxter, de Italienske. S. 109.

Medaille, i Anledning af Selskabets Jubilæum, bekostet af H. M. Kongen. S. 31.

Medlemmer, nye, optagne i Selskabet. S. 112.

Meteorologisk Comittee, dens Virksomhed. S. 119.

Meteorologiske Iagttagelser i 1843. S. 23, 38,46, 64, 96, 113—118.

Molbech, C, forelæser et Brudstykke af Selskabets Historie. S. 4. Indgiver et

Forslag til en stdrre Offentlighed af Selskabets Forhandlinger. S. 4—5.
Forslag angaaende et videnskabelig-kritisk dansk Tidsskrift. S. 17-22.

Historisk Udsigt over Gotlands Forhold, fra Valdemar Atterdag til

Christian IV. S. 57. Forsvarsbemærkninger ved Antegnelserne til Sel-

skabets Historie. S. 97.
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Oldenburg, G. F., Indsender el Excmplar af sin physicalske Jord-Globus. S. 109.

Ordbogscommissionen, dens Forhandlinger. S. 119. •

Petersen, N. M., Undersogclse om Knud Porse, Hertug af Halland. S. 40— 44.

Om Betydningen af Ordene Stipendium og Beneficium hos Saxo.

S. 75—78.

Petzholdt, D. A., (i Dresden), haandskreven Afhandling over Gletschernes Thcorie:

Betænkning over samme. S. 84—87.

Priis-Afhandlingcr og Friis-Opgaver. S. 121— 1:24.

JRamus, C., Afhandling om nogle Curvers Rectification ved elliptiske Func-

tioner. S.*3.

JUegestum diplomaticum danicum angasicnde. S, III. Commissionen forsamme. 121.
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S. 34. Betænkning over samme. 35. Soger og bevilges en Undersldt-

lelse til fortsatte Forsog over denne Gienstand. 59, 60.

Schou, J, H., legerede Selskabet 50 Rbd. aarlig til Præmier. S. 98.

Schouw, J. K, Oversigt af de italienske Lyngvæxters geographiske og historiske

Forhold. S. 109

Selskabels Forhandlinger, Udvidelse af deres offentlige Meddelelse. S. 4.

Siællands Kridformation, fortsat fra Stevns-Rlint, paa Halvden imellem Kidge-

og Præsidebugt. S. 1—3.

Tidsskrift, et kritisk-videnskabeligt, angaaende Savnet af et saadant i Danmark,

m. m. S. 17 flg.

Tobak, dens Destillation, og Tobaksrdgens chemiske Beskaffenhed. S. 13—17.

Topasen, om dens chemiske Sammensætning. S. 31,

Tunis, geographisk -antiqvariske Oplysninger om dette Land (af C. T.Falhe').

S. 88—91.

Velschow, J. M.y indtræder som Medlem i Ordbogscommissionen. S. 119.

Videnskabernes Selskab, Udvidelse af dets Forhandlingers offentlige Meddelelse.

S. 4. Dets Forsamlmg hos Hs. Maj. Kongen. S. 2.5. Dets Regnskab

for 1842 og Budget for 1843. S. 26. Dets topographiske Virksomhed

ophdrer. S. 35. Bevilger en Undersldttelse til det islandske literaire

Selskab. S. 67, ligeledes til Prof. Scharlings Undersdgelser. S. 61. An-

gaaende dets Historie af C. Molbech. S. 74. 97. Elatsraad^ScAou«

Legat til Selskabet. S. 98. Nye Medlemmer optagne. 112. Ved Ddden

afgaaede Medlemmer. 119.

Westergaard, N. L., Brev til Hs. Maj. Kongen, om hans Reise i Indien og

Persien. S. 28-31.

Wilktns, Afhandling over de malhematiske Linier, som kunne drages med Oval-

værketj Betænkning derover. S. 61.

Zeise, W., Undcrsdgelse over P;oducterne af Tobakkens Idrre Destillation. S. 13.

Om et Product af Ammonicum-Sulfocyanhydral med Chior. S. 73.

Orsted, II. C, fortsatte Betragtninger over Lyset, med Hensyn til det Skidnnes

Naturlære. S. 6. Udvikling af Læren om Glandsen. S. 47-51. Anteg-

nelser til Selskabets (trykte) Historie. S. 74.
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Af

Conferentsraad og Professor MM. €^. Oi^Sietif
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JWr, 1,

Miidet den 5'« Januar.

Jtrofessor Eschricht holdt et Foredrag over Hvalfostrenes ydre Former,

Han viste, at man i Almindelighed allerede paa Fostrene kan finde Cha-

ractererne for hver Art især, og at man altsaa meget beqvemt kan be-

nytte dem i Museerne fremfor de colossale voxne Dyr* Saaledes viser

sig allerede meget tidlig Rygfinnens Stilling hos Finhvalerne, Brystfin-

nernes Form, hele Kroppens slorre Plumphed eller Smægtighed, Haarenes

Antal og Stilling omkring Munden og Næseborene, ved hvilke Tegn sam-

lede hver Art vil kunne beslemmes. Naar Exemplarerne ere ganske friske

kan man selv kjende Farven i en meget tidlig Alder. Rorhvalernes Bug-

furer vise sig noget senere, ligesom ogsaa Ryg- og Halefinne forst læn-

gere hen i Fosterlivet antage den blivende Form. Meget forskjellig holder

sig i hele Fosterlivet Hovedets Form og Storrelsesforhold, saa at det er

allermisligst derfra at hente Artscharactererne.

Ved at sammenligne en Række Fostre af forskjellig Alder have



de Regler viist sig, hvorefter de ydre Deles Form lidl efter lidt uddannes.

De to vandrette Ilalefloie saaes allerede hos Delphinfostre af kun omtrent

1 Tommes Længde heclt ude paa hver Side af Halespidsen, fra forst af

som neppe mærkelige Uudfolder, der lidt efter lidt antage Lancetform

og senere krumme sig i forskjellig Grad hos de forskjellige Arter. Ryg-

finnen uddanner sig paa samme Maade og omtrent samtidig med Hale-

floiene. Udviklingshistorien, mener Prof. E. derfor, taler imod at ansee

Halefloiene for analoge Dele med Buglemmerne.

De yngste Hvalfostre fandtes ligesaa stærkt krummede som noget

andet Hvirveldyrfoster ^ men denne stærke Krumning mod Bugfladen gav

Hvalfostrene et mere fremmedt Udseende end den kan siges at give andre

Fostre, eftersom hos de storre Hvaler Hovedet og Halen altid ere stillede

stivt og uboieligt i lige Flade med Rygraden. Ved en nærmere Under-

sogelse viste det sig ogsaa, at Boiningen i Grunden aldeles ikke laae i

Ledene, men i selve Hovedbenenes og Hvirvlernes Form; thi hos Hval-

fostrene sidder Nakkebenet egentlig i samme Stilling til Rygraden som

hos de voxne Hvaler, men Tindingbenene og Pandebenene hvælve sig

fortil fra Rygside til Bugsidc, ligesom det er Tilfældet hos andre Patte-

dyr i Fosterlivet og ligesom det hos Mennesket er vedvarende. Snuden

er hos Hvalfostrene kort og bred, og vender hos de ganske smaa Fostre

ned- og bagad, hos de noget storre lige ned mod Bugsiden. Hos intet Dyr

synes Formforandringerne at være saa betydelige i Hovedets Dele som

hos Hvalerne, thi deres Hjerneskal voxer forholdsviis saa lidt, og Kjæ-

berne især hos Bardehvalerne forholdsviis saa uhyre, at hiin hos den

voxne Hval bliver en ubetydelig Deel af hele Hovedet, liggende heelt

tilbage ved det store Hul i Nakkebenet.

At Fosterkrumningen ikke ligger i Delenes boiede StilUing, men

i deres Form, viste sig ogsaa ved Hvalfostrenes Hale, og Prof E. havde

derpaa udstrakt denne Undersøgelse til Fostrene i Almindelighed og over-

alt faael samme Resultaler. Navnligen er den Stilling, som Arme og

Been have hos det menneskelige Foster, afhængig af deres ufuldkomment

forbenede Bruskes Form. Vedbliver denne Form efter Forbeningens

Fuldendelse, kaldes den ved Fodderne „Klumpfod'', der altsaa beroer

paa en Feil i Uddannelsen , ikke paa en for stærk Virksomhed af

Boiemusklerne.



Paa flre Finhvalfostre, nemlig to af Vaagehvalen fra Bergen og

to af den groniandske Kepoikak, har Prof. E. overbeviist sig om, at den

mærkværdige Opdagelse af GeofTroy St. Hilaire, at Uardehvalenie i Fo-

sterlivet have en Række Tænder skjult i Kjæberne, ikke alene gjeldcr

for B. mysticetus men ogsaa for Finhvalerne. Tændernes Antal er

endog meget stort; de findes i begge Kjæber; de forreste ere mere

Linge og tynde, de bageste mere runde og nogle af dem dobbelte. Ved

at sammenligne dem hos Fostre i forskjellig Alder lod sig endog eftervise,

at de lidt efter lidt svinde fra deres Spidser af, medens de ligge i Kjæ^

berne, altsaa neppe nogensinde komme til Udbrud.

Over en af polytechnisk Candidat Colding indsendt Afhandling,

afgav en nedsat Comitee folgende Betænkning:

„Hovedtanken i den Afhandling af polytechnisk Candidat Colding^

hvorover Selskabet har forlangt Vor Betænkning, er, at de Kræfter, som

tabes for Maskinvirkningerne ved Gnidningsmodstand, Tryk o. s. v. frem-s

bringe indvortes Virkninger i Legemerne f. Ex, Varme, Elektricitet o. dl.,

og at disse forholde sig som de tabte Kræfter. For at bestyrke sin

Mening har han anstillet en Række af Forsog over den ved Gnidningen

frembragte Varme.

Vi finde baade at Hovedtanken fuldtvel fortjener en experimental

Provelse, og at hans Forsog ere saa tilfredsstillende som man kunde for-

lange, med Hensyn paa de Hjelpemidler, han havde til sin Raadighed,

Vi foreslaae derfor at opmuntre ham til Fortsættelsen af disse Forsog,

ved at bevillige ham Hjelpemidler dertil, som antages ikke at ville over-

stige 200Rbdlr."

Kjobenhavn d» 4de Januar 1844*

Til Revisor istedetfor afdode Capitain v. Bendz valgles Pro-

fessor Ramus,



Modet den 19^« Januar.

Jljtatsraad Kolderup-Rosenvinge forelagde Selskabet det andet Bind af det af

ham paa Selskabets Bekostning udgivne Udvalg af gamle danske Domme,

afsagte paa Kongens Retlerling og paa Landsting. Han meddeelle i den An-

ledning nogle til Retshistorien henhoiende Oplysninger deels angaaende Bon-

destandens Vilkaar, deels angaaende Nævningers og Sandemænds Domme.

Ved at gjennemgaae de fem Herredags-Domboger, hvoraf de i 2det Bind med-

deel te Domme fra Aaret 1537 til 1562 ere tagne, har han optaget enhver Dom,

som kunde tjene til at oplyse Bondens Tilstand i det nævnte Tidsrum, og han

har derved fundet den Mening, som han har yttret i Fortalen til 1ste Bind

S. XXXI yderligere bestyrket, at vore Historikere fejle, naar de i Al-

mindelighed antage, at Bondestanden allerede paa den Tid var undertrykt.

Med Undtagelse af de Provindser, hvor Vornedskabet var indfort, vise

en Mængde Domme det Modsatte; forekomme der end Exempler paa en-

kelte Lehnsmænds og adelige Jorddrotters Foisog paa at foroge Bonder-

nes Afgifter eller paa at underkaste dem vilkaarlig Behandling, viser dog

den hele Maade , hvorpaa Fæstebonder personlig forhandle deres Sager

for Kongen og Rigels Raad, og Sagernes Udfald paa Retlertinget, at

den Undertrykkelses Tilstand, som senere med stærke Farver skildres af

Hamsfort^ Ostersen o. Fl.; endnu ikke kan være indlraadt. Da det i

denne Henseende er af Vigtighed at vide , orn Herremanden vil-

kaarlig kunde foroge Bondens Afgifter, oplystes af flere Domme, at delle

ikke var Tilfældet, og de Grunde, som Elatsraad Estrup i sit Skrift om

Livsfæste i Danmark (Kbhvn. 1842) har anfort for den modsatte An-

skuelse, underkastedes en ncijere Provelse, hvilken findes meddeelt i

Fortalen til det nu udkomne 2det Bind af gamle Domme. Med Hensyn

til Selvejerbondernes Forfatning gjorde Udg. opmærksom paa en hidtil

ubekjendt Ordinants af Kong Frederik d. 1ste, som forbyder, al Borfde-

gods maa adsplittes; det er denne Bestemmelse, som er gaaet over i

Christian den 3dies Recesser og i Christian den oles Lov 3—12— 1;

Hensigten med denne Befaling var, al forebygge BondergaardeneS Deling

ved Arv i smaae Lodder: een Arving skulde udelukkende besidde Gaarden

og Medarvingerne have Fyldest. Da der i Dommene findes Exempel paa?

at en Bondegård har været deelt i 24 Dele, maa man udentvivl i hiint
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Lovbud erkjende en Omsorg for Bondestandens Vel, som man ellers ikke

har været tilbojlig til at tillægge Frederik den Forste. Det synes at

være et af de Momenter, som man har overseet i Bondestandens Historie,

hvorledes den idelige Deling af Ejendommene i smaa Lodder efterhaanden

maatte bidrage til denne Stands Svækkelse i samme Grad, som Adelens

Magt tiltog ved den Lethed, hvormed den paa Grund af dens Skattefrihed

kunde foroge sine Godsers Omfang. — Om Sandemænds og Nævningers

Kjendelser give Herredagsdommene ikke faa Oplysninger, der just ikke

tale til Fordeel for Eedsvornes Domme, da en stor Deel af disse i den

omhandlede Periode blive underkj endte. At man heller ikke paa Yal-

demarernes Tid havde en ubetinget Tiltro til disse Kjendelser, som et

uforkasteligt Udsagn af den sunde Menneskeforstand, saaledes som de,

der nuomstunder fremtræde som Forfægtere af eedsvorne Retter, jevnlig

fremstille Sagen, viser allerede Jydske Lov (IL 7 og 42), som satte

Sandemænd og Nævninger under Biskoppens og de bedste Herredsmænds

Control, ligesom ogsaa efter Reformationen deres Domme bleve under-

kastede Provelse forst af den saakaldte Landnævn og derpaa af Lands-

tinget og endelig af Kongens Retterting.

Dr. Henrik Kroyer fremlagde et Arbeide over de nordiske

Pyknogonider,

Denne lille Dyregruppe, om hvilken vor Kundskab endnu er

saa særdeles mangelfuld, berorer os vel ikke umiddelbart som paa nogen

Maade gavnlig eller skadelig, og synes heller ikke i Naturens Huushold-

nmg at spille nogen vigtig Rolle , saavidt man tor slutte af det ringe

Artsantal, den ubetydelige Storrelse og Individernes sjældnere Fore-

kommen. Derimod savner den ikke Interesse i fysiologisk og zoologisk

Henseende, efterdi den tilsyneladende frembyder en saa anomal Form,

at det endnu ikke har kunnet bringes til Afgjorelse, om den bor hen-

stilles blandt Kræbsdyrene eller de edderkopag tig e Dyr.

Den fortjente norske Naturforsker, Hans Strom^ Opdageren af

denne Gruppe, beskrev to Arter; en tredie Art iiUoiede Otho Fabricius^
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en fjerde J,Rathke; og hermed kan Rækken af de tilforn bekjendtgjorte

nordiske Arter siges at være sluttet. Gruppen modtager altsaa i denne

Retning en ret anseelig Udvidelse, da Forf. troer at kunne skjælne fjor-

ten nordiske Arter, til hvilke endvidere kunde foies en hidtil ubeskre-

skreven sydlig Form (fra Rio -Janeiro, den eneste, Forf. har truffet i

Sydamerika).

De nordiske Arter henhore under sex Slægter, af hvilke een er

en ny, og fra de ovrige Pyknogonider i flere Henseender temmelig af-

vigende. Form; den bliver især mærkelig ved en meget storre Udvikling

af den, ellers hos Gruppen rudimentære Bagkrop, og viser i saa Hen-

seende ligesom et Tilnærmelses- Spor til den sædvanlige Kræbsdyrtype.

Ved den detaillerede Undersøgelse af et forholdsviis betydeligt

Antal Arter mener Forf. at have vundet Adskilligt for en fuldstændigere

og niiiagtigere Karakteristik af Ordenen i Almindelighed, saavelsom af dens

nordiske Slægter. Ogsaa erhvervedes enkelte Bidrag til Kjonnenes Ad-

skillelse, hvilken her ingenlunde er saa let, som man hidtil har antaget,

efterdi Forfs. Undersøgelser have ledet ham til det Resultat, at begge

Kjon hos de fleste — idetmindste blandt de nordiske — Pyknogonider

ere forsynede med Æggetraade (pedes oviferi). Endvidere meddeles

Bemærkninger til Berigtigelsen af nogle Arters temmelig forvirrede

Synonymi.

Men især beriges Kundskaben om Ordenens Udvikling og For-

vandling. Til dette — tilforn aldeles morke — Punkts Belysning gav

Forf. for et Par Aar siden et Bidrag (Naturh. Tidsskr. Hl. 299 flg.;

derfra optaget i Isis og fra Isis i Annales des se. natur.), i hvilket Un-

gerne af tre Arter, henhorende til ligcsaa mange Slægter, beskreves, den

ene Art gjennem to Stadier. Ved hans fortsatte Undersøgelser kjendes

nu Ungernes forste Form, efterat de have forladt Æghylsteret-, hos sex

nordiske Arter, henhorende til fem Slægter. Og idetmindste af een

Slægt ligger Forvandlingen aaben gjennem alle Stadier.

Arbeidet er iovrigt bestemt til at indlemmes i det franske Reise-

værk over Expeditionen til Spitsbergen.



Selskabet modtog:

Tijdschrift voor naturlijke Geschiedenis en Physiologie , uitgegeven doer

J. van der Hoeven en W, H. de Vriese. 10de Deel. 4 Stk.

1843. 8vo.

Transactions of the geological Sociely of London, Second Series. Vol, vi.

Part the second. London 1842. 4lo.
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Oversigft
over det

Kongeli(je danske Videnskabernes Selskabs

F o r li a n d I i n ^ e r

og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1844.

Af

Conferentsraad og Professor Mtm €7. f^'PStcA^
CoinmaDdeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Ær. 2.

Modet den 2<'^n Februar.

"rofessor Schouw meddelte en Beretning om det sidst udkomne 40de

Hefte af Flora Danica,

Til det sidst udkomne Hefte af Flora Danica knytter sig Mindet

om tvende sorgelige Dodsfald; Erindringen om den Mand, deri 37 Aar

forestod Værket og besorgede en storre Deel deraf udgivet end nogen

af hans Forgiængere, — og om den Mand, der i en ung Alder kaldet

til at fortsætte delte kongelige Værk, bortreves, medens han var i Begreb

med at udarbeide det forelagte Hefte,

Hornemann har ved at udgive 18 Hefter (1080 Tavler) af Flora

Danica, ved sin danske Plantelære, sine Reiser og sin udmærkede Libe-

ralitet mod Botanikens ovrige Dyrkere, erhvervet sig store Fortienester

af Kundskaben om den danske Flora, ligesom hans aabne, sandhedsel-

skendc, retsindige Charakteer og hans personlige Elskværdighed fandt

almindelig Anerkiendelse. Han endte derfor en lang, virksom, og hæ-
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derfuld Bane; og var hans Alder end ikke saa heil, at han, om han

havde beholdt sin tidligere Sundhed og Kraft, endnu kunde have virket,

saa mildnedes dog Tabet ved Betragtningen af hans sidste Aars Liv,

i hvilken Aanden stedse indhylledes mere, saa at tilsidst kun den egent-

lige Kierne, den uendelige Velviliie og Kierlighed blev tilbage.

Anderledes var Forholdet med Dreier. I en tidlig Alder havde

han, kiæmpcnde med trange Kaar, for storste Delen ved egen Kraft,

ved fortrinlige Evner, sielden Varme for Videnskaben og en Jernflid,

arbeidet sig op til et betydeligt videnskabeligt Standpunkt; flere vig-

lige Arbeider vare allerede udgivne, andre forberedte, da Doden rev

ham ud af vor Midte. En umaadelig Brug af Snustobak — som siden

ved retlig Undersogelse befandtes at indeholde Blykalk —- bidrog væsent-

ligen til at foroge den Sygdom, han havde paadraget sig ved i den fugtige

Sommer 1841 at giore en Reise for Flora Danica.

Efter at Hornemann i 1811 om Foraaret havde udgivet det 39te

Hefte af Værket, vare hans Kræfter saa svækkede, at han anholdt om,

at maatte som Medhielper antage Drejer, der allerede tidligere ved Reiser

for Flora Danica og ved sin Flora Excursoria Hafniensis havde godtgiort

sit Bekiendtskab med den indenlandske Flora. Faa Maaneder efter dode

Hornemann og nu havde Kongen den Tillid til den unge dygtige Viden-

skabsmand, at han overdrog ham det Værk, der paa Titlen bærer Navne

som Oeder, O. F. Miiller, Vahl og Hornemann. Drejer fortsat med Iver

det Arbeide, han allerede som Medhielper havde begyndt, men en stor Deel af

Vinteren 1841—42 var han sengeliggende, og han dode i Foraaret 1842.

Kongen fandt det rigtigst at udsætte Besættelsen af Udgiverposten,

og forelobigen al overdrage Fuldforeisen af det paabegyndte 40de Hefte

til Dr. Vahl og Anmelderen; og det var forst i Juli 1843 at Bot.

Docent Liebmann blev udnævnt til Flora Danicas fremtidige Udgiver.

Anmelderen bemærkede, hvad der ogsaa vil sces afTexten selv, at

næslen det bele Arbeide efter Drejers Dod skyldes Vahl; ikke blot har

han ene besorgel det moisommelige Arbeide, som Tavlernes Trykning og

Illuminationen medforer, men ogsaa det videnskabelige Arbeide er i Ho-

vedsagen hans Værk. Anmelderen har kun været Raadgiver og haft et

almmdeligt Tilsyn. Af de paa 60 Tavler afbildede 72 Planter ere Teg-

ningerne til
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3 besorgede af Hornemann

19 af Drejer alene

22 begyndte af Drejer og fuldforte af Vahl, der, navnligen

ved Mosserne har haft det vigtigste Arbeide (Analysen),

18 af Vahl alene,

10 af Liebmann, for hans Reise til Mexico.

Af Plantearter, der ere nye og her forst aftegnede, indeholder

dette Hefte 8, nemlig:

Corallorhiza ericetorum Drejer, en Art som er fundet af Botani-

kerne I. Lange og Strom imellem Lyng ved Skillingskroen i Sielland, og

som efter Drejers Mening er forskjellig fra den der voxer paa Moen,

hvilken han kaldte virescens (Ophrys Corallorhiza Lin.)» Den nye Art er

allerede antydet af Drejer i Kroyers Tidsskrift«

4 nye Arter af den talrige Slægt Carex nemlig: pratensis^ ni-

gritella^ hæmatolepis og filipendula^ alle fundne af Vahl i Grenland, og

den ene tillige af Lector Stenstrup i Island; de ere kort forinden om-

talte i Drejers Udsigt over de nordiske Carices i Kroyers Tidsskrift, og

den ene tillige af Liebmann under Navn af C. Stenstrupii i de skand.

Naturf. Forhandl. 1840.

Dernæst 3 nye Alger, fundne af Lector Stenstrup i de varme

Kilder i Langerne ved Reikiavig i Island, og som give interessante Bidrag

til Kundskaben om den Varmegrad som visse Planter kunne udholde;

nemlig: Scytoncma Chthonoplastes^ der findes umiddelbart ved Bredden

af en varm Kilde med en Temp. af 100 C. og som danner Lag afvex-

lende med den af det varme Vand afsatte Kisel, paa lignende Maade

som Hoffmann Bangs Oscillatoria Chthonoplastes med afvexlende Sand-

lag bringer Havbunden til at hæve sig over Vandfladen i Odense Fiord,

Sphærozyga Japeti ved 33° C.

— thermarum ved 62—6i° C.

Disse 3 interessante Thermal-Alger ere tidligere omtalte af Liebmann i

de Skandinaviske Naturforsk. Forh. 1840.

Foruden disse 8 nye Planter, indeholder Heftet 12 Planter som

ere nye for den danske Flora eller kort forinden beskrevne i danske

Skrifter, nemlig:

Colpodium latifolium.

Poa pendulina.
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Saxifraga flagellaris,

Stellaria borealis,

Melandrium triflorum,

Carex festiva^

— fuHginosa^

Bryum elongatum alpinum^

— intermedium^

alle forst fundne af Vahl i Gronland, med Undtagelse af Saxifr. flagellaris,

der tidligere blev fundet af Sabine i det nordlige Oslgronland.

Poa laxa fra Island

Bryum bimum, Paa Stentuiaske paa en indtaget Eng ved

Sli'andmollen.

Nostoc anisococcum, i et Vandkar i den bot. Have,

Ved at sammenfoie dette Hefte med de tidligere vil man finde

at Analyserne ere langt fuldstændigere; delte gjelder især om Mosserne,

ved hvis Aftegning Vahl har viist sit analysliske Talent. Illuminationen vil

ogsaa findes at have giort Fremskridt, som skyldes hans Strenghed i at

forkaste de mindre heldig udforte Tavler.

Foruden Drejer og Vahl, have Liebmann, Steenstrup, Suhr,

Steenberg, Lange og Strom givet Bidrag til delte Hefte.

Udgivelsen af Flora Danica begyndte 1761 altsaa for 83 Aar

siden. Der opstaaer saaledes let det Sporgsmaal, naar skal dette Værk

blive fuldfort?

Da Magister Drejer tiltraadte Udgivelsen paalagde Hans Majestæt

Kongen ham at indgive en Plan, hvorefter Værket paa en hensigtssvarende

Maade kunde- sluttes , saaledes at det blev et organisk afrundet Heell.

En saadan Plan blev udarbeidet af Drejer og Anmelderens Betænkning

derover indhentet, hvorefter Hans Majestæt resolverede:

1) Al Kobberværket i Alt skal bestaae af 50 Hefter; allsaa endnu 10

Hefter udgives. Tavlernes Antal, der nu er 2400, vil ved Værkets

Slutning saaledes blive 3000. Da der hidtil er udkommet et Hefte

hvert andet Aar, vil saaledes riraeligviis endnu 20 Aar hengaae

inden Værket bliver fuldendt.

2) At alle Arter af de i de danske Stater vildtvoxende Planter deri

skulle være afbildede med Undtagelse af Svampe, Lavarter og Alger,
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i Henseende til hvilke det ansees tilstrækkeligt al et vist Antal

Arter repræsentere de vigtigste og meest charakteristiske Former.

3) Derhos er der tilsagt Udgiveren Understottelse til et Tillæg til Kob-

berværket under Navn af „Genera plantarum phanerogaraarura Floræ

Danicæ", bestaaende af 200 Tavler i 4to, der i Conturer og

uden Illumination, skulle fremstille noiagtige Slægtsanalyser af de

danske phanerogame Planter samt Bregner,

Men med dette Kobberværk er den oprindelige Plan af Værket

ikke udtomt; dette hidtil udgivne Kobberværk hedder „Icones plantarum

sponte nascentium in regnis Daniæ, Novegiæ etc, — ad illustrandum

opus de iisdem plantis Regio jussu exarandum Floræ Danicæ nomine

inscriptitm'\ Den egentlige Flora Danica, hvorved man efter den oprin-

delige Plan har forstaaet en udforlig Beskrivelse og Historie af alle i

Riget forekommende Planter samt deres Anvendelse, er aldrig udkommet.

Oeders Nomenclator og hans Lærebog (i alle 3 Sprog) ere Indledninger

dertil og Hornemanns Plantelære et intermistisk Surrogat derfor.

Ogsaa for delte beskrivende Værk er taget Bestemmelse, idet Kongen

har befalet:

4) At den egentlige Flora Danica skal indeholde Arternes og Slæg-

ternes Kiendemærker, Beskrivelse, Synonymie, geographiske Forhold,

en kort Sammenligning med tiigræudsende Florer, samt Angivelse

af, hvilke fremmede Arter der dyrkes i Friland og kunne be-

nyttes som Landels egne Planter. Delle Værk skal, ligesom hidtil var

Tilfældet med Texlen til Kobberværket, udkomme paa de tre Sprog

Dansk, Tydsk og Latin.

5) At der desuden skal udkomme paa de 3 Sprog en Synopsis, der

kun skal indeholde Diagnoser og Voxesleder.

6) Hvad Planlernes Anvendelse angaaer, som efter den oprindelige

Plan ogsaa skulde omhandles i Værket, da er der ikke paalagt Ud-

giveren nogen Forpligtelse; men det er ham tilladt at benytte Tav-

lerne til særskilt at udgive de for Forstmanden, Agerdyrkeren, Tech-

nologen, Medicineren og Pharmaceuten tienlige Planter, og kunne

disse ledsages af Haandboger, udgivne af Mænd i de forskiellige

Fag, der med Held kunne bearbeide disse særskilte Dele af den

anvendte Botanik.



14

Selskabet modtog:

Ada societatis scientiarum fennicæ. Tomi2di fase. 1. Helsingforsiæ. 1843.

£/. /. Link , Jahresbericht tiber die Arbeilen fiir physiologische Botanik

im Jahre 1841. Berlin 1843. 8vo.

Ausgewåhlte anatomische botanische Abhandlungen. '^, 3 u. 4

Heft. FoL Berlin.

Modet den 16^« Februar.

Wet behagede H. M, Kongen allernaadigst at være tilstede og lage For

sædet i delte Mode.

Professor Madvig forelælse en af Orientalisten Cand. N. L. Westergaard

til Hans Majestæt Kongen indsendt og af Allerhoistsamme Selskabet

allernaadigst tilstillet Udsigt over de videnskabelige Resultater af Hr.

Westergaards Reise i Persien, daleret Teheran d. 2den Novbr. 1843.

Hr. Westergaard, om hvis Ophold og Forskninger i Indien findes en

Meddelelse i Oversigten over Selskabets Forhandlinger i Aarct 1843 S.

28 ff., ankom fra Indien til Bushire (Abuscher) ved den persiske Bugt

den forste Marts 1843. Hovedformaalet for hans Rcise til og i Persien

var Undersogelsen af den litterære Tilstand og muligen bevarede Old-

skrifter hos Ilddyrkerne, Gæbrerne^ i det ostlige Persien; et andet For-

maal var Efterforskningen og Undersogelsen af archæologiske Mindes-

mærker fra den ac/tcemewis/re (gammelpersiske) og sassaniske eller saS'

sanidiske Tid (det nypersiske Rige, som i del tredie Aarhundrede efter

Christus afloste Parlhernes Herredomme). Begge disse Formaal fastholdt

ham i det sydostlige Persien, hvor han gik ud fra og vendte tilbage til

Shirdz til Slutningen af Junimaaned.

Gabrcr^ disse Efterkommere af de gamle Perser, findes nu kun

i Yåzd og de nærliggende Landsbyer og i Kirman^ og begge Steder er

deres Antal kun ringe, i Yåzd 1000 Familier, i Kirman^ formedelst Aga

Mohammed Khans voldsomme Forfolgelse, ikkun 100. De fleste ere

Agerdyrkere, faa drive Handel, og disse besoge underliden de storre Stæ-

der, dog uden at nedsætte sig der. Blotlede for deres i Indien levende
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Troesbrodres Energie og Driflighed, leve de i stor Uvidenhed baadc i

andre Henseender og i hvad der angaaer deres Religion. To for Lær-

dom anseete Dasturer eller Ypperstepræster, Kai Khiisru og Shav^er,

vare dode, og hos deres Sonner, de nuværende Dasturer, fandt W. intet

videre Spor af Lærdom end Kjendskab til de litnrgiske Formularer og

Bonner, af hvilke de havde lært Zendordene udenad uden at kjende Be-

tydningen. Med stor Forekommenhed viste de W. deres Mærkværdig-

heder, deres Ildtempler og Begravelsessteder og deres Boger; men An-

lallet af disse sidste udgjorde i det Iloieste 30 af de almindeligste;

Dog lykkedes det W. her at forskaffe sig nogle mindre almindelige

Pehlvi- (Pehlevi) Boger, og han antager, al man nu , naar han faaer

bragt hjem, hvad han har erhvervet, i Kjobenhavn vil have Copier af

Alt, hvad den store Forsamling af Dasturer eller Ypperstepræster under

de fiirste Sassanider redigerede i Zend og oversatte paa Pehlevi. Saavel

om denne Redaction som om Zendsprogets geographiske og chronologiske

Stilling i Forhold til det i Kileskriften fremtrædende oldpersiske Sprog,

som det under Achæmenerne levede i Vestpersien, i Forening med hvilket

Zendsproget danner den old- iranske Stamme, har Hr. W. allerede nu

seel sig istand til al opstille saare interessante Synsmaader, men hvis

Meddelelse synes at burde forbeholdes ham selv, ligesaavel som Udvik-

lingen af hans Betragtning af den iranske Sprogstammes sideordnede

Stilling til den indiske og dens fra de med Sanskrit nærmest sammen-

hængende Sprog adskille Slægtskab og Forgrening ind i Europa.

Saavel de achæmeniske Mindesmærker ved Pasargadæ som de

langt vigtigere Levninger af Persepolis har W. undersogt og, foruden at

bekræfte Niebuhrs hoist omhyggelige Copier af de perscpolitanste Ind-

skrifter, har han fundet og ved Hjelp af et Tclescop paa det Noieste af-

skrevet nogle andre hidtil aldeles ubekjendte Indskrifter paa Kongegravene

i de ligeoverfor Persepolis liggende Bjerge, der baade i lingvistisk Hen-

seende ere hoist vigtige og af betydelig historisk Interesse. De angaae

Darius Hystaspis og give hans Genealogie aldeles overeensstemmende

med Herodot og en Folkefortegnelse, der er vidtloftigere end den, som

findes i en af Niebuhr copieret Indskrift. De ere (ligesom den nie-

buhrske) affattede i tre Sprog, det oldpersiske, hvis Skriftcharacterer Prof,

Lassen i Bonn, forst, slottende sig paa Rasks Opdagelser, har dechiffreret^

.et andet , i hvis af Bogstavskrift og Stavelseskrift forunderlig blandede
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Skriflsystems Dechiffrcring W. har gjort ikke ringe Fremskridt og som

han er tilboielig til at antage for det mediske Sprog, og et tredie, hidtil

ikke dechiffreret.

Sculpturnaonumenter fra Sassanidernes Tid har W. undersogt

ed Shahpur, Firuzabad, Darabjard og Persepolis; Indskrifter findes kun

paa del sidste Sted, alle i Pehlevi; ogsaa disse har W. copieret. Alle

de af ham copierede Indskrifter har han sendt til Prof. Lassen,

Eflerat have sluttet sine Undersogelser i disse Egne, drog W.

mod Nord og naaede den 26de Juli Isfahan, med det Forsæt at benytte

den gode Aarslid til at gaae mod Vest over de bakhtyariske Bjerge for

at besoge de her liggende Ruiner af Biblens Sushan og det persiske

Suså. Den russiske Gesandt i Teheran, til hvem W. ved Hans Majestæt

Kongens Forsorg var anbefalet ligesom til* den engelske Gesandt sam-

mesteds, havde sendt ham til Isfahan flere Anbefalingsskrivelser til de

bakhtyariske Hovdinger, der leirede paa Veien igjennem Bjergene. Men

samme Dag, han betraadte Isfahan, frembrod en heftig Feber, som han

havde paadraget sig ved at afcopiere Indskrifter i den meest brændende

Solhede og ved idelig at maatte nyde slet, saltagtigt Vand, og som snart

gik over til en Inflammation i Leveren og Underlivet, der i nogen Tid

gav ringe Haab om hans Liv. Velvillig Pleie, men ringe Lægehjelp

fandt han forst hos den catholsk-armeniske Biskop, siden hos den arme-

niske Erkebiskop, og benyttede, da det heftigste Anfald var forbi, Tiden

til at studere Armenisk. Reisen over de bakhtyariske Bjerge maatte nu

opgives, da baade den gode Aarstid var forbi og han var for svag til

at udholde Besværlighederne* Endnu syg brod han op fra Isfahan og

uaaede den 9de October Teheran, hvor han ikke fandt nogen europæisk

Læge, men modte en forekommende Velviilie hos de Gesandter, til hvilke

han var anbefalet. Den 4de Novbr. agtede han at reise fra Teheran til

Tåbris, som han haabede at naae den 20de November. Derfra vilde

han gaae til Tiflis og igjennem Rusland til Petersborg og paa Veien

baade gjore sig nogenlunde bekjendt med det georgiske Sprog og de

caucasiske Dialecter og opholde sig nogen Tid i Kasan som Hovedsædet

for Studiet af mange ostasiatiske Tungemaal.

Senere Efterretninger fra Hr. W. haves fra Tiflis, ifolge hvilke

ban maa opgive Opholdet i Kasan. Hans Majestæt Kongen har saavel

til Omkostningerne ved den sidste Deel af Reisen som til Anskaffelse af
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adskillige vigtige orientalske Sprogværker atter skænket Hr. W. en' Un-

derstottelse af 500 Rbd. , hvorom han havde ansogt, og desforuden er

der af Communitetet, med kongelig Tilladelse, tilstaaet ham et nyt Bi-

drag af 300 llbd.

Professor Jurgensen meddelte et Bidrag til en anskueligere Frem-

stilling af Mechanikens Lære ora et Legemes Hovedaxer. Denne udgjor

et af de Capitler i den analytiske Mechanik, hvor der ikke synes at

være Andet tilbage, end at gjore Fremstillingen saa simpel og klar, som

muligt. Folgende Uddrag af et utrykt Compendium over Mechaniken

er et Forsog herpaa.

Naar Værdierne af de 6 bestemte Integraler

fx^dm = A, fy^dm - /?, fz '^dm =- C,

fyzdm = D^ fxzdm = E, fxydm= F,

for et givet fast Legeme ere bekjendte, findes Træghedsmomentet S med

Hensyn til en Axe, der gaaer igjennem Coordinaternes Begyndelsespunkt

og danner Vinklerne «, §, y med Coordinataxerne, ved Ligningen

S = Asm^a-{- B sin ^^ + C sin "-y

— 2 /> cos /? cos ^— 2 £ cos a cos ;^— 2 F cos a cos ^,

Vil man finde, hvilke Værdier af «, /S|, y der kunne gjore S til

et Maximum eller Minimum, saa maa man forbinde denne Ligning med

Ligningen

cos 2« -f- cos ^/^ + cos ^y ~ 1,

differentiere med Hensyn til a og 8 og sætte ^^^=0 og {^^\ =0.
\da/ ^dp/

Denne Regning vilde blive noget vidtloftig; men det vil være tilstræk-

keligt at undersoge Betingelserne for, at Træghedsmomentet med Hensyn

til een af de givne Coordinataxer selv kan være et Maximum eller Mi-

nimum. Sætter man derfor Træghedsmomentet med Hensyn til f. Ex,

«-Axen = r, saa har man

T ^ fCx"^ -{-y'^)dm=^A'\- B,

og for en Axe, der gjor en uendelig lille Vinkel dy med denne, findes

det ved i ovenstaaende Udtryk for S at forandre a til 90« + da^ § til

900-hd/J og y til d/, samt bortkaste da^, d/S^, dy'^ og dad§', man

finder saaledes
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S—r ^dT ^-^2Dd(i-{-2Eda,

folgclig (^)-2E, (^) 2D.
^dcc/ \d^/

' For at allsaa r-Axen kan have den forlangte Egenskab, maa

man have JB = O og /> = O, og fiilgelig vil der, for et hvilketsomhelst

givet Punkt, taget som Coordinaternes Begyndelsespunkt, stedse være tre

paa hinanden lodrette Axer med denne Egenskab, saafrerat man kan

lægge Axesystemet saaledes, at Z> — O, £ = 0, F =0. Disse Axer ere

Hovedaxerne^ og at de anforte Betingelser stedse kunne opfyldes, viser

folgende Betragtning.

Idet man igjen lader a;-Axen, y-A\en og «-Axen være tre hvil-

kesomhelst retvinklede Axer, betegne man ved X, fi, v Coordinaternc for

Punktet (ic, y, z) med Hensyn til tre andre retvinklede Axer igjennem

samme Begyndelsespunkt, og sætte Integralerne med Hensyn til disse Axer

fX'^dm - L, ffi^'^dm - M, fv^dm = N;

flivdm =^ P, fXvdm = Q, fXfidm = R.

Hvis man nu i Integralerne J, B^ C, D, £, i^, efter Reglerne for

Coordinaternes Transformation udtrykker æ^ t/, z som Functioner af X, fjj v

og derpaa, for at gjore de sidstnævnte Axer til Hovedaxer, antager

P = O, O =^ O, iJ = O, saa bestemmes L, il/, N ved de samme Ligninger

som man vilde finde ved efter hine Regler at transformere Ligningen

Ja;2 + Uy'^ -\-Cz'^-^2 Dyz + 2Exz + 2Fxy = 1

til L/12 +it/^2 _|-iv^2 ^^.1.

naar J, fi, , . . iV vare constante Coefficienter (see Forfs. analytiske Ste-

reometrie S. 43—45). Heraf kan man slutte, at naar man lænker sig

en Overflade af anden Grad, i hvis Ligning

Ax^ H- Jiy'^ -\-Cz^ '^2Dyz-j-2Exz-\-2Fxyr^i

Coefficienterne A^B . » , F ere proportionale med de ved samme Bogstaver

betegnede Integraler, saa ere de tre Integraler L^M^N proportionale

med de tilsvarende Coefficienter i Ligningen for den samme Overflade

med Hensyn til dens retvinklede Diametre, og Hovedaxernes Beliggenhed

imod Axerne for ar, y, jz er den samme, som disse Diametres Beliggenhed

mod Overfladens oprindelige Coordinataxer. Da Integralerne L, i>/, N
efter deres Natur ere positive, saa er denne Overflade en Eliipsoide og

Integralerne omvendt proportionale med Qvadraterne af dens Axer. Her-
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ved er naiurligvits tillige Tilstædeværelsen af tre Hovedaxer for ethvert

givet Puntl i (eller udenfor) et Legeme godtgjort.

Ere X- y- og ir-Axen Hovedaxer, saa bestemmes, ifolge det

Foregaaende, Træghedsmomentet med Hensyn til en hvilkensomhelst Axe

ved Ligningen

S =A sin '^cc + B sin ^^ + C sin '^y,

eller, ifolge Ligningen cos ^a + cos ^^ + cos '2/^^=1,

S = (Z?+ C) cos 2« 4- (J+O cos 2^ + (^ 4- B) cos ^ri

hvor B -{- C^ A -\- C, A-\- B ere Træghedsmomenterne med Hensyn til

X' y- og ^-Axen.

En Ellipsoide, hvis Axer c, 5, c falde sammen med Hovedaxerne

og forholde sig omvendt som Qvadratrodderne af de tre Træghedsmo-

menter med Hensyn til disse, vil have til Ligning

a;2 t/2 ;j?

Ta+I^+ TT-'^'

*^^of -^'ij'-ir-'^+ (^'^ + (^'^+ '^'

a2 ' 62 c

Drages til Punktet (a7, y, «) en Halvdiameter , der med Axerne

danner de tre Vinkler a^ ^j y^ saa har man, ved at dividere Ligningen

for Ellipsoiden paa begge Sider med x^ -\- y^ -j- z^ =^ r^ = Qvadratet

af Halvdiameterens Længde,

11 1 1

^=— cos 2« +— cos 2^ +^ cos V.

Altsaa f.Ex. S : B -i- C ::^: ~ : a^ :r^,

d. e. Træghedsmomentet med Hensyn til en hvilkensomhelst Diameter for-

holder sig til Træghedsmomentet med Hensyn til en Axe i Ellipsoiden,

omvendt som Qvadratet af denne Diameter til Qvadratet afAxen. Af de tre

Træghedsmomenter med Hensyn til Hovedaxerne er altsaa det ene et

Maximum, det andet et Minimum og det tredie hverken et Maximum

eller et Minimum.

Poinsut har i et lille Skrift, betitlet; théorie nouvelle de la

rotation des corps, extrait d''un mémoire lu å l'Académie des Sciences de

iTnstitut, le 19 Mai 1834, pag. 21 f. gjort opmærksom paa den sidstnævnte

Ellipsoide, hvilken han, med Hensyn til Hovedaxerne igjennem Legemets

Tyngdepunkt, kalder ellipsoide central. Dette Skrift indeholder forresten
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ingen analytisk Udvikling; Afhandlingen selv, der, efter Uddraget at

domme, maa være af stor Vigtighed, har Forf. af foranstaaende Medde-

lelse ikke kunnet finde trykt«

Selskabet modtog:

Journal of the Royal geographical Society of London Vol. XII. Part. 2. 8.

Address to the Royal geographical Society of London, delivered at the

anniversary meeting on the 22d Mai 1843. By W. R, Uamilton.

Esq. London 1813. 8.
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Oversi{jt
over det

Kongfeli{je danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1844.

Af

Conferentsraad og Professor JHT, €7. ^'åTStCéi^
Coinmandeur al' Dannebrogcn og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

mfr. 3.

Miidet den 1«^^ Marts.

Miette Mode blev holdt i det kongelige Palais og Hans Majestæt Kongen

behagede selv al lede Forhandlingerne.

Udkastet til Selskabets Budget blev forelagt af Kassecommissionen

ved dels Medlem Etatsraad Rosenvinge og efter Droftelse og de fornodne

Afstemninger blev indeværende Aars Budget bestemt saaledes:

2.

3
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Udgifter.
1. Gager og Lonninger

2. Til Samfundet for den danske Lit. Fremme . .

3. Præmier

4. Selskabels Skrifter

o. Ordbogen

6. Det magnet, meteorol. Observatorium

7. CoUectanea meleorologica

8. (i*} Den artesiske Brondboring . ,

9. Til 3die Bind af Etatsr. Rosenvinges Samling

af gamle Domme
10. Regestum diploraaticum

11. Til Trykningen af en Afhandling af Mag. Dreier

12. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer. . .

13. Til Undersogelse af Vegetationen i Odsherreds Bugt

14. Pastor Mag. Beckers Skrift: Udtog af danske

Gesandters Beretninger

15. De Besselske Soltavler

1(5. Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie i

Middelalderen

17. Subscription paa 40 Exemplarer af 2det Bind af

Saxo samt til Kobberne i Saxo

18. Til Justitsraad Molbechs Glossarium

19. Til Udgivelsen af nogle hist. Documenter ved

Dr. Kaikar indtil

20. Til Dr. Hiibertz Samling af Documenter vedkom-

mende Aarhuus

21. Til Cand. Coldings Forsog

22. Selskabets Folier i Banken

23. Gratificationer

24. Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter. , .

25. Til Disposition i Aarets Lob

I All

Heraf skal den med f betegnede Udgiftspost udredes af det

disponible Fond saa at Aarets Udgifter anslaaes til 8224 Rbd. 43 Sk.

Rbd.

885
181
400

15(X)

250
600
226
1000

500
800
150
45
100

250
300

100

Sk.

70

i»

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Ifolge Selskabets tidligere Beslutning meddeles herved Exlract

af Regnskabet for 1813.

Indtægter.

1. Renter af Selskabets Fonds

2. Fra det Classenske Fideicoramis

3. Ved Salg af Selskabets Skrifter for 2 Aar. . . .

4. For Omkostningerne ved Medaillen som H. M.

Kongen har overtaget, er refunderet

^T Alt

Sk.

5

11

40

94

43
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Udgifter.
1. Gager og honninger

2 Renter til Sarafundet for den danske Litteraturs

Fremme, af den til Vidensk. Selsk. indbetalte Capital

3. Selskabets Skrifter

4. Ordbogen. .

5. Det magnetiske Observatorium og den meteoro-

logiske Comité : . .

6. Udgivelsen af Collectanea meteorologica

7. Den artesiske Brondboring til Dækning af Om-
kostningerne i 1842

8. Regestum diplomaticum

9. Samling af gamle Domme, udgivne af Etatsraad

Rosenvinge 2den Deel

10. Magister Dreiers Symbolæ Caricologicæ

11. Justitsr.Molbechs og Prof. Petersens Diplomsamling

12. Beskrivelse af Island

13. Prof. Scharlings Forsog over Aandedrættet . . .

14. Selskabets Jubelfest. . . :

15. Selskabets Folier i Banken

16. Gratificationer

17. Brænde, Lys og forskjellige mindre Udgifter . .

I Alt

Efter Budgettet 1843 skulde Nr. 7, 8, 9, 12, 14
udredes af det disponible Fond

Udgifter paa Aarets Cento allsaa:

Rbd.

Ved Udgangen af 18 12 var Selskabets Capital 132,562
Kassebeholdningen 670

^ ~Rbd^
Ved Udgangen af 1843 var Selskabets Capital 125,962

Kassebeholdningen 4,642

Rbd.
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Andragende fra Dr. med. Hiibertz, hvori denne anholder om Understot-

telse til Udgivelse af en Samling af Dociimenter til Aarhuus Byes Hi-

storie, bestaaende af Afskrifter, fuldstændige eller i Udtog, af Alt, hvad

der findes i Archivcrne i Aarhuus til dette Emne, til hvilken Samlings

Fuldendelse Selskabet tidligere har tiislaaet ham en Understotning af 200

Rbd. Dr. Hiibertz forklarer at bemeldte Samling indeholder omtrent

1000 Nr., og at det Hele viWe udgjore over 40 Ark trykte i almindeligt

Octavformat. 1 den Forudsætning, at det vilde have Vanskelighed, at

faae det Hele udgivet, andrager han paa, at ham til Udgivelsen af en

enkelt Periode, hvortil han foreslaaer de 100 Aar fra Christian den 4des

Dod 1648 til 1747, og som han antager at ville fylde 20 Ark, maatte

lilslaaes en ny Understottelse af 200 Rbd,

Efter den Kundskab, som Undertegnede allerede iforveien havde

til Dr. Hiibertz's Samling af Materialier til Aarhuus Byes Historie, og

efter de Prover deraf, som han ogsaa nu har forelagt, kunne vi ikke

andet end ansee det for onskeligt, at disse Materialier, som indeholde

authentiske Bidrag til Statens indvortes Historie^ og, om end af forskjellig

Belydenhed, for samme have Vigtighed og Interesse, maatte blive ud-

givet i Trykken, dog saaledés, at ved Trykningen af bemeldte vidtloftige

Material -Samling et passende og kritisk Udtog skeer af de vigtigere Aet-

stykker, Documenter og Protocol Uddrag, og at Selskabet under saadan

Betingelse ved en passende Understottelse dertil vilde medvirke. I denne

Henseende skulde vi ansee det for meest hensigtssvarendc

:

1) at bemeldte Afskrifter eller Uddrag udgives aldeles i chronologisk

Orden fra den Tid af, Samlingen begynder — det ældste Document

er fra 1404 — i fortlobende Nr. med vedtegnet Aar og Datum,

samt med kort Angivelse af Indholdet i en tilfoiel Overskrift m v.,

omtrent paa den Maade, som ved Udgivelsen af det ved C. Molbech

og N. M. Petersen foranstaltede Udvalg af hidtil utrykte danske Di-

plomer er bleven fulgt og folges.

2) at de udgives i samme Formal, nemlig i stor Octav.

3) at — paa samme Maade, som for nogen Tid siden ved en lig-

nende Anledning blev tilstaaet Dr. Kaikar — Dr. Hiibertz tilsiges

en Understottelse af 8 Bbd. for hvert trykt Ark i bemeldte store

Octavformat indtil en Storrelse af 25 Ark, og at dertil bevilges en

Slim af 200 Rbd. paa Budgettet for 184 1.
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hvorhos vi formene, at det kunde anbefales Dr. Hiiberlz deels, forinden

han begynder Trykningen, at raadfore sig med undertegnede Comité

angaaende Arbeidets Udforelse efter ovenangivne Punkter, dccls ogsaa,

eflerat Trykningen er begyndt, at forelægge den historiske Klasse eller

Undertegnede nogle af de forste Ark, om man herved skulde finde An-

ledning til at meddele Udgiveren nogen Bemærkning eller Vink.

Ved med denne Betænkning at henstille Sagen til Selskabets

nærmere Bestemmelse, lade vi det tilstillede Bilag folge tilbage.

Kjobenhavn i Januar 1844*

JEnffeistofi, WerM€9uff\ Matbeeh^ Vetachow^*

Til bortdode Hedlemmers
Minde.

Selskabet har i Lobet af forrige Aar tabt 3 af sine Medlemmer.

Dets Æresmedlem Hs. Exl. Geheimestatsminister Johan Sigismund

V. Mosting
'^

Dets ordentlige Medlem af den physiske Classe Professor Ludvig

Levin Jacobsen;

Dets ordentlige Medlem af den mathematiske Classe, Capitain

V. Bendz^ Lærer i Mathematiken ved den militaire Hoiskole.

I.

Geheime-Statsminister v. Mosting var fodt den 2den November

1759 paa Moen^ hvor hans Fader Geheimeraad Frederik Christian v.

Mosting var Amtmand. Hans Familie har sin Oprindelse fra Tydskland,

men har næsten i 200 Aar staaet i dansk Tjeneste. Han studerede ved

Kjobenhavns Universitet, blev 1782 Kammerjunker, senere Auscultant i

Rentekammeret, og 1789 beskikkedes han til Amtmand over Haderslev

ostre Amt. 1803 blev han Storkors af Dannebrogen.

I 1804 kaldtes han til at være Præsident i det daværende tydske

Cancellie.

1 Aarene 1805 til 1811 var han tillige forste Medlem af

Feldtcommissariatet, som fulgle Hovedqvarteret.

1808 blev han Ordensskatmester.

.

1 en Deel ef Aarene 1810 og 1811 forestod han Præsident-
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posten i det danske Cancellie, medens dels Præsident Kaas som Medlem

af den norske' Regjeringscommission var fraværende.

Ved Rigsbankens Stiftelse blev han Overdirecleur for samme,

men endnu i Slutningen af 1813 blev han udnævnt til Finantsminister

og Præsident for Rentekammeret, og ikke længe efter udnævntes han

ogsaa til Geheime-Statsminister. De lo forste Embeder nedlagde han

allerede 1831 for sin fremrykkede Alders Skyld,

1815 (31. Juli) udnævntes han til Ridder af Elephanten,

og den 9de Februar 1816 til Præsident for Statsgjeldsvæsenel

og den synkende Fond.

1826 (31. Mai) til Vicecantslor for de kongelige Ordener,

1828 (1. Novbr.) til Ordenskantsler.

1838 (2. Marts) blev han Chef for det store Kgl. Bibliolhek,

Museum for Naturvidenskaben, Bestyrelsen af den Kgl. Kobberstiksamling

og Præsident for Commissionen til Old^gers Opbevaring,

1840 (22. Mai) blev han Overkammerherre.

1 Forbindelse med disse hoie Embeder og Æresposter var han

endnu Præses eller Medlem af mangfoldige viglige Direclioner og Com-

missioner.

1842 fik han iovereensstemmelse med sit eget Onske, efterat

have tjent i 60 Aar, under 3 Konger, Afsked fra sine allerfleste Embeder,

med Bevidnelse af Hs. Maj. Kongens allerhoieste Bifald for hans lange

og tro Tjeneste, hvorhos Hs. Majestæt forbeholdt sig endnu at hore

hans Raad over viglige Sager. Han vedblev endnu kun at beholde de

tre Embeder som Ordenskantsler, Overkammerherre og Chef for det store

Kongelige Bibliolhek.

Hans hoie Dannelse, skjonne Humanitet og Kjærlighed til Vi*

denskaberne var almindelig bekjendt. Han saae gjerne Videnskabs-

mænd hos sig, og viste en sand Iver for at udfinde de nodvendige

Hjælpemidler til videnskabelige Forelagenders Fremme og til Videnskabs-

mænds {Jnderstoltelse og Reiser. Han yttrede tit, at han betragtede Vi-

denskab, Kunst og Oplysning som det vigtigste Middel til Statens Magt

og Anseelse.

Vort Selskab viste sin Anerkjendelse af hans Værd ved den 12te

Januar 1810 at vælge ham til sit Æresmedlem. I Aaret 1815 blev han Æres-

medlem af det Kgl. Academt« for de skjonne Kunster. Det nordiske Old-
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skriflselskab valgte ham 1839 lil sin Præsident. Han blev desuden valgt til

Æresmedlem af mange inden og udenlandske patriotisk-videnskabelige Selska-

ber, som derved gave ham et vel fortjent Beviis paa deres Ancrkjendelse.

En beslægtet Æresbeviisning, men af en langt sjeldnere Art,

var det, at Mådler i sit fortræffelige Maanekort, hvor saa mange Egne

af Maaneoverfladen ere blevne nærmere oplyste og betegnede med Navn,

har givet en af disse Egne Navnet Mosting,

I sine vigtige og hoie Embeder iMir han stedse udmærket sig

ved sin Retsindighed, Velvillie, Klogskab og Fasthed. Han har i mere

end et halvt Aarhur»drede bestyret omfattende Forretninger, hvorunder

han har havt en stor Jndllydelse paa mangfoldige enkelte Menneskers

Velfærd, og uhyre Pengeforretuinger for Statens Regning ere gaaede

igjennem hans Hænder, uden at han har beriget sig. Hans beskedne

Formue har han, langt fra at foroge, efterladt ringere, end han havde

modtaget den. Jeg siger dette ingenlunde for at ophoie Manden. Med

Glæde og Stolthed kunne vi sige, at det samme er Tilfældet med vore Em-

bedsmænd ialmindelighed og de hoie isærdeleshed ; men forbigaaes bor

delte Træk dog ikke. Den Beromraelse man giver en Mand for et vel-

villigt Sindelag, vilde have en mislig Anseelse, dersom den skulde

grundes paa enkelte Exempler: den maa være bekræftet ved den almin-

delige Mening, saaledes som i nærværende Tilfælde. Sin Klogskab og

Fasthed lagde han for Dagen i alle sine Forretninger, og navnligt i Fi-

tiantsvæsenet , hvor deri slorste Leilighed dertil gaves. Idet jeg soger

at belyse disse hæderlige Træk ved Exempler af denne Bestyrelse, er

det dog langtfra min Hensigt at fælde nogen Dom om denne Bestyrelse

selv. Den samme Sommelighedsfolelse, som vilde forbyde en skarp

Dadel i de Mindeskrifter, som et Selskabs Medlemmer bekjendtgjore over

dets Hedengangne, opfordrer paa den anden Side til, ikke at fremsætte et

afgjorende Bifald i Sager, hvorom Meningerne ere deelte, og hvor man

kunde synes at ville benytte en ubillig Leilighedsfordeel over dem , som

Iroe at burde forfægte den mindre gunstige Mening. Jeg vil derfor hcn-

iholde mig til Charakteartræk og Forhold, som jeg troer man ikke vil

finde Grund til at nægte, uden at indlade mig paa den Dom, der skulde

fældes over enhver greben Forholdsregel. Det er bekjendt at han modtog

dette Erabede paa en Tid da Rigets hele Pengevæsen, ja hele Velfærd

efter en lang og ulykkelig Krig befandt sig i det yderste Forfald. Under
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hans Ministerium hævede Landet sig ud af disse soigelige Forhold, og

gjorde betydelige Fremskridt. Det vilde vistnok være en stor Overdri-

vere, om man betragtede dette ene eller dog fornemmelig som hans

Værk. De ulykkelige Aar, som vare gaaede nærmest foran, havde været

en stor Skole for næsten hele Europa og navnligt for os, Kongen selv

saae Nodvendigheden af store Forandringer: den kloge og hoierfarne

Grev Godske Moltke medvirkede entidlang til Forholdenes Ordning, og

især til det som vedkom Stttsgjeldens Afbetaling: alle Finantsministerens

Medarbeidere og underordnede Medhjælpere vare gjennemtrængte af Over-

beviisningen om Forbedringernes Nodvendighed. Hertil kommer den

uskatteertige Fordeel, som flod af den stadige Fred, under hvilken vort

frugtbare Land maatte gjore lykkelige Fremskridt, Men naar man har

tilstaaet alt dette, og hertil endnu foiet, at der ved Rigsbankanordningen

var lagt Grund til den gode Tilstand, vort Pengevæsen siden har opnaaet,

kan man ogsaa med Rette fordre indrommet, at den Mand, under hvis

Ledning Statscrediten ikke blot hævede sig, men blev fuldkommen be-

fæstet, og Papiirpengene, som baade havde staaet i en yderst lav og

dertil vaklende Priis, bragtes til lige Gangbarhed med Solvet, ikke havde

arbeidet uden Nytte.

Det som allermeest udmærkede hans Finantsbestyrelse, var hans

Omhu for Landets Credit, bygget paa den punktligste Noiagtighed i at

opfylde enhver Forpligtelse og overholde enhver Lov, hvorpaa disse vare

grundede. Denne hans Tænkemaade blev, umiddelbart efter at han havde

liltraadt Finantsbestyrelsen, sat paa den alvorligste Prove. Alle Hjælpe-

midler, hvorved Finautserne under den byrdefulde, alle Landels Kræfter

lammende Krig havde bestridt de dets Indtægter langt overstigende Ud-

gifter, vare forsvundne; paa Udstedelse af nye Repræsentativer havde

Regjeringen i Begyndelsen af 1813 hoitidelig givet Slip; den Reservefond

af 15 Millioner i Rigsbanksedler, der var bestemt til at erstatte det saa-

ledes opgivne Hjælpemiddel, blev under den truende Stilling, som Dan-

marks Fiender antoge lidt efter Rigsbankens Stiftelse, og den derpaa

grundede dybe Nedsættelse af det nye Betalingsmiddel, udtomt i faa

Maaneder. Alle Kasser vare tomme: paa Laan var der i det Oieblik

ikke at tænke; og dog vare betydelige Udgifter uundgaaelige. Det eneste

Hjælpemiddel, som fra den foregaaende Finantsbestyrelse endnu stod til hans

Raadighed, var Stiftelsen af rentebærende saakaldte Comiteesedler, som efter
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en tidligere Beslutning blev satte i Omlob allerede 3 Uger efter al vor

Mosting havde tillraadt sit nye Embede. Disse skulde ifolge den derom

under 8de Januar 1814 udgangne Placat alene modtages i de kongelige

Kasser ved de paa Contracter grundede Betalinger, videre kunde man

ikke gaae, uden at gjore Brud paa de i Rigsbankens Fundation givne

Tilsagn. Imidlertid blev der at de Mangfoldige, der havde taget disse

Sedler i Betaling, gjort Forsog til 'at benytte dem i Skattebetalingen,

og det fremkaldte mange bittre Bemærkninger, at Finantserne ikke

vilde tage deres egne Sedler i Skalter. Velhavende Folk lode være

at betale, for under Executionen at frembyde Comiteesedler i Betaling,

Men intet af alt dette boiede Mosting ^ der netop i den af saa mange

Aarsager besværlige Begyndelse af sit Ministerium maatte doie megen

Utilfredshed formedelst sin Uboielighed i denne Henseende, som de Fleste

saae fra el falsk Synspunkt. Denne Fasthed i at holde over Bankens

Fundation bidrog ikke lidet til at hæve de saa dybt sunkne Bankosedler

og under den nu tilbagevendende Fred, uagtet dens uheldige Vilkaar og

de vanskelige Forhold, at gjenerhverve nogen Tillid til Finantserne.

Til den paafolgende Termin bleve alle Renter af Statspapirerne rigtigt

erlagte, ligesom der heller ikke siden nogensinde var Sporgsmaal om at

jo Renter saavelsom Gager og alt andet, som Finantserne havde al udrede,

noiagligt bleve betalte, og del til den bestemte Tid. Af Omhu for Cre-

diten gjorde Finantserne under Mostings Bestyrelse Alt for at grundfæste

Banken, der nogle Aar efter hans Tiltrædelse til Ministeriel fik Navn af

Nationalbank. Der blev givet Slip paa Finantsernes i Forordningen af

5te Jan. 1813 grundede Ret til det mulige Overskud. Finantserne paa-

toge sig at erstatte Banken Alt hvad Seddelindlosningen kostede, og da

desuagtet Coursen i 1819—1820 log en hoisl uheldig Vending, opoffrede

Finantserne tiere Millioner ved at paatage sig det Tab, som var forbundet

med et stort Banklaan, der blev aabnel 1820, ved hvis Hjælp der forst

kom nogen Fasthed i Landets Pengevæsen.

De mange heftige Opfordringer, som 1818 og 1819 skele af

betrængte Eiendomsbesiddere om en ny Reduction eller en Forlængelse

af det ved Forordningen af 5te Januar 1813 tilstaaede Moratorium til

Lettelse for de Mange, der under den slette Seddelpriis havde paadragel

sig Gjæld, som siden var meget trykkende, fandt heller ingen Indgang

hos A/osh*nj||Sderimod sogte han ved Laan fra Statskassen al afhjælpe
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en Deel af disse Forlegenheder; men Vansl^eligheden i al anvende dette

Middel paa de rette Steder, de skadelige Folger som Pengevæsenels For-

hedring medforte for Laantagerne , og den Omstændighed at Staten selv

j)aa samme Tid maalte gjore Laan paa byrdefulde Vilkaar, har givet An-

ledning til stærke Indvendinger mod denne Fremgangsmaade* Dog vil

man nu neppe mere kunne paaslaae, at dette Foretagende endte med Tab

for Statskassen.

1 Skattevæsenet skele under Mostings Ministerium betydelige

Forbedringer. Ved Forordningen af ISde April 1818 indfortes en bil-

ligere og jevnere Fordeling af Afgifterne, og bragles en bedre Orden i

Coramunernes Afgifter. Da lave Kornpriser trykked« Lar^dmanden, blev

ikke alene en Deel af disse for det forste eftergivet, men dertil

endnu foiet en Tilladelse til at betale det Ovrige med Korn til Priser,

som vare Yderne gunstige. Desuden blev denne Afgivlsmaade benyttet

til at tilveiebrmge en 'bedre Behandling, en omhyggeligere Rensning og

Torring af Komet, idet man ikke modtog slet Korn i Betaling, og salte

Prisen paa det ovrige efter Godhed og Vægt. Delte har upaatvivlelig

bidraget meget til de Forbedringer i vor Landbrug, som have givet vore

Varer en betydelig slorre Anseelse i Udlandet, end forhen. Desuden

gaves saavcl Kongeriget som Hertugdomracrne adskillige Lettelser i de

under Krigen paabudne Skaller, og den 1810 paa 8 Aar paabudne Ind-

komstskat ophævedes allerede 1815.

I hans Hjem herskede den skjonnesle huuslige Tone ved Siden

af den Finhed, det hoiere Selskabsliv giver, Hans Klogskab, som vel

vidste at skjule hvad der ikke maafte bekjendtgjores , udelukkede ikVe

en aabenhjerlig Meddeelsomhed over den langt slorre Mængde af Gjen-

stande, som ingen Hemmelighed fordrede. Medens Statsmanden, ja endog

den egentlige Hofmand robede sig i hans Underholdnings Tone, bragte

hin tillidsfulde Meddeelsomhed En let til at glemme begge, og al ind-

bilde sig, at man talte med en velunderrettet og fortrolig Omgangsven.

Han var tidligt, Aar 1785 den 22de Juli, indgaaet i Ægteskab

med Froken Cæcilie Christiane v. Krogh, riied hvem han levede i et lyk-

keligt Ægteskab over 57 Aar. Ægteskabet var uden Born , men saa

inderlig kjærligt, at det ikke blot var et Monster, men endog kunde

kaldes et sjeldent skjont Monster.

J7. C éfs^a.
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II.

Den 29de August 1843 berovedes dette Selskab et af dets

ældste og virksomste Medlemmer. Navnet Jacobson lærte jog allerede

at kjende i mine Studenler-Aar blandt Anatomiens og Physiologiens hæ-

derligste Repræsentanter; jeg lærte stedse at agte det hoiere, jo mere

jeg selv blev fortrolig med disse Videnskaber, og medens jeg var Vidne

til hans utrættede, kraftige Virksomhed endnu i de sidste Aar, fornem-

melig ved Mo^et i Stockholm 1842, anede jeg ikke, saasnart at skulle

opfylde det hæderlige men sorgelige Hverv, her at hellige nogle Ord til

den Hedengangnes Minde -
*

Ludvig Levin Jacobson var fodt i Kjobenhavn den 10de Jan.

1783. Da hans Fader, Hof-Graveur og Medailleur Jacobson, efter

Kjobenhavns Ildebrand 1794, ved hvilken han mistede sit hele Bohave,

havde nedsat sig i Stockholm, blev han (1796) i sit 13de Aar hensat

til det tydske Lyceura dersteds, og studerede Lægevidenskaben i Aaret

1799 forst i Stockholm, men derpaa fra Aaret 1800 i Kjobenhavn. 1801

tog han ved det Kgl. chirurgiske Akademie en saa hæderlig Examen,

at han to Aar efter (1806) ved samme Læreanstalt ansattes som Reser-

vechirurg, og det paafolgende Aar (1807) som Leclor i Chemie. '^'

Under Kjobenhavns Bombardement gjorde Jacobson Tjeneste ved

det i Frimurerlogens Locale i Kronprindsensgade oprettede Lazareth for

Studenter og Livjægere; men efter Capitulationen benyttede han Leilig-

heden til at lære de engelske Feldllazarelher al kjende, og udgav der-

efter en interessant Beretning ,,om Medicinalvæsenet ved den engelske

Armee" (Bibi: for Læger 1ste Bind 1809). — Vigtigere var imidlertid en

Meddelelse som han paa samme Tid (1809) gjorde til det Kgl. Viden-

skabernes Selskab. Han paaviste nemlig et nyt Organ i Pattedyrenes Hoved.

Langsmed hver Side af Næseskil]evæggen, tæt over Ganen, ligger det hos

Pattedyrene i Form af en huul Bruskcylinder, indvendig beklædt af en

Sliimhinde, bagtil modtagende en Green af Lugtenerven og fortil —
gjennem de efter den danske Anatom Nicolai Stenson opkaldte Gange—
udmundende paa Ganen tæt bagved de midterste Fortænder. At disse

Veie skulde være Organet for en egen Sands, eller overhovedet være

andet end skjulte Biafdelinger af Lugteorganet, have de Samtidige ikke

villet indromme; men det Facliske i Opdagelsen har vundet almindelig

Anerkjendelse, og en hæderligere Begyndelse paa den literære Bane er

ikke bleven Mange til Deel. Videnskabernes Selskab tilstillede ham dets
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Solvmcdaille; Cuvier gav en hæderlig Anmeldelse af Opdagelsen i An-

nales du museum (Tome 18. 1811), og den almindeligt optagne Be-

nævnelse: „dc< Jacobsonske Organ'^ sikkrede Opdagerens Navn allerede

en værdig Plads i Videnskabens Historie. (Organet er vidlloftigere be-

skrevet i Velerinairselskabets Skrifter 2den Deel 1813).

Allerede 1809 fratraadte Jacobson sin Post som Lector i Chemie

ved del chirurgiske Akademie. 1811 fik han Titel af Regimentschirurg

og tillraadte med offentlig Understottelse en Reise til Tydskland og Frankrig.

1 Paris fandt han i den store Cuviers Huus en Modtagelse, der maaskee

ikke lidet har bidraget til at opflamme den Forkjærlighed, som han gjen-

nem hele sit Liv bibeholdt for Undersogelser i Dyrenes indre Bygning,

og som han — hvad kun vil lykkes meget Faa — vidste al forene med

en usvækket Iver for den practiske Lægevidenskab.

Under sit Ophold i Paris meddeelte han flere Iagttagelser fra

den sammenlignende Anatomie: 1) over den hos mange Fugle meget

store Næsekjertel, der som oftest har sit Leie over Oinene, og som Ja-

cobson kaldte glandula nasalis lateralis Stenonis. Han angav at have

fundet en analog Kjertel hos Mennesket og Pattedyrene i Almindelighed,

men liggende i selve Næsehulen. (Nouveau bulletin des sciences de la

soc philomalique 1813 April). 2) Over de allerede tidligere bekjendte

lange, snoede rorformige Gange i Rokkernes og Halernes Overkjæbe, fyldte

med en tykflydende klar Vædske. Han sogte at tyde dem som et særeget

Sandseorgan (Nouv. bulK des sciences de la soc. philora. 1813 Splbr.).

3) Over et særeget Forlob af Veneblodet fra Buglemmerne, Halen og

Underlivsvæggene hos Krybdyrene (Nouv. bull. des sciences de la soc.

philom 1813 April). Dette var den forste Beretning om en af hans

vigtigste Opdagelser, der i sin Heelhed dog forst falder i en noget senere

Periode af hans Liv. Fremdeles forelæste han (22 Juli 1813 i la So-

cielé de la faculté de Med. de Paris) 4) den forste Meddelelse af en af

ham opdaget Nerveanastomose i Oret, hvis Offentliggjorelse ligeledes

falder i en noget senere Periode.

Ikke mindre end den sammenlignende Anatomie havde den

practiske Medicin, og navnlig Chirurgicn, i Paris beskjæftiget Jacobsons

rastlose Flid. Den Iver, hvormed han benyttede de derværende Hospitaler

og andre lægevidenskabelige Indretninger, har Selskabets hæderlige Se-

crelair været Vidne til, da han paa samme Tid opholdt sig i Paris.
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(Tale ved Prol. JacoDsuns Liigfærd den .3die September 1843 af H. C.

Orsted). Da han var ifærd med at tiltræde sin Hjemreise, modtog han

(1813) Ordre fra den danske Regjering at gaae til den franske Armee,

„for at indhente Oplysninger om det militaire Medicinalvæsen''. For-

synet med en Anbefaling fra Hertugen af Bassano ankom han til Gotha,

hvor Larrey og især Desgenettes tog sig af ham. Han marscherede med

Colonnen til Leipzig, og gjorde her Tjeneste i et Lazareth udenfor Byen,

men angrebes af Lazarethfeberen , og bragtes Doden nær. Imidlertid

forefaldt Slaget ved Leipzig. Den fjendtlige Armee bemægtigede sig

Lazarethet, og Kosakkerne udplyndrede det aldeles. Da Jacobson omsider

kom op fra Sygeleiet, eiede han intet uden det Linned, han der havde

baaret, og en Frakke, som tilfældigviis havde undgaaet den plyndrende

Fjendes Opmærksomhed. Til Lykke erfarede Professor Schwagrichen i

Leipzig, der allerede tidligere havde skjænket Jacobson megen Opmærk-

somhed, denne hans Stilling. Han forsynede ham med det Nodvendige og

aabnede ham sit Huus under den paafolgende Reconvalescens.

Snart viste sig en ny rig Leilighed for Jacobson til at studere det

militaire Medicinalvæsen under de Allierede, og ved Prof. Schwagrichen blev

han sat i Stand til at tage virksom Deel i Lægebehandlingen. Paa denne

Tid modtog Schwagrichen Anmodning om at anbefale en Læge, der

kunde stilles i Spidsen for Medicinalvæsenet i den engelsk-hannoverske

Legion. Blandt tre Læger, som Schwagrichen nævnte var ogsaa Jacobson,

og, da han var meget fordeelagtigen bekjendt for Stieglitz i Hannover, faldt

Valget paa ham. I denne hæderlige Stilling forblev Jacobson til den

snart paafolgende Fredslutning, da han (1814) vendte tilbage til Kjoben-

havn. Aaret efter fik han Titlen af Professor, og fra Kiel creeredes

han til Dr. med. «fc chirurgiæ honorarius.

At han under sit Ophold i Hannover, paa en Tid den practiske

Lægevidenskab i saa hoi Grad maatte beskjæftige ham, ikke- glemte den

Forskning i Theorien, hvorved hiin faaer sit sande videnskabelige Værd,

derpaa leverede Jacobson et smukt Exempel. Han forefandt i Hannover

Hjertet af en Patient, dod af den saakaldte Blaasyge, som opstaajcr, naar

Veneblodet ved en eller anden Feil i Karsystemets Dannelse meer eller

mindre forhindres fra at stromme til Lungerne, og saaledes unddrages

Vexelskiflet med den ydre Luft. Jacobson fik Tilladelse til at undersøge

Hjertet, og fandt i dette Tilfælde at Feilen laae i en yderlig Sneverhed
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af Lungcpulsaaren og et abnormt Udspring af den store Pulsaare (Aorta),

men at Naturen til en vis Grad havde raadet Bod paa Feilen derved, at

Lungernes Ernæringskar (Arteriæ bronchiales) vare meget udvidede,

allsaa havde tilfort Lungerne en langt storre Blodraasse end ellers er

Tilfældet. Da den samtidige Lærer i llalle, Joh. Friedr. Mcckel,

havde yltret denne Udvei som et muligt Erstatningsmiddel for Naturen i

Blaasygen, meddeelle Jacobson sin Iagttagelse i et Brev til denne beromte

Anatom. (See Meckcis Deulsches Archiv fiir die Physiologie 2. B. 1816).

1817 offentliggjorde han en meget vigtig Bemærkning. Bestem-

melsen af Brisselet (Tiiymus) hos de spæde Pattedyr kjendes ikke. I de

Formodninger, man havde fremsat derom, spillede gjerne den Omstæn-

dighed en stor Rolle, at det hos de vintersovende Dyr skulde tiltage

betydeligt henad Tiden, da de falde i Dvale, og atter være stærkt ind-

svundet, naar de vaagne op deraf. Men Jacobson viste, at denne Paa-

stand hidriirte fra en Forvexling mellem det virkelige Brissel og de store

Fedlmasser, om hvilke alene hine Forandringer ved Vintersovnen kan

siges at gjelde, (Meckels Archiv 3. Band 1817). — Det paafolgende

Aar (1818) offentliggjorde Jacobson den tidligere omtalte Opdagelse af

en hidtil upaaagtet Nerveforgrening indeni Orets Trommehule. Denne

Opdagelse, der har faaet en stor Betydningsfuldhed i Nervesystemets

Historie, meddeltes i en Afhandling (Supplementa ad otoiatriam) i det

Kgl. medicinske Selskabs Skrifter (Nova acta Vol. 1; the Lancet 1827;

fremdeles i Meckels Archiv 1818; Repert. d'Anat. & de PhysioL Tome

2 1826). Han forfulgte denne Opdagelse ikke synderlig vidt, og anede

vel end ikke, at han ved den indledede en Række Undersogelser i Ner-

veanatomien, der senere har beskjæftiget flere af de dygtigste Anatomer

— deriblandt ogsaa dette Selskabs hæderlige Medlem, Dr. Bendz. Ner-

veforgreningen forer ganske almindelig Navnet af den Jacohsonske Ana-

ttomose^ og Hovedgrenen deri: den Jacohsonske Nerve,

I Aaret 1819 blev Jacobson Medlem af det Kgl. danske Vi-

denskabernes Selskab. Han var i denne Tid og indtil 1822 især sys-

gelsat med to Rækker Undersogelser. — Den ene var af mere chemisk

Natur, og bestod i at efterspore Urinafsondringen hos lavere Dyr og hos

Fostrene. Han viste Urinsyrens Tilstedeværelse i Sneglenes saakaldte

Kalksæk (Oversigt over det Kgl. danske Vidensk. Selsk. ForhandK

1818—19; Journal de physique 1820; Meckels Arrhiv 1820) og i
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Foglefoslrcnes Allantois (Overs, over Vidsk. Selsk. Forhdl. 1821—22;

Meckels Aichiv 1823). — Den anden var en Fortsættelse af den ovenfor

meddeclte Undersogclsc om Veneblodels særegne Forlob hos Krybdyrene.

Han opdagede nemlig, at et lignende Forhold finder Sted hos Fuglene

og Fiskene, altsaa at det gjelder for de tre lavere Hvirveldyrklasser i

Almindelighed. Hos alle disse Dyr gaaer Veneblodet fra Bugleramerne,

Halen og Underlivsvæggene ikke altsammen umiddelbart gjennem Huul-

aaren til Hjertet, saaledcs som Tilfældet er hos Pattedyrene, men for

en stor Deel forst — paa forslgellig Maade hos de forskjellige Dyr —
lil Nyrerne og Binyrerne, hos Fuglene tildeels ogsaa til Leveren i For-

ening med den egentlige Portaare. 1 Nyrerne, Binyrerne og Leveren

blive disse Vener altsaa tilforende Vener — ligesom Portaaren er det

hos alle Hvirveldyr i Leveren - og forst efterat Veneblodet har gaaet

gjennem del fine Haarkarnet i deres Jndre, samler det sig atter, for i

regelmæssige Vener at fores til Hjertet. (Overs, over det Kgl. dnsk.

Vidsk. Selsk. Forhdl. 1816—17, 1817—18 og 1820—21. De systemate

venoso peculiari, Hafniæ 1821, og i Isis 1S22; Journal de physique 1821;

Philadelphia Journal of medio, and physic. Se. Vol. 6. 1823. Angaaende

Forholdet i Binyrerne see Oversigt over det Kgl. dnsk. Vidsk. Selsk.

Forhdl. 1822—23, hvor tillige omtales lignende Undersogelser over Bi-

nyrerne hos Fuglene af Etatsr. Reinhardt).

Blandt hans mindre vigtige Arbeider fra samme Periode bor

ikke lades uomtalt Opfindelsen af et nyt Underbindings-Instrument, hvorved

Chirurgen kan fatte og underbinde en beskadiget Pulsaare uden JViedhjelp

(Svenska Låkare Selsk, Handl. 6te Bind 1819 og Bibi. for Læger 3die

Bind 1823), og nogle Undersogelser af Oiets indre Dele (Supplemenla

ad ophthalmoiatriam ; de humore oculi parum cognito. Med. Selskabs

Nova acta Vol. 2).

1822 indlraadle han som Regimentschirurg i den danske Armee,

forst ved daværende Kongens Regiment, fem Aar senere ved H. M.

Kongens Livgarde. Han havde paa samme Tid en meget udbredt Læ-

gepraxis, og 1823 begyndte hans lykkelige Familieliv med hans nu efter-

ladte Enke. — Hvor stor hans Virksomhed imidlertid vedblev som Natur-

forsker, derom vidner den lange Række af literære Arbeider, der frem-

deles udgik fra hans Haand.

1S24 fremsallo han 1) en ny Theorie til Forklaringen af Oiets
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Evne at danne cl klart Billede paa Nethinden saavel af (jerne som

nære Gjenstande Han antog at Lindsen kunde flyttes længere frem

eller tilbage derved , at Vandvædsken kunde trænge ind eller ud af den

saakaldle Canalis Petiti gjennem en stor Mængde Aabninger, han havde

fundet paa dennes forreste Væg, om hvis Tilværelse hans Samtidige

imidlertid ikke have kunnet overbevise sig. (Oversigt over Vidsk. Selsk.

Forh. 1824—1S25; Sv. Lak. Salsk. Årsberiitt. for 1826. pag. 3—5).

2) En Række Forsog over de hvidblodige Dyrs Indsugningsevne,

hvilken han tydeliggjorde ved at udsætte dem for en Oplosning af jern-

blaasurt Kali. 1 det ufarvede Blod lod denne farvede Oplosning sig let

iagttage, især dog naar man reagerede paa den ved Chlorjern. (Oversigt

over det KgK danske Vidsk. Selsk. Forhdl. 1824—25).

1825 efterviste han (see Overs, over Vdsk. Slsk. Forhdl. 1825-26)

1) Binyrernes mere almindelige Forekomst hos Fiskene, blandt hvilke

hidtil kun Haierne og Rokkerne vidstes at have dem; 2) gav han en

Udsigt over Lymphekarrene hos de lavere Hvirveldyr, og efterviste navn-

ligen det meget mærkværdige Forhold hos Krybdyrene, at Lymphekarrene

skedeformigt omgive Pulsaarerne. Denne hans smukke Opdagelse blev

næsten upaaagtet af hans Samtidige, udentvivl fordi den ikke, saaledes som

hans ovrige Opdagelser, var indrykket i fremmede Journaler, men kun

var anmeldt i Oversigten af det danske Vidsk. Selsk. Forhandlinger.

E. H. Weber bekjendtgjorde Forholdet hos Krybdyrene meget senere uden

at kjende Jacobsons Opdagelse deraf. Den saare mærkværdige Opdagelse,

som Johannes Muller i Berlin senere gjorde hos Froerne, af egne

Lymphehjerler, maa man, efter Jacobsons mundtlige Yllringer antage,

at han ogsaa tidligere har gjort, men man maa tillige tilstaae, at dette

ingenlunde fremgaaer af hiin korte Meddelelse, saa at i hvert Tilfælde

Æren herfor tilkommer Johannes Muller. 3) Viste han at hos Froerne

meget hyppigen forekommer sand Hermaphroditisme, der ellers er saa

hoist sjelden hos Hvirveldyrene.

I samme og i det folgende Aar (1826) meddeelte han Under-

s5gelser af Cycladen , en lille Musling i vore Ferskvande, samt Iagtta-

gelser over Damrauslingens Indvoldsorme. Med adskillige Tillæg ud-

gaves disse Iagttagelser 1823, under Navn ai Bidrag til Bloddyrenes

Anatomie og Physiologie, i delte Selskabs Skrifter 3die Deel Pag.

258—298. Den Anskuelse, han i disse forskjcllige Beretninger fremsatte,
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al de smaa Bivalver, der ofte findes paa Muslingens ydre Gjcllcpar, ikke

ere dens Yngel men Snyltedyr, har imidlertid siden ikke bekræftet sig.

1827 viste han, at Vener, ved at gjennemskæres eller beska-

diges, undergaae den samme Helingsfremgang som for Arterierne ifolge

Andres Iagttagelser allerede var bekjendt. (Overs. Vidsk. Slsk. Forhdl.

1827—28).

1829 gjorde han 1) nogle interessante Meddelelser over Hin-

derne af Pattedyrfostrets Æg og 2) over Urnyrerne, de saakaldte Wolffske

Legemer, eller— som han efter nogle foregaaende Forfattere benævnede

dem — de Okenske Legemer. I en tydsk Oversættelse udgaves disse

sidstnævnte Undersogelser 1830.

Imidlertid havde Jacobson udtænkt et nyt Middel til al hæve

een af de smerteligste Sygdomme, Mennesket kan være underkastet, nemlig

Blæresteen, I Frankrig havde Amyssat og Leroy d'Etioles udtænkt at

lilintetgjore Stenen ved at anvende et Boer i en lige Sonde, der fandtes

temmelig let al kunne indbringes i Blæren gjennem de naturlige Veie.

Denne Maade at lilintetgjore Blærestenen ved at bore den, bragtes især

i heldig Udforelse ved Civiale, og den benævnedes Litothrilien. Det af

Jacobson udtænkte Middel gik ud paa at lilintetgjore Stenen ved at knuse

den. Han anvendte en sædvanlig Blæresonde i Form af el saakaldet

Catheter, men indrettet saaledes, at den lod sig ligesom spalte i to Grene

og atter kraftigen skrue sammen. Efterat den gjennem de naturlige Veie

var indfort i Blæren, kunde Stenen ved dens Hjelp temmelig let falles

og knuses. Denne Operationsmaade fik Navn af Methodus lilhoclastica.

Jacobson anmeldte den forst 1820 i det Kgl. med. Selskab, senere

(1828—29) i det Kongl. Vidensk. Selskab, 1830 i Gerson-Julius Jour-

nal. Den vandt almindeligt Bifald og er endnu, skjondt med flere Mo-

dificationer, i fuld Anvendelse, Han selv brugte den som oftest med

megen Held, og mange Syge skylde denne hans Opfindelse Befrielsen

fra svære Lidelser. Til de Hædersbeviisninger, han nod i Anledning af

denne Opfindelse, maa især regnes, al 1833 tilkjendtes han tilligemed

Leroy d'Elioles en af de Monthionske Præmier, stor 4000 fr. — Samme

Aar udnævntes han til corresponderende Medlem af det franske Institut.

Allerede 1829 var han bleven hædret som Ridder af Dannebioge, 1836

blev han tillige Dannebrogsmand, Samme Aar valgles han ogsaa til

Æresmedlem af det Kgl. medicinske Selskab.
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1833 bckjciidlgjordc JacoLson et Tilfælde af den tropiske Ind-

voldsorm, Filaria medinensis, den saakaldte Guinea-Worm, hos en ung

Mulat, der var kommen fra Guinea. (Oversigt over Vidensk. Selskabs

Forhandlinger, 1833—34. Nouvelles annales du museum d'histoire na-

turelle Tome III). Af de to Orme, denne fandtes at have under Huden

af Foden, uddroges den ene heel; den anden brast, men gav derved

Leilighcd til meget interessante Iagttagelser over dens levende Yngel.

1 flere Aar, navnlig fra 1831 af, var han meget sysselsat med

at prove det chi*omsure Kalis og Chromsyrens Anvendelse saavel i tcch-

nisk Brug som især i Lægepraxis. Han viste en særdeles Forkjærlighcd

for dette Middel, og er han i denne Henseende gaaet for vidt i sine For-

haabninger, vil han dog unægteligen altid beholde Æren for at have paaviist

flere hidtil ukjendle Egenskaber ved dette Middel (Overs, over Vidensk.

Selskabs Forh. 1831—32; 1834—35; 1836—37; 1840, 1844).

1841 viste Jacobson Urigtigheden af at ansec de Legemer, som

Sulzer (1801) havde iagttaget fra en Patient og beskrevet under Navn

af Diceras rude, for at være Indvoldsorme, en Mening som jeg havde

forsvaret, da ganske lignende Legemer sendtes mig som drevne fra en

Patient paa Bornholm. Med stor Skarpsindighed viste han ikke alene

at de vare Plantedele, men endog fra hvilken Plante, nemlig at de vare

Frogjemmerne af Morbær. Omtrent samtidig var imidlertid Helmintho-

logen Diesing med Understottelse af Botanikerne Endlichcr, Unger og Fenzl

i Wien kornnet til samme Resultat efter Undersogelser paa et af mig

til Wien sendt Exemplar.

I 1812 fik Jacobson Prædicat af Kongen af Danmarks Livlæge;

Sverrigs Konge, der allerede tidligere havde benaadet ham med Nord-

stjerneordenen, valgte ham under Modet i Stockholm til Commandcur

af Vasa -Ordenen. — Ved dette de skandinaviske Naturforskeres Made

viste Jacobson endnu den fulde Kraft, han altid havde været i Besiddelse

af. Han meddeelte flere af sine ældre, her allerede nævnte, Opdagelser,

deels i den zoologiske deels i den medicinske Afdeling, og desuden ad-

skillige nye Iagttagelser, saasom om Entozoer hos Mollusker og om

Bækkenets Udvidelse hos Pindsvinet under Drægtigheden. Men især

maatte de af hans Meddeleiser vække almindelig Interesse, som angik

Hjerneskallens tidligste Udvikling. Han troede at have opdaget et fuld-

stændigt tidligere Bruskcranium som Forlobcr for den blivende Hjerne-
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skal, og at denne dannes udenorakring del, altsaa et virkeligt Præmor-

dial- eller Ur-Cranium. (See Forhandlingar vid de Skandinaviske Natur-

forskarnes tredje Mole i Stockholm den 13—19de Juli 1842, Pag. 739;

Overs, over Vidensk: Selskabs Forh. 1842, Pag. 90.)

Med dette vigtige Æmne synes han især at have været sysselsat

i den sidste Halvdeel af 1842 og forsle Halvdeel af 1843. Han vidste

endnu i sit 61de Aar, ligesom i den krafligere Alder, midt under en

udbredt Lægepraxis, at vinde Tid til videnskabelige Undersogelser. Han

var i sin fulde Virk'somhed for Videnskaben, — da en typhos Feber ka-

stede ham paa Sygeleiet og endte hans daadfulde Liv,

Hvad jeg her har talt, vil Selskabet have fundet i Grunden

kun at være en historisk Fremstillig af hvad Jacobson har udrettet.

Held Enhver, hvem en saadan simpel Fremstilling bliver til en Lovtale!

Efterverdenen vil i denne Fremstilling erkjende, al Jacobson har virket

meget og med meget Held for Videnskaben. Men den vil ikke kunne lære

at skatte alt hvad han har virket for den ved sin Personlighed. Jacobson var

ingen begavet Taler, ligesom han ei heller besad del Talent at indklæde sine

skriftlige Arbeider i et smukt Sprog. Men hans Tale saavelsom hans

hele Ydre havde en Værdighed, der tilkjendegav Bevidstheden om,

at hvad han sagde og gjorde var rigtigt. Derved vandt han almindelig

Agtelse og Tillid. Han nod denne ikke blot som Videnskabsmand, men

i ligesaa hoi Grad som Læge, især som Operateur. Hans Indflydelse i

det Kongelige medicinske Selskab saavelsom i dette Videnskabernes Sel-

skab var meget betydelig. Man var vant til at see ham — et af begge

Selskabers ældste Medlemmer — sladigen ved hvert Mode paa en be-

stemt Plads og levende al tage Deel i Forhandlingerne. Foruden de

mange Afhandlinger, som han i begge Selskaber, ifolge den foregaaende

Fremstilling, har havt at forelægge, bære Protokollerne Vidne om de

mangfoldige kortere Meddelelser, der, især i det medicinske Selskab, ikke

lidel bidroge til at gjoie Moderne interessante og lærerige.

Saaledes vil Jacobson længe savnes ikke alene af sine Venner

og sin Familie, men af Videnskabsmændene overhovedet og af den

danske Lægesland i Særdeleshed, der i ham havde en af sine værdigste

Repræsentanter. ,^_

JD, F. JEsehrieM,
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III.

Carl Lxidvig Bendz blev fod i Odense d. 4 Januar 1797. Hans

Forældre vare Etatsraad Laurits Martin licndz^ Borgemcster i Odense,

og Regine Christence fodt Bang^ Datter af Juslitsraad, Amtsforvalter Bang

i Odense.

Han nod Underviisning i Odense Cathedralslcole indtil han dén

1 August 1809 blev antaget som Artillericcadet, og gjorde der en saadan

Fremgang, at han den 1 August 1813 blev Officeer med to Aars An-

ciennetet. Fra December s. A commanderede han en kjorende Division

paa Fyen, med hvilken en Overskibning til Als forgjæves provedes; i

Aaret 1814 ansattes han ved Parken, som horte til det ifolge Kieler

Tractaten afgivne Contingent. Med dette rykkede han ind i Tydskland,

og vendte i Sommeren samme Aar tilbage til Rendsborg efter endt Feldt-

tog. Vinteren IS^'Vis tibragte han derpaa i Kjiibenhavn, for at deeltage

i de yngre Officerers Ovelser og Underviisning. 1 Foraaret 1815 vendte

han tilbage til Rendsborg og ansattes ved det Contingent, der rykkede

ind i Tydskland i Anledning af Napoleons Tilbagekomst, men som efter

Slaget ved Waterloo snart vendte tilbage, hvorpaa det Batteri, hvortil

han horte, sattes paa Fredsfod. Fra 1815 til 1827 var han ansat ved

Artilleriet, der laae i Garnison i Rendsborg, og benyttede den Ro, han

her kunde nyde, til at udvide sine mathematiske Kundskaber, hvori han

allerede som Cadet havde gjort mere end almindelig Fremgang. Jeg

behover neppe at udpege, hvormegen selvstændig Kjærlighed til Viden-

skaben et saaledes anvendt Garnisonsliv lægger for Dagen. Han blev

Ved sin Stilling som Officeer særlig kaldet til at sysselsætte sig med

Brovæsenet; og som Commandeur for dettes Rendsborger-Afdeling, havde

han Leilighed til i Aaret 1826 at slaae en Bro over en Arm af Eideren

i Hans Majestæt Kongens Nærværelse, hvilken lykkedes saa godt, at

Kongen ifolge General v. HalTners Anbefaling lod ham reise til Frankrig,

forat gjorc sig bekjendt med Brovæsenet i den franske Armee. Han til-

raadte denne Reise i Foraaret 1827, og opholdt sig et halvt Aar i

Slrasburg og et halvt Aar i Paris. Ved sine Indberetninger og Forslag

gav han det væsentligste Stod til de Forbedringer, det danske Ponton-



43

væsen har modtaget. — Neppe vendt tilbage i Foraaret 1828, reiste han

strax ifolge directe Kongelig Ordre tilbage til Paris, for at udvide sine

mathematiske Kundskaber, og gjore sig bekjendt med den polytechniske

Skoles Indretning. I Foraaret 1829 kom han tilbage og blev ansat til

Tjeneste i Kjobenhavn, hvor han dels beskjæftigede sig med Forbedrin-

ger ved Brovæsenet, dels gik daværende Obérstlieutenant, nu Kammer-

herre og Generalkrigscommissair v. Abrahamson tilhaande ved de forbe-

redende Arbeider til en Reorganisation af det militaire Skolevæsen, især

Oprettelsen af en fælles Skole for Stabs-, Ingenieur-, Artilleric- og Vei-

væsen. Dette Hverv fortsatte han siden, da Abrahamson paa nogen Tid

bortkaldtes til Forretninger udenfor Landet, directe under General v. Hiilow,

der som fungerende Chef for Generalqvarteermesterstaben havde af Kongen

faaet Befaling til at indkomme med Forslag til Oprettelse af en militair

Hoiskole. Bendz fik derved en betydelig Indflydelse paa de forbere-

dende Arbeider, ved hvilke det forste Udkast til en militair Hoiskole

gjordes, og han blev siden et meget virksomt Medlem af den Com-

raission , som sattes til Udarbeidelsen af det endelige Forslag. —
For at skaffe Skolen den forste Adgang , blev det novendigt at

oprette en Forberedelses - Classe , hvorved Bendz overtog den ma-

thematiske Underviisning, og ophorte fra nu af at gjore Tjeneste

ved Arlilleriecorpset, Da Hciiskolen traadte i Virksomhed , blev

Bendz ansat som Lærer i Mathematik og den rationelle Mechanik. —
Samtidig hermed blev en Commission nedsat under General v. Biilows

Præsidium til Landcadel-Academiets Reorganisation. Af denne Commis-

sion blev Bendz Medlem, og bidrog væsentlig til at forskafl'e den ma-

thematiske Underviisning ved denne Skole et fastere Grundlag. -'— Sona

Folge af de for Hoiskolen fastsalte Bestemmelser udarbeidede han en

Ledetraad, der tryktes til Brug ved hans Forelæsninger. Da han ved

Adgangsexamen til Hoiskolen blev opmærksom paa, hvor lidt de mathe-

matiske Studier vare almindelig udbredte , understoltede han af alle

Kræfter Oprettelsen af en privat Forberedelses-Skole, ved hvilken han

selv optraadle som Lærer i Mathematik. Denne Skole bestaaer endnu

i fuld Virksomhed under dens Stifters, Professor Mariboes, Bestyrelse.

Forskjell ige indtraadte Forhold medforte at Capitainerne Bendz

og Kelner i de senere Aar bleve de eneste tilbage ved Hoiskolen
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af de Mænd, der havde været Medlemmer af Organisalions-Comiteen,

hvorved han fik en betydelig Indflydelse paa Skolens ovrige Udvikling.

Som Lærer erhvervede han sig ved sit ypperlige Foredrag og

sin Evne til at vække Interesse for Mathcmaliken hos sine Tilhorere,

store Fortjenester.

Bendz blev den 2 Mai 1831 optaget som Medlem af det Kon-

gelige danske Videnskabernes Selskab, og var heri Medlem af Land-

maalingscommissionen og Revisor.

Som et Beviis paa den Anseelse, hvori han stod for sine Ind-

sigter, kan ogsaa nævnes, at han blev Medcensor for de Proveforelæs-

ninger, som holdtes ved Universitetet for den mathematiske Lærepost, og

efter hvilken Ramus blev udnævnt til Professor.

Efter et langvarigt Sygeleie dode han den 7 October 1843

efterat have levet i 14 Aar i ægteskabelig Forbindelse med Augusta

Wilhelraine, fodt Jacobsen, Datter af afdode Skibsmægler Jacobsen her

i Byen, efterladende hende med 4 Bom.

Miidet den 15^« Marts.

Prof. N. M. Petersen meddeelte nogle Bemærkninger om Rasks Frem-

stilling af Declinationssystemet. Forf. var af Grimms Mening, at Han-

kjon og Hunkjon ikke ere afledte af Intetkjon. Han stottede den især

paa folgende Grunde: Naar Rask mener, at Intetkjonnet er den Grund-

form, hvoraf de andre Kjonsformer ere komne, saa forudsættes, at det

eneKjon overhovedet kommer af det andel; men dette kan ikke antages.

De grammatikalske Kjon ere ikke opstaaede efter og af hinanden, men

samtidige, i Modsætning til hinanden, enten paa een Gang det Levendes

og Livloses Kjon (i adskillige amerikanske Sprog, efter Humboldt) eller

paa een Gang Hankjon og Hunkjon (i de osterlandske Sprog), og senere

i Modsætning til disse et Intetkjon. Kjonscndelsernes Bygning i alle ja-
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[jctisko Sprog viser ogsaa, at man ved llankjiin har villet udtrykke noget

Ilaarderc, ved Hunkjou noget Blodere, og, da Intetkjonnet dannede sig,

ved delte noget endnu Ilaardere end ved Hankjonnet. Fremdeles: Kjiins-

ondelserne erc . opstaaede af Pronomina for de tre Kjon: han, hun og

det (gr. og-, tJ, wå, senere forvansket to; lat. is (sus), ca. id (ill-ud),

lydsk er, siV?, es; isl. sd (sas), sw, pat^ jf. vort åa-n, hu-n, det^ o.s.v.,

hvilke i alle disse Sprog ere selvsamme Ord, ifolge de herskende Over-

gangslovc); men da det nu er aabenbart, at disse Pronomina ikke ere

komne af hinanden {og ikke af zoå o. s. v. overhovedet han ikke af det),,

saa kunne de som Kjonsendelser heller ikke være komne af hinanden.

Endelig vil det ved Betragtningen af alle regelmæssige Tillægsord vise

sig, at deres Flankjon og Hunkjon ikke ere komne af deres Intetkjon

(i Almindelighed er ikke engang dettes Endelse den herskende) : dyaD^og

er ikke kommet af ayaO^or, hvilket efter Rask selv er den oprindelige

Intelkjonsform, iigesaa lidet som (jatcr af gutes^ go&r (og Hunkj, go&a)

af gott^i eller vort god af godt. Det samme gjælder om alle de af Rask

anforte Exempler, naar man kun vil betragte disse Ords oprindelige

Former, ikke deres senere forvanskede Skikkelse; man vil ved dem alle,

for saavidt deres Oprindelse kan efterspores, finde, at kun deres forvan-

skede Former give dem et saadant Udseende, at deres Hankjon synes

ligefrem at være kommet af deres Intetkjon: Ejef ^jS-yalov og Fl. fjbs-

yaloij jf. isl. mikill, vise, at (xsyag er en forvansket Form; i '^cegtsig

for xagispTg bestaaer Slutningen af en Rod (et Navneord), der som

Alkjon gienkjendes i lat. -a?i5, som Intetkjon i ens (enf-is), som Hunkjon

i isK ond^ Aand, V^æsen; til denne Rod er fojet de tro Kjonsendelser;

o. s. fr. Som Bevis herimod kan ej tjene, at der imellem Bojningeii

af Hankjons- og Intetkjonsord hersker nogen Lighed (fuldstændig er

den ingenlunde); thi det er naturligt, at begge de Kjon, der udtrykke

det Haarde, ligge hinanden nærmere i sine Former end del, der betegner

den blodere Kvindelighed , uden at man derfor kan antage , at det ene

skulde have sin Oprindelse af det andet. Tværtimod maa det ansees for

naturligt, at den phantasirige Oldtid og den barnlige Menneskehed aller-

forst opfattede hele Naturen som le\^ende, og forst senere fandt Udtryk

for det Livlose. Forf. betragtede iovrigt nogle andre Ejendommeligheder

ved Rasks System. Disse Bemærkningers Hensigt var imidlertid ikke

at meddele noget hidtil Ubekjendt, men kun at fornye Mindet om Rasks
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slore Fortjenester af Sprogstudiet, og at udtale det Onske, at Resultaterne

af hans Granskning maatte komme mere til Anvendelse i Skolen og i

Livet, end hidtil har været Tilfældet.

Selskabet modtog folgedde Skrifter:

Transactions of the Cambridge philosophiQal Society. Vol. 8. Part. 3.

Cambridge 1842. 4.

Transactions of the Royal Irish Academy, Vol. 19. Part. 2. Dublin,

1843. 4.

Mémoires de TAcadémie Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg.

6nie serie: sciences mathématiques
,

physiques et naturelles.

Tome ome, Irc partie. Tome 7me, 2de partie.

Mémoires de rAcadcraie Imperiale des Sciences de Saint-Pelersbourg.

6me serie: sciences poliliques. Tome 6me, Livrais: 1, 2, 3.

Mémoires présentés å TAcadcmie Imperiale de Saint-Petersbourg par

divers savans. Tome 4me, 5me Livrais. 1843.

Recueil des actes des seances publiqnes de TAcademie Imperiale des

sciences de St.-Petcrsbourg, tenues le 29 Dec. 1840, le 31 Dec.

1841 & le 30 Dec. 1842. St.-Petersbourg, 1843. 4.

Nouveaux Mémoires de la Sociélé Imperiale des Naturalistes de Moscou,

Tome 7me, formant le 13rae de la colleclion. Moscou 1842. 4.

Abhandlungen der mathem.-physikalischen Classe der Koniglichen Bayer-

schen Akademie der Wissenschaften. 3tcn Bandes 3te Abthei-

lung, in der Reihe der Denkschriften 16terBd. Miinchen 1843.

Abhandlungon der philosophisch-philologischen Classe der Konigl. Bayer-

schen Akademie der Wissenschaften. 3ten Bandes 3te Abthei-

lung, in der Reihe der Denkschriften 18ler Bd. Miinchen 1843.

Gelehrle Anzeigen der Konigl. Bayerschen Akademie der Wissenschaften.

Bd. 15.

Bulletin der Konigl. Bayerschen Akademie der Wissenschaften, 1843.

Nr. 1—55.

Deulch und Welsch, oder der Wellkampf der Germanen und Romanen

u. s. w. Vortrag, gehalten zur Feier der 84 Jahrestags der
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K. Bayerschen Akad. der Wissensck d. 28 Marz 13 13 von

Dr. Hans Ferdinand Massmann. Miinchen 1843. 4.

Rede gehalten zur 84 Feier des Stiftungstages der K. Bayerschen Aka-

demie der Wissenschaf. von ihrem Vorstande, dem K. Staats-

rathe Freiherm von Freyberg, Miinchen 1843. 4.

Rede zum Andenken an den Hochwiirdigsten Herrn Ignalz von Streber,

gelesen in der offentl. Sitzung der Konigl. Akad. der Wissensch.

am 28 Marz 1813 von Dr. Franz Streber, Miinchen 1843. 4.

Astronomicai Observations made at the Radclife Observalory, Oxford, in

the Year 1841 by Manuel J. Johnson and M. A. Radclife.

Observer Voll. Il, published by ordre of the Radclife Iruslees.

Oxford 1843. 8.

Proceedings of the London electrical Society. Part. 2, 6, 8. 1841-43.

MOdet d. 29^« Marts.

Prof. Olufsen meddeelte Resultaterne af en Undersogelse om Solformor-

kelsen, der indtraf d. 8 Julii 1842.

Til nærmere Oplysning om denne Undersogelses egentlige Oie-

med bemærkedes, at ligesom en enkelt Observation af en Formorkelse

kun bliver et Middel til approximativt at bestemme den geographiske

Længde, saaledes kan man, naar denne samme Formorkelse er bleven

observeret paa liere forskjellige Steder, foruden den geographiske Længde

for ethvert af lagttagelsesstederne tillige bestemme adskillige andre astro-

nomiske Elementer, som vanskelig paa anden Maade kunde erholdes med

samme Noiaglighed. Og til at forelage en slig Undersogelse med Hen-

syn til den her omhandlede Formorkelse, havde der været saa meget

storre Anledning, deels, fordi denne Formorkelse havde været total,

i hvilket Tilfælde Omstændighederne for Problemets Losning blive gun-

stigere end ved de blot partielle Formorkelser, deels fordi der ved ad-
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skilligc forclobigc Beregninger af andre Astronoaicr var opstaact For-

modning om, at et eller flere af de fra Sol- og Maanetavlerne laanlc

Regningselementer trængte til en Correction af en uventet Storrelse.

Denne Formodning var ogsaa bleven bekræflel; thi medens det havde

viist sig, at det, for at bringe Iagttagelserne i Overeenssteirimeisc, kun

blev nodvendigt at anbringe en Correction af —2" ved den Burkhardske

Bestemmelse af Maaitens Radius, og 0",4 ved den Besselske Bestem-

melse af Solradien , havde Undersogclsen derimod fort til det Resultat,

at Feileri i den af Tavlerne angivne Distance imellem Solen og Maanen

sleg indtil 21". Nodvendigheden af disse Correctioner godtgjordes ved

at sammenligne de ved de ucorrigerede Sol- og Maanelavler erholdte

Længder med dem, der erholdtes, naar Tavlerne corrigeredes overeens-

stemmende med Undersogelsens Resultater.

Tillige gaves en Oversigt over de mærkværdige Lysphænomcner,

der saavel ved denne Formorkelse som ved forhen indtrufne totale Sol-

formorkelser vare blevne iagttagede, og der fremsattes den Formodning,

at alle disse Phænomener muligen vilde lade sig forklare som Folger

af Lysstraalernes Interferenls.

Dernæst meddeelte han Maaneobservationer, udforte af Ma-

gister Pedersen.

Professor Ramus fremlagde en Afhandling om de cllipsoidiske

Ligevægtsfigurer af en homogen flydende Masse^ roterende om en Axe og

underkastet alle Delenes gjensidige Tiltrækninger.

Det almindelige Problem, at bestemme alle de Figurer, som en fly-

dende Masse kan vedligeholde under sin uforandrede Rotation, idet Delene

tiltrække hinanden efter en hvilkensomhelst given Lov, er langt fra at kunne

oploses paa Videnskabens nærværende Standpunkt. Vel kan man, ifolge The-

orien af Massers Attraction og ved at stolte sig paa Principerne i Ilydro-

statikcn, fremstille den DilTerentialligning mellem de variable Coordinater,

som Ligevægtsfiguren skal tilfredsstille, men i denne Ligning indgaaer et

tredobbelt Integral, som skal udstrække sig til de yderste Grændser for

Massen, og som folgelig maa tages mellem Grændser, der selv afhænge

af den siigte Figur. Det er altsaa kun muligt at tilfredsstille denne
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Ligning ved Forsog, idet en vis Figur antages som Hypothese,

hvorefter man undersøger, om den tilsvarende Bestemmelse for det

tredobbelte Integral som Function af Coordinaterne til det vilkaarlige

Punkt i OverOaden lader Differentialligningen falde sammen med den,

som tilhorer samme Overflade. Denne Methode har man dog ikke

med Held kunnet anvende uden i det enkelte Tilfælde , hvor Til-

trækningen folger den samme Lov, som regjerer de store Bevægelses-

Phænomener i Universet og som maa have virket til Dannelsen af Him-

mellegemernes Figur, Tiltrækningen omvendt som Qvadratet af Afstanden,

og man har da fundet, at den flade Revolutions-EUipsoide (l'ellipsoide

de revolution aplati) , som frembringes ved en Ellipses Omdreining om

den korte Axe , kan være Ligevægtsfigur, idet den korte Axe er Rota-

tionsaxe, men dog under Forudsætning af, at Rotationshastigheden ikke

overstiger en vis Grændse {Maclaurins Theorem). For denne Grændse

selv gives der kun een Revolutions-EUipsoide; men, saasnart Rotations-

hastigheden gaaer under denne Grændse og aftager til O, ere to Revolu-

tions-EUipsoider mulige, hvis Excentriciteter stedse mere fjerne sig fra hin-

anden indtil de yderste Grændser O og 1, som fremstille paa den ene Side

Kuglen, paa den anden det til alle Sider i det uendelige udstrakte Plan,

hvilken sidste Figur, analytisk taget, er ligesaa vel som Kuglen en Lige-

vægtsfigur, naar Legemet ikke roterer. De to forskjellige EUipsoider,

svarende til den samme Rotationshastighed, forudsætte iovrigt, som La-

place har beviist, forskjellige primitive Impulser. — Fremdeles har Ja-

co6t bemærket, at ogsaaEllipsoiden med tre ulige Axer, med den mindste

Axe til Rotationsaxe, er en Ligevægtsfigur, forsaavidt Rotationen er

under en vis Grændse; og at denne Figur ingensinde tilstæder mere end

en enkelt Oplosning, idet enhver given Rotationshastighed kun kan svare

til en eneste ellipsoidisk Figur med tre ulige Axer. — Endeligen veed

man, at i Tilfældet af Attraction ligefrem proportional med Afstanden,

idet et Legems Attraction da kan bestemmes uafhængigen af dets Figur,

erholdes den flade Revolutions-EUipsoide, med den korte Axe til Rota-

tionsaxe, som enkelt Ligevægtsfigur, forsaavidt Rotationen er under en vis

Grændse. For en storre Rotation erholdes Revolutions -Hyperboloiden,

frembragt ved en Hyperbels Omdreining om sin forste eller anden Axe,

Rolationsaxen, hvilket forudsætter, at Fluidet er i Beroring med en fast

Overflade; men man bor ikke med Poisson (Traité de Mécanique, T.ll,

p. 552) slutte, at Ligevægtsfigurer med fri Overflade herved ere udeluk-
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kede, thi man har limiteret Oplosningen ved at antage Tyngdepunktets

Coordinater for conslante, medens dog dette Punkt almindeligen forflyttes

ved Forandring af Overfladens Figur. Derimod er det mærkeligt, at den

fundne Oplosning ikke forudsætter Fluidets Homogeneitet , men al

det kan bestaae af homogene Niveaulag af forskjellige Tætheder. — Ved

at combinere begge disse Tilfælde af Attractionslove d. e. ved at antage

Attraclionen som Function af Afstanden u at være udtrykt ved

-77 + Gu,

idet <7 og G ere positive Constanter, bliver det muligt at bestemme alle

de ellipsoidiske Ligevægtsfigurer af det givne homogene Fluidum, som

kunne svare til en given Rotation, idet alle Fluidets Moleculer gjensidigen

tiltrække hinanden efter den anforte Lov.

Disse Resultater lede nalurligen til det Sporgsmaal, hvorvidt

overhoved Ellipsoiderne ere Ligevægtsfigurer af det homogene Fluidum,

som antages ingen andre Kræfter underkastet, end alle Delenes gjensi-«

dige Tiltrækninger efter en hvilkensomhelst given Lov, Function af Af-

standen, i Forbindelse med Centrifugalkraften, som skyldes den conslante

Rotation. Paa Grund af den Vanskelighed_, som Beregningen af Massers

Attraction frembyder, er dette Sporgsmaal hidtil ikke blevet besvaret.

Nærværende Afhandling beskjæftiger sig fornemmelig med at opklare

dette Punkt, idel Undersogelsen slotter sig paa de af Lejeune-Dirichlet

givne Formler for Ellipsoiders Tiltrækning. Ved disse Formler, som

forudsætte en Tiltrækning af Formen

J_
^ uP

d. e. omvendt som pie Potents af Afstanden, eré de tredobbelte Inte-

graler reducerede til enkelte Integraler; men en Vanskelighed opstaaer

derved, at man i de fleste Tilfælde kommer til ubestemte Former, hvilken

Vanskelighed kun hæves ved at bringe Udtrykkene under en særegen

Form, som leder til de saakaldle singulære Integraler (les intégrales

smgulicres), der blive at behandle paa en lignende Maade som ved de

andre Leiligheder, hvor denne Slags Integraler fremstille sig enten i den

rene Analyse eller i den anvendte Malhematik. Resultaterne kunne dernæst

specielt anvendes paa Kuglen, hvilket tjener til at controlere Rigtigheden

af denne Theorie; Ihi Kuglens Attraction har som bekjendt ingen Van-
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skelighed og kan almindeligen fremstilles for en hvilkensomhelsl Function

af Afstanden. At Resultaterne blive aldeles overeensslcmmende^ viser sig

derved, at deres Sammenstilling giver

<pH-r {^Y ) ^ ('"-f) ±\^±1p-3'±j1 _ i-(p-3)c+g

VttIp—l)(p—3)(jp— 5) ^'

idet c <C 1. Denne Formel, som i sig ^elv indeholder et mærkeligt

Thcorem, henhorende til de bestemte Integralers Theorie, bevises let

ved begge Siders Udvikling efter sligende Potentser af e, idet man der-

næst erindrer den bekjendte Relation mellem de Eulerske Integraler af

1ste og 2den Art. Den hele herhen horende Beregning lader sig ikke

fremstille i Udtog, men folgende specielle Exempel, som ogsaa i anden

Henseende er mærkeligt, tjener til nærmere at oplyse denne Sammen-

stilling. Antag Tiltrækningen virkende omvendt som 4de Potenis af

Afstanden, altsaa p = 4. Ellipsoidens tre Halvaxer være betegnede

a, /?, ;', det tiltrukne Punkts Coordinater a, 6, c, idet Ellipsoidens Centrum

er taget som Begyndelsespunkt og de coordinerte Axer lagte henad dens

tre Axer. Ellipsoidens Masse være betegnet ved ili, de tre retvinklede

Composanter til den resulterende Tiltrækning ^, ^, C, parallele med

Axerne og virkende til Formindskelse af Coordinaterne a, 6, c. Man

vil da have:

1. naar det tiltrukne Punkt er indvendigt:

^---SM-P, D^9M±P, C^gM^P,

2. naar det tiltrukne Punkt er udvendigt:

P'=
y,/2 l,/2 /./2,

idel a', |?', y^, a', 6', c' bestemmes paa sædvanlig Maadc ved
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te p y'

hvor as betegner den enkelte positive Rod i den cuLiske Ligning

Ligger det tiltrukne Punkt paa Overfladen selv, falde begge disse Til-

fælde sammen, idet or = O, og man finder da, at A, B og C blive

uendelig store ; men isærdeleshed er det mærkeligt, at naar Punktet enten

er udvendigt eller indvendigt, haves ^, li ^ C som endelige algebraiske

Functioiier, medens de som bekjendt for p = 2 ere elliptiske. Naar

(x=:p-^=y^ reduceres Ellipsoiden til en Kugle, og man kan da for

Simpelheds Skyld sælte 6 = og c = 0, hvorved U =0 og C ^= O,

hvorimod Å bliver selve den til Kuglens Centrum dirigerede Resultant.

Denne bliver da saaledes bestemt:

1. naar det tiltrukne Punkt er indvendigt:

^ gMa

2. naar det tiltrukne Punkt er udvendigt:

1 begge Tilfælde betegner a Kuglens Radius, a det tiltrukne Punkts Af-

stand fra Kuglens Centrum. Ligger det tiltrukne Punkt paa Kuglens

Overflade, haves a^a^ altsaa ifolge begge Tilfælde A = qc, Disse

Resultater falde aldeles sammen med dem, som directe udledes af

den almindelige Theorie af Kuglers Tiltrækning. Al Tiltrækningen er

uendelig, naar ftuiktet ligger paa Overfladen, kunde synes paradox; men

ved en nærmere Betragtning vil det indsees at være en nodvendig Folge

af Sagens Natur. For Altraclionsloven — er det paa Kuglens Overflade

beliggende Punkt tiltrukket i Retningen mod Kuglens Centrum ved

en Kraft

A = ^^^-
„ [(p-l)2^-^-f (i)-5)0^-^].

(p—l)(i7-3)(i)—
5)«''

Denne Storrelse er endelig, naar 3—p er positiv d. e. naar enten p er

positiv <C 3 eller O eller negativ, og man erholder da simplere



53

(3—i))(5—p) «^
'

som viser, al Tiltrækningen er den selv samrae, som hvis Kuglen blev rem-

placeret af et enkelt Punkt beliggende i Kuglens Centrum, men som maatle

have en Masse saa stor som Kuglens Masse M multipliceret med Tallet

o 92—

p

'^•^
(hvilket Tal, naar p er under 3, alene bliver 1 for Vær-

(3—/j)(5—p)

dierne ^=^2 og p ==— 1, i Overeensstemmelse med det bekjendte almin-

delige Theorem af Laplace). Derimod bliver Kraften A uendelig, naar

enten j?=3, idet Udtrykket transformeres til logarithmisk Form, eller

/)>>3. Den uendelige Værdie maa altsaa hidrore fra det stærkere For-

hold , hvori Attractionen mellem to Punkter kommer til at voxe ved

deres Nærmelse til hinanden, og skyldes de nærmest omgivende Punkter

af Massen, hvormed det tiltrukne Punkt er i Beroring. Er dette Punkt

indvendigt, vil baade den indenfor liggende Kugle og den omgivende

Kugleskal give en uendelig Tiltrækning, men, idet disse to Kræfter

gaae i modsat Retning, frembringes en endelig Differents som resulte-

rende Kraft; hvorimod, naar det tiltrukne indvendige Punkt antages stedse

nærmere ved Overfladen og tilsidst at hore til Overfladen selv, voxcr

Tiltrækningen i det uendelige, idet den omgivende Kugleskal nærmer

sig til at forsvinde.

Den fuldstændige Analyse af Ellipsoiders Tiltrækning leder til

Besvarelsen af det ovennævnte Sporgsmaal, om ikke overhoved Ellip-

soiden er en Ligevægtsfigur for det homogene Fluidum "underkastet en

constant Rotation saavelsom dets egne Deles gjensidige Tiltrækninger

efter en hvilkensomhelst given Lov. Indskrænker man sig til at forud-

sætte saadanne Kræfter, som aftage, naar Afstanden voxer, men voxe,

naar Afstanden formindskes (hvilke Kræfter ere de eneste, som fore-

komme i Naturen ved enkelte Punklers eller Masseelementers gjensidige

Tiltrækninger), saa er Svaret benægtende; thi det viser sig, at det alene

er Tiltrækningen omvendt som Qvadralet af Afstanden^ som tilstæder el-

lipsoidiskc Ligevægtsfigurer af det homogene og roterende Fluidum. Vil

man derimod admittere ogsaa saadanne Attractionskræfter, som voxe eller

aflage samtidigen med Afstanden, kunne uendelig mange andre Kræfte

gjore ellipsoidiske Ligevægtsfigurer mulige, nemlig alle de, som forholde

sig directe som en Potents af Afstanden med en positiv Exponent, som
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ikke er under 1. Vel er der i denne Undersiigelse alene laget Hensyn

dl saadanne Allractioner, som forholde sig som Polenlser af Afstanden,

men Resultatet udvides let til andre Kræfter, idet Funclionen af Afstanden

u tænkes udviklet efter Potenlser. Den almindelige Tiltrækningslov,

hvortil ellipsoidiske Ligevægtsfigurer svare, kan fiilgelig fremstilles ved

en Række af Formen

^ + G«+ &,»'+"• + 6,«'+'"+ tf,«'+'"+ . . . .,

idel pj, po, Pa, . . . ere alle positive, og Coefficicnterne g^ G^ G ^^ Cg,

6r3 . . . positive eller 0. Den samme Analyse giver ogsaa Midlet til at

bestemme de forskjellige EUipsoider, som for en given Altraction af den

anforle Natur svare til opgivne Værdier af Rotationshastighed, Volumen

og Tæthed, og man erholder alraindeligen deels Revolutions-EJlipsoider,

deels EUipsoider med tre ulige Axer. Specielt indbefattes herunder Op-

losningen^ af Problemet angaaende de ellipsoidiske Ligevægtsfigurer i

Tilfældet af den sædvanlige Tiltrækningslov omvendt som Qvadratet af

Afstanden d. e. hvor O = 6? = ^i --= ^2 = ^3 Delte Tilfælde h^r

været tidligere behandlet af forskjellige Mathematikere, men er dog ogsaa

i nærværerde Afhandling bleven nærmere undersogt, da de Resultater,

man herover havde fremstillet, i enkelte Punkter forekom mindre til-

fredsstillende. Tilfældet af tre ulige Axer er blevel undersogt af den

beromte engelske Mathematiker Ivory^ men, somLiouvUle har viist, ikke

heldigen, og i det seneste Arbeide herover, af den tydske Mathematiker

C O. Jl/cj/cr, er den mindste Halvaxe, hvorom Massen roterer, sat = 1,

men heraf folger, at de Ligevægtsfigurer, som derefter ere bestemte for

den samme Rotation, maae, for at kunne svare til den samme Rotations-

axe, tilhore Masser af forskjellig Storrelse; men dette Problem, som af

den nævnte Mathematiker er behandlet med fortrinlig Skarpsindighed, er

ikke det, som nærmest tjener til at opklare Sagen. Som de givne

Storrelser maa man antage: 1) Rotationshastigheden «; 2) Volumen F;

3) Tætheden q
;' 4) Intensiteten af Altractionskraften (for Masseenheder

i Enhed af Afstand) g. Heraf skal Ellipsoidens Figur findes, nemlig de

tre halve Axer

«i /?, r,

af hvilke « antages at være den mindste, altsaa 2« den Axe, hvorom
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Ellipsoiden roterer. Betegnes ved e og c' Excentriciteterne af de to

gjcnnem denne Axe lagte elliptiske Hovedsnit, nemlig

/>2 — 4 ___ p»'x —— \ _«_
« — 1 ^2' « — 1 ^2,

Og sættes

e= sind, A= tgd, e'==sin6', A'==tgdS

samt

H=

findes

VFcosdcosd' o \ / ^^^^^' \ / ^cos^

idet d og d' bestemmes ved X og ^', hvis Værdier blive at soge ifolge

Ligningen

H=2;i2
^0 V(i+^^^^)^(^+^'^^^)

(2)

o \/(H~A%2)(i-f;i'%2)3

Denne Ligning kan almindeligen paa to Maader tilfredsstilles, som lede

respective til Maclaurins og Jacohis Theoremer.

'Forste Oplosning: A= A', altsaa ^— y-, d. e. en Revoluttons-

Ellipsoide, og ifolge (2), ved at udfore 1 ntegrationen og indsætte X — tgd,

(3+tg^<9)0—3tg0^3^

tg^d
H^ '^-^'^Z7r V^os-e, <3)

som tjener til at bestemme 0, hvorefter (1) giver

"ViF- "'-Vr'-
V

^Tt ' ^ ' V fTTCOSd

Oplosningen af den transcendente Ligning (3) lettes ved den til Afhand-

lingen foiede Tavle, som fremstiller Værdierne af H svarende til de suc-

cessive Værdier af B i hele Grader fra O® til 90** ; thi ved blot Inspection

af Tavlen findes med en vis Grad af Tilnærmelse de til den opgivne fl

svarende Vinkler 0. Denne Tavle viser, hvad ogsaa en directe Under-

sogelse af Functionen tjener til at godtgjore, at H i Intervallet fra

^=0 til = 90^ er bestandigen positiv, men ved disse Grændser selv

O, og at den blot har et enkelt Maximum svarende omtrent til d= 58**.

Man har nemlig:
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6 og 0', stedse mere fjerne sig fra hinanden, saa at medens de ved

den oversle Grændse faldt sammen og dannede en Revolutions-Ellipsoide,

ville de ved den nederste Grændse, idet 6 = 90^, 0'= O, give den rette

Cylinder , hvis circulære Grundflade er af en forsvindende Sl5r-

relse (ifolge (1) bliver « = 0, /?— ao, ^ = 0). For nu at kunne

til en opgiven Værdie af //, som er under det nævnte Maximum, med

Lethed bestemme de tilsvarende Værdier af O og 0', vil det ogsaa her

være hensigtsmæssigt at construere en Tavle, indeholdende 1^. O fra 45'*

til 90^ ,
2'*. de tilsvarende Vinkler 6' bestemte ved Ligning ^(5),

3**. de tilsvarende Værdier af H bestemte ved Ligning (2). Gaaer man

ud fra den Værdie af ^, som er bestemt ved Ligning (6), saa vil en

lille Forandring af 2 til X-{-h gjore, at 2' bliver til ^'

—

k^ hvor k

kan udtrykkes, idet dens hoiere Potentser bortkastes, ved Integraler af

samme Slags som de, der indgaae i Ligningerne (2) og (5). Den hele

Beregning kan folgelig skee successive, og lettes iovrigt ved Benyttelseu

af de elliptiske Tavler; thi alle de her forekommende Integraler kunne

transformeres til elliptiske Functioner af 1ste og 2den Art, med Am-

plitude'= 6 og med en Modulus, hvis Complement = -y. For de smaa

Værdier af A' er det derimod simplere at udvikle i Række efter stigende

Potentser af denne Storrelse.

Den fuldstændige Theorie af de ellipsoidiske Ligevægts-Figurer,

hvis Hovedpunkter her korteligen ere meddeelte, finder vel ikke direcle

Anvendelse i den physiske Astronomie, efterdi Himmellegemerne ikke

kunne ansees for homogene; men alligevel er denne Theorie nodvendig

for Besvarelsen af flere vigtige Sporgsmaale angaaende disse Legemers

Figur, og tjener blandt andet netop til i visse Tilfælde at godtgjore

Heterogeneiteten, idet Rotation, Volumen, Middeltæthed og Figur findes

ved et Himmellegeme ikke saaledes at slemme med hinanden , som de

homogene EUipsoiders Theorie vilde kræve del. Isærdeleshed finder

dette Anvendelse paa Jordkloden, for hvilken de fire nævnte Storrelser

ere noiagtigen bekjendte. Medens Planeterne saavelsom Solen hore til

de kugeldannede Revolutions-EIlipsoider d. e. som have en meget lille

Excentricitet, kjender man paa den anden Side intet Exempel paa de

skivedannede Revolutions-EIlipsoider d.e. som have en meget stor Excen-

tricitet. Hvad derimod de cylindrisk formede Ellipsoider angaaer, ellef
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dem med tre ulige Axer, have Nogle troet, at visse Fixstjerners periodiske

Lys muligen lod sig forklare ved Antagelsen af denne Figur. Det er

vanskeligt at prove, om denne Forklaring kan admitteres; men det vil

her være tilstrækkeligt at bemærke, at naar Observator befinder sig i en

saadan EUipsoides Æqvatorialplan , vil den periodiske Forandring være

ham meest kjendelig, og at den stærkeste og svageste Lysstyrke da maae

forholde sig lil hinanden som Arealerne af de to elliptiske Hovedsnit

d. e. som p:y eller omvendt som Cosinusserne af deres Excentricitets-

Vinkler, samt at Rotationstiden, hvoraf s findes, vil være liig den dob-

belte Tidslængde af Perioden. Af — "=^ som given udledes ifolge

Ligning (5) eller af den construerede Tavle Værdierne af S og d',

saa at, da € ogsaa kjendes, behover man blot at fastsætte en Hypothese

med Hensyn til Tætheden ^, for at Volumen V ifolge (2) og dernæst

a, /?, y ifolge (1) kunne blive bekjendte.
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Oversijft
over det

Kong-eli{fe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandling'er
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1844.
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Af

Confereiitsraad og Professor JHT. C7, ^rstcd^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Itfr. 4L.

Miidet den 12'« April.

Jtrofessor C.Molbech forelæste: „Nogle Bemærkninger angaaende CeZ<«s/i;e

Spor og Levninger i Norden, og navnlig i Danmark.''

Beskaffenheden af det gamle Nordens Monumenter og Oldsager,

deres Mangel paa Indskrifter, symbolske Figurer og andre charakteristiske

Prydelser, ligesom overhovedet taget Mangel paa Konslens Former og Stiil,

sætter dem i et andet Forhold, end den antike Verdens Oldtidsminder. Disse

kan man næsten altid henfore til deres bestemte Tid og Sted; og de

give som oftest en langt sikkrere Grund for Benyttelse ved historiske

Undersogelser, end de nordiske Monumenter. Derved har ogsaa Phan-

tasien kunnet spille en betydeligere Rolle i disse Oldsagers Undersogelse,

og den er derved kommen til langt storre Virksomhed og Raadighed, end i

lignende videnskabelige Arbeider over den gamle Verdens Mindesmærker.

Dette har bidraget meget til de usikkre og vaklende Hypolheser, hvorved

man til forskjellige Tider har sogt al forklare disse Monumenter og
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Antiquitcler, og at bestemme deres Tidsforhold og Oprindelse. Der gives

en Deel af samme, som man undertiden har tillagt c(;//isAc Folkcstani mer,

hvilke tidligere, end de germanisk-gothiske, skulde have besiddet og beboet

visse Strækninger af de scandinaviske Riger. Navnligen findes saadanne

Mindesmærker og Oldsager (nemlig særdeles af Bronce) saagodl som

overalt i de danske Lande, med Indbegreb af Skaane^ og et og andet

Sted i det sydlige Sverige.

Andre, og deriblandt den nyeste Forfatter, der i systematisk

Form har fremstillet Grundtrækkene af den nordiske Archæologie, ville

derimod fraskrive Celterne hine Mindesmærker, og navnligen tillægge de

ældste Steengrave (Jettestuerne) en os ubekiendt og endnu ældre Folke-

stamme; imedens han derimod tillægger ^o^/mA«; Stammer de i Danmark,

hyppigst i noget af de skandinaviske Riger, forefu&dne Oldsager, hvis Alder

og Brug i dette Land han endog troer at kunne fore ned til det 8de og

9de Aarh. efter Chr. Heri er endeel, som endnu maa ansees for usik-

kert og uafgjort; saaledes opfordrer den bestemte Liighed i Form og

Charakteer, der findes imellem bemeldte Steen-Monumenter og Bronce-

Vaaben, Meisler m. m., som opgraves i Danmark og Skaane, og samme

Gienstande i en Deel af det nordvestlige Europa og paa de britiske

Oer, til en noiere og skarpere Undersogelse og Bestemmelse af Forholdet

imellem hine og disse, end man hidtil har været i Besiddelse af.

Fornemmelig er Irland — fra umindelig Tid beboet af et cclHsk

Folkefærd, der uden Tvivl meget tidlig har havt Samqvem med den

gamle Verdens ældste sofarende Handelsfolk, Phoenicierne — et Land, hvis

Monumenter og Oldsager, i hvilke ligeledes den omtalte Liighed finder

Sted, fortiene de nordiske Archæologers Opmærksomhed. Det er blandt

andet en paafaldende Mærkværdighed, at man i Irland har fundet de

selvsamme Broncesager, som i Danmark ere hyppige nok, i overvættes

Mængde; ligesom det igien maa henlede Tanken paa fiernere Forbin-

delser i Oldtiden, at Kobber-Sværd og andre Vaaben fra Irland have

en paafaldende Liighed i Dannelse med slige Oldsager, som man har

fundet i sydlige Lande, f. Ex. i etrusciske Grave; og at den Blanding

af Tin med Kobberet, som ved chemiske Analyser er forefundet i de

sidstnævnte Oldsager, i Forholdet sædvanligen netop er den samme, som

man finder i de nordiske Broncesager. Overhovedet er i disse, og i al

den antike Bronce, man har opdaget ved Jordfund i det nordlige og
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vestlige Europa, l'innet det Metal, som altid findes anvendt til Legeringen,

for at give Kobberet en hoiere Grad af Haardhed ; hvorimod den Bronce,

der findes i Landene Osten for Oder og Volga , i Almindelighed er

dannet ved Blanding med Zink. Nu er netop Britannien Tinnets rette

Hiem i Europa; og skjondt dette Metal i Oldtiden ogsaa skal være

fundet andensteds, f. Ex. i Spanien, hvor man nu ikke mere kiender det,

er det dog vist nok, at de rige Tinminer i Cornwall have været bc-

kiendte fra den fierneste Fortid; ligesom det uden Tvivl var herfra, at

allerede Phoenicierne hentede delte Metal, som Herodot Oli. 115) til-

lægger „De KassiterisJce der\ og som ogsaa Cæsar (B. Gall. V. c. 12)

nævner som et vel bekiendt Naturproduct (plumbum album) i Britannien

;

hvorimod det er mærkeligt nok, at han om Briterne siger: at Kohheret

tilfores dem af Fremmede. (Man kommer til at tænke paa , at overor-

dentlig rige Kobberminer i Oldtiden dreves i Etrurien^ og at de gamle

Etruscer . vare beromte for deres Færdighed i at bearbeide og stobe

Kobberet, m. m.)

Ligeledes vare Cellerne fra Oldtiden bekiendle for at besidde

denne Færdighed; og i Irland, der aldrig, for i en ganske sildig Tids-

alder , har havt andre Indbyggere end af celtisk Stamme , findes ei

allene, som alt er bemærket, Vaaben og Redskaber af den antike Bronce,

i storst Mængde, men endog saadanne Ringe., der have al Anseelse af

at være benyttede (ligesom ogsaa visse Slags Guld- og Solvringe, baade

her og i Norden) i Stedet for præget Mynt. Man kommer saaledes, ved

flere Grunde og Omstændigheder, til den Overtydning: at Kobberet hos

Celterne har været — vist nok ikke altid det eneste — men dog fra

den ældste Tid det almindeligste og mest bearbeidede Metal; og finder

man nu i det fierno, celtiske Irland., i Britannien og i Danmark den

noieste Overeensstemmelse i Former, Arter, Metallets Beskaffenhed og

Legering, ved de Redskaber, Vaaben, Ringe, Smykker m m. af Bronce.,

som ere fælles for disse Lande: da ledes man uvilkaarligen til at antage

et gammelt historisk Slægtskabsforhold imellem de Folkestammer, der

engang i disse Lande benyttede bemeldte Bronce-Sager; imedens man

dog, hvad Danmark angaaer, har V^anskelighed ved al antage, at disse

Oldsager her skulde være oprindeligt forfærdigede — især, om man vil

mene, at det ikke var en celtisk, men en golhisk Folkestamme, som i

Norden- har indfort og benyttet dem. GothiMne ere, efter alle historiske
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Spor, indkomne til Norden Osten fra: Cellernes Spor, Monumenler, Bronce-

sager m. m. fore os derimod altid mod Vesten. Tinbroncen tilhorer

netop ikke de ostlige, men de vestlige Lande; og at tænke sig i hiin

fierne Tidsalder, som efter al Rimelighed — dersom Gothiske Stammer

havde medfort Broncens Brug til Danmark — maatte ligge længere til-

bage, end Saxers og Danskes Vikingstog til Nordtydskland og Britannien,

et saadant Handels-Forhold i Norden, at Fremmede skulde have fort

Kobber og Ttn, eller var det endog raa Bronce^ til Norden, og at man

her skulde have forædlet disse Mc taller til stcibte Vaaben, Smykker m. m.
•

har aldeles ingen Sandsynlighed. Der bliver neppe andet tilbage, end

at tænke sig celtiske Indbyggere i en Deel af Scandinavien og Nord-

tydskland, tidligere end de gothiske', at Broncen ved saadanne er indfort,

og at disse Folkestammer kunne ei allene have medfort den dem egne

Konst at forarbeide Kobberet; men at ogsaa Forbindelse med de vestlige

Lande, og navnligen med Britannien, er bleven vedligeholdt pa» en eller

anden Maade, hvorved Tilforsel af den stobte Bronce kunde blive muelig.

Vil man derimod forkaste celtiske Indvandringer i bemeldte Deel

af det nordlige Europa, og navnligen i Danmark forudsætte gothisk-

^

germaniske Stammer som de Indbyggere, der med deres Kobber- Redskaber

skulle have umiddelbar aflost en ældre^ ubekjenclt Folkestamme, de steen-

byggede Gravhulers og Steenredskabernes Ophavsmænd og Brugere: da

er man ikke i Stand til at forklare, hvorfra Gother og Germaner, der

ikke saa tidligt kom i Beioring med Celler og Britter i Gallien og Bri-

tannien, skulde have faaet og tilegnet sig „det celtiske Tin"" (^KaaairsQog

xskTixog: Aristot. Auscult. mirabil. c. 51), den celtiske Bronce, og Formerne

til de deraf stobte Vaaben og Prydelser m.m. Man har da, under hiin Forud-

sætning, at Besidderne af de i Danmark o. s. v. fundne Bronce-Sager

skulde have været germaniske eller gothiske Stammer, neppe anden Udvei,

end at tænke sig dem som oprindeligt Krigsbytte fra tidlige Vikingstogpaa

Irland og Britanien, og da vel særdeles fra det forste Land. Om dette imid-

lertid kan bringes i Overeensstemmelse med Tidsforholdenc i Nordens

ældste Sagnhistorie, er heel uvist; men ikke mindre Usandsynlighed med-

forer den yttrede Formening: at Broncevaabens og Redskabers Brug i

Danmark skulde have vedvaret saa langt ned i Tiden (til det Sde og

9de Aarh.) imedens Jernet for længe siden maalte være i Brug hos alle

Nabofolk. (Worsaae, Danm. Oldtid. S. 109.)
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Ikke mindre Vanskelighed have vi ved at forklare Grunden til,

at samme Slags Jettesluer, eller steenbyggede Grave, og andre Steen-

monumenter, tilligemed de disse lilhorende Steenredskaber og Vaaben,

som vort Fædreland i Mængde fremvise, gicnfindes saavel i visse Stræk-

ninger af Nordtydskland og, Holland, som i det nordlige og vestlige

Frankrige, i England, ja endog i de fierneste vestlige Dele af Irland, hvor

aldrig, saa langt historiske Spor og Minder naae, andre end celtiske Folkefærd

have havt Hiem. At saaledes den saakaldte ,,Steenalders''^ Monumenter

og Oldsager omtrent have samme geographiske Udstrækning og Grændser,

som de ovenfor omhandlede Kobber- eller Bronce-Sager, lige fra Skaane,

eller fra Meklenborg, indtil den yderste Spids af Irland: er en Omstæn-

dighed, som endnu frembyder mangen Vanskelighed for antiquariske

Conjecturer. Saaledes behover overhovedet den nordiske Oldtidsforskning

endnu mange og vidtloftige Undersogelser af antiquariske Forhold i Irland,

Britannien, Frankrige, Tydskland, m. v. inden den tor mene at have

udtomt sit Stof, eller at have naaet en nogenlunde sikker Grundvold for

saadanne historiske Resultater^ som man tor vente sig med Rimelighed

at kunne bygge paa den her omhandlede Classe af Fortidslevninger.

(Afhandlingen, hvoraf ovenstaaende Uddrag meddeles, er bestemt til

Trykning i ole Bind af det ved Forf. redigerede ^,IJistoriske Tidsskrift.'^'')

Selskabet modtog:

Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol. 15. Part. 3. 1843

4. Proceedings 21 éb 22.

Arsberattelse om Fraraslegen i Kemi och Mineralogi af Jac. Berzelius.

1841. 1842. 1843.

Berattelse om Astronomiens Framsteg. 1837—41.

Arsberattelse om Technologiens Framsteg. 1841 af Pasch.

— om Zoologiens Framsteg. 1840—42 af Boheman. Andra

Delen.

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar for År 1841.

Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingenieurs des mines

de Russie etc, publiées par ordre de S. M. l'Empereur Nicolas 1
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et sous les auspices dé M. le Corate de Cancrine par A. T. Kupfer.

Annéc 1841. Nr. 1 «» 2. St. Petersbourg. 1843. 4.

Meleorologische Beobachtungen aus dem Lehrbezirk der Kaiserlichen Rus-

sischen Universitiit Kasan, ' auf Kosten der Universitat heraus-

gegeben von Knorr.

Miidét den 26^« April.

m3y, H. Bendz ineddeelte nogle Bemærkninger over Bygningen af Tæn-

derne hos Pattedyrene, og foreviste flere dertil henhorende Præparater.

Efterat Forfatteren kortelig havde gjennemgaaet de forskjellige Tand^

substantsers Bygning, gik han over til Beskrivelsen af en hidtil kun lidet

belijendt Substants, der opstaaer ved en Forbening af Tandkimen. Det

var fornemmelig Hvalrossens og Spermacethvalens Tænder, hvor denne

Substants er stærkest udviklet, der havde været Gjenstand for Forfatterens

Undersogelser, og hvoraf her meddeles Folgende:

Hos Hvalrossen danner den forbenede Tandkime en betydelig

Deel saavel af Huggetænderne, som Kindtænderne, og udgjor Axen af

den solide Afdeling af Tanden, hvis Spids den dog ikke naaer, med

(nindre Tanden er afstumpet ved Slidning. I Kindtænderne fortsætler

Forbeningen sig ind i Axen af Tandkimen, og danner en temmelig lang

fremragende Spids i Tandens Hule, naar Kimen paa en eller anden

Maade er fjernet, 1 Huggetænderne, hvis Huler ere meget store, strække

flere tætstaaende cylindriske Forlængelser sig ind i Kimen, der ere af

samme Beskaffenhed som den enkelte i Kindtænderne. For det blotte

Oie bestaaer denne Substants af smaa rundaglige Legemer, der ere tæt

forenede indbyrdes og give Massen et kornet Udseende. Den kunde

maaskee paa Grund heraf passende benævnes den kornede Tandsubslants^

Substantia grauulata dentis. Den er gjcnncmskinnende, naar den slibes
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i tynde Plader, og man bemærker da, at de klare gruppeviis samlede

Korn (2^5'"—1'" Gjennemsnit) ere forbundne med en hvid perlemoders-

glindsende Substants, der har megen Lighed med den egentlige Tand-

substants , Substantia propria dentis , og gaaer paa flere Steder umiddel-

bart over i samme. Naar man undersoger den kornede Substants ved

Hjælp af det sammensatte Mikroskop, seer man, at Kornene bestaaer af

en stor Mængde rundagtige Celler, hvis Begrændsning fra den dem for-

bindende klare Intercelliilairsubstants ofte er meget utydelig. I Midten

af hver Celle findes en morkere PP&t, der snart er rundagtig, snart

kantet, forgrenet, hvorved den faaer nogen Lighed med Beenkorn, for-

nemmelig dem, der findes i Tændernes Cement. Ved paafaldende Lys

er denne Plet hvid , og ved Anvendelse af fortyndet Saltsyre forsvinder

den hvide Farve ligesom ved Beenkorn, hvorfor den maa ansees at hid-

rore fra et Depositum af Beenjord. J flere af disse hvide Pletter be-

mærkes et mindre rundt Legeme, som Forfatteren anseer for en Celle-

kjærne. Der er altsaa en Analogie i det Væsentlige imellem de be-

skrevne Celler og egentlige Beenceller, nemlig en betydelig Fortykkelse

af Cellehinden, hvorved Cellens Hule meget formindskes; et Spor tit

Forgrening af denne Hule; en Deposition af Beenjord i Hulen og dens

Forgreninger; og endelig i flere Celler den tilbageblevne Cellekjærne.

Forfatteren fandt ved mikromelriske Udmaalinger, at Diametren af en

Celle omtrent var =- 0,0007 Pariser Tomme, af Cellehulen = 0,00035,

af Cellekjærnen = 0,00015. Cellerne ere saaledes ordnede, at de danne

concentriske Lag, der underliden ere mechanisk sprængte fra hinanden

paa tyndt slebne Plader. De Celler, der danne Midten af Kornene inde-

holde ofte mere Beenjord, hvorved de samlede sees for det blotte Oie

som en lille hvid Plet, omgivet af Kornenes halvgjennemsigtige con-

centriske Lag.

Kornene ligge ligesom indsænkede i den ovenfor omtalte hvid-

agtige perleraodersglindsende Masse. Betragtes denne sidste under det

sammensatte Mikroskop, seer man, at den bestaaer af utallige fine jevn-

lobende forgrenede Ror, der i det Væsentlige maa ansees for identiske

med dem i den egentlige Tandsubstants. Dette godtgjores endydermere

derved, at de ofte fortsætte sig umiddelbart over i samme. De adskille

sig paa den anden Side fra Borerne i den egentlige Tandsubstants ved
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straale fra Omfanget af Kornene; men disses ubestemte Leie og

Storrelse foraarsager, at Udstraalingen bliver meget uordentlig, saa

at det faaer Udseende under Mikroskopet paa en tyndt sleben

Plade, som om Rorene slyngede sig uregelmæssigt imellem Kor-

nene. De Forlængelser, som strække sig ind i Tændernes Hule, ere

aldeles byggede paa samme Maade som den compakte kornede Substants,

og opstaae ved en Sammensmeltning af særskilte utallige Forbeninger,

der findes i Tandkimen. Udviklingen af disse særskilte Forbeninger har

Forfatteren ikke havt Leilighed til at forfolge i den friske Tandkime,

hvorfor han ikke har kunnet iagttage Cellernes Metamorphos*i inden

Beenjorden deponeres i samme; saa meget anseer han imidlertid for vist,

at Tandkimens Celler underkastes en Forbruskning, hvorved deres Hinder

betydeligt fortykkes. Ved at udtrække de jordagtige Bestanddele af den

kornede Tandsubstants ved Hjælp af Saltsyre, kan man let overbevise

sig om, at en Brusk danner det organiske Grundlag for samme. De

særskilte Forbeninger i Tandkimen ere i Begyndelsen meget smaae, af

en rundagtig Form og voxe efterhaanden sammen til storre uregelmæssige

Grupper; disse forene sig til de ovenfor omtalte suileformige Forlængelser,

der endelig lidt efter lidt smelte sammen til den complette kornede Tand-

substants. Ved at slibe en tynd Plade af en særskilt Forbening bemærkes

under Mikroskopet, at Kornene allerede her ere forbundne ved den med

den egentlige Tandsubstants analoge Masse. Foruden de mikroskopiske

forgrenede Ror, findes en Deel andre Canaler, der ere synlige for det

blotte Oie, have en hvid Farve, og maae nærmest sammenlignes med

Marvcanalerne i Beensubstants. Forholdet af Karrene til den kornede

Substants har Forfatteren ikke undersogt af Mangel paa friske Tænder

af dette Dyr.

Endskjondt den kornede Substants fremtræder med saa stor en

Masse i Hvalrossens Tænder, er dens Bygning ikke saa tydelig som i

Spermacethvalen. Hos dette Dyr ere Kornene af en betydelig Storrelse,

ikke sjeldent | Tomme i Gjennemsnit, og danne storre og mindre Grupper,

imellem hvilke en Substants, aldeles analog med den egentlige Tandsub-

stants, slynger sig. Men hos delte Dyr danner den kornede Substants

ikke saadanne Forlængelser ind i Tandens Hule som hos Hvalrossen,
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Hvalrossen i det meget unge Dyrs Tænder, og strækker sig næslen lige

op til disses Spids, hvorimod man hos Spermacethvalen forst træffer den,

naar Tænderne allerede ere betydeligt afslidte

Hos Mennesket skal efter flere Anatomers Angivelse Tandkimen

undertiden forbenes i den fremrykkede Alder. Allerede Bertin (Traité

d'Osteologie) har gjort opmærksom herpaa ; Rousseau (Anat. comparée

du systeme dentaire, Paris. 1839. Pag. 6S^, E. H. Weber. (Hild. Anat.

IB., Pag. 215), Erdl (Abhandl. d math.-phys. Classe d. konigl. bayer.

Acad. d. Wissensch., 3 B. 2 Abth. Munchen 1841. Pag. 504) angive

flere Exempler herpaa. Purkinje og J. Miiller (Mullers Aichiv. 1836.

Pag. IV.) anfore , at Canalen i Roden af ældre Menneskers Tænder ere

beklædte med den samme Substants, som overtrækker den udvendig.

Iblandt Rovdyrene fandt Retzius (Mikroskopiska undersokningar

ofver Tandernes sardeles Tandbenets struktur (K. V. A. Handlingar f.

år 1836) p. 34) den kornede Substants hos Phoca amiellata, og beskrev

den omstændeligere hos Trichechus rosmarus. Hos dette sidste Dyr var

den allerede G. Cuvier bekjendt (Vorlesungen, iibersetzt von Meckel,

3 B. p. 101) , men denne Forfatter sammenlignede den med en Cry-

stallisation.

Iblandt Gnaverne angiver Purkinje (Raschkow. Meletemata circa

mammalium dentium evolutione, § 18) at have fundet Forbeninger i

Tandkimen hos Haren.

Hos de Tandlose er den af Retzius (anf. Skr. p. 23 og 24)

beskreven hos Bradypus tridactylus og Dasypus novemcinctus.

Iblandt de Tykhudede har G. Cuvier CRecherches sur les

ossemens fossiles) fundet afrundede Knuder paa den indvendige Væg

af Hulen i Elephantens Fortænder; men han ansaa det for en sy-

gelig Forandring af Tandkimen, ifolge hvilken den paa enkelte Steder

afsondrede mere af den egentlige Tandsubstants. Forfatteren formodede,,

at dette maatle være et Analogon til den kornede Tandsubstants, der i

sin forste Oprindelse secs paa samme Maade i Tænderne af Spermacet-

hvalen. — 1 Tandkimen i Svinets Tænder har Purkinje (Raschkow.

Melet. § 18) fundet Forbeninger.

Iblandt Drovtyggerne har ligeledes Purkinje fundet Forbeninger

i Hjortens Tandkime.
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Hos Hvalerne har Retzius fundet den kornede Substanls i Ta;n-

derne af Delphinus delphis (anf. Skr. p. 39). Forfatteren har iagttaget

den omhandlede Tandsubslants hos Spermacethvalen*

Forfatteren har benyttet den kornede Tandsubslants til at lose

det Sporg-maal, om den egentlige Tandsubslants maa ansees for en For-

bening af Tandkimen.

Ældre Skribenter, saasom Volcher Coiter, de Lasone, Jourdain

og flere andre ansaae den egentlige Tandsubstants for en lagviis Forbe-

ning af Tandkimen. Men den losc Forbindelse, der findes imellem

Tandkimen og den omgivende Tandsubstants, bragte Hunter og Cuvier

til at antage den sidste for et Afsondringsproduct, og eftersom dette for-

ogedes, skulde Tandkimen formindskes ved Indsugning. De fleste Ana-

tomer hyldede denne Anskuelse, indtil Valentin, Leveillé, Owen, Henie

og flere andre udtalte sig for den ældre Mening. At Tandkimen let

skilles fra den egentlige Tandsubstants er kun tilsyneladende, thi det

yderste Lag af 'l'andkimen, hvis Væv er ifærd med at metamorphoseres,

bliver ved Adskillelsen tildeels hængende ved den forbenede Substants.

Den mikroskopiske Undersogelse af den egentlige Tandsubstants har

noksom godtgjort, at den bestaaer aldeles af metaraorphoserede Form-

elementer, der ikke kunne frembringes ved en Afsondring. Vel kunde

man endnu paastaae, at Tandkimen kunde udskille en Modervædske,

hvori disse Elementer dannedes, metamorphoseredes, sammensmeltede og

forbenede, hvorved den egentlige Tandsubstants kunde tænkes at opstaae

lagviis, og at Tandkimen da formindskedes ved en Indsugning. Men

denne Forklaringsmaade maa efter Forfatterens Formening falde bort, da

de foreliggende Præparater af Hvalrossens og Spermacethvalens Tænder

have viist, at en aldeles analog Substants kan opstaae i Tandkimens

Væv og omslutte de beskrevne runde Legemer i den kornede Substants.

Duvernoy har beskreven Tandkimen som bestaaende af to forskjellige

Dele, hvoraf den ene er forsynet med Kar og ansees af ham for et

kjertelagtigt Legeme, der forestaaer Afsondringen af det Product, som

skulde tjene til Forbening af et ydre Tandkimen omgivende Lag. (L'Jn-

stitut. 1842. No. 450, 451.) Ikke at tale om at Tandkimens Bygning

ikke har den mindste Lighed med en Kjerteis, saa vilde efter Duvenioys

Forudsætning kun en lagviis Forbening kuinie linde Sled i Omfanget af
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den kjertelagtige Deel af Kimen; men der sees af Hvalrossens Tænder,

at Kimen i dens hele Tykkelse er forvandlet til Beenmasse.

Professor Jiirgensen meddeelte en Bemærkning angaaende den

Paavirkning en Axe lider derved, at et fast Legeme bringes i Rotation

om samme.

Endskjondt Poisson har gjort opmærksom paa, at Virkningen

af et Stod ikke i sit Væsen er forskjellig fra Virkningen af enhver

anden mechanisk Bevægekraft, har han dog ikke bragt dette i Anvendelse

paa den Paavirkning, et roterende Legemes Axe lider, men blot paa Be-

stemmelsen af Omdreiniiigshastigheden (traité de mécanique, 2de edition,

Vol. II pag. 96). Denne Betragtningsmaade lader sig imidlertid ligesaa

let anvende paa Bestemmelsen af Virkningen paa Axen, hvorved Frem-

stillingen faaer mere Eenhed og Simpelhed.

Idet man kun betragter de paa Axen (z) lodrette eller pied

Planet xy parallele Kræfter og betegner Axens Modstand ved U og F,

der ere parallele med x- og y-Å\en og skjære z-Axen i Afstandene u

og V fra Coordinaternes Begyndelsespunkt, bestemmes, .som bekjendl.

Bevægelsen og Modstanden (eller Trykket) ved Ligningerne:

S -~ dm^SXdrn+V, S
^

^- dm= SYdm-\-V,
(it (il

"

^^-j^^ dm^SzXdm^m, S^ dm^SzYdm-{~Vv,

S ""l^y^ am =S{xY—yX)dm,
(II"

Sætter man T- roos (64-<^)'» y^^rsmiB-^-a)^ hvor B er den Vin-

kel, som et i Legemet fast Plan, der gaaer igjennem z-Axen, danner med

Planet xz^ og a den Vinkel, som den paa z-Axen lodrette Radius ve^or

r til Punktet {x, t/, z) danner med dette Plan , — saa at altsaa B er en

Function af f, men r og a uafhængige af denne, — betegnes endvidere

ved p og q Coordinaterne for Legemets Tyngdepunkt og ved M dets

Masse, saa faac de anfortc Ligninger folgende Form, idet man tager

U og V med modsat Tegn for at lade dem belegne TryLket:
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V -^ SXdm+qM -^^+pM ^^-,

Uu = SzXdM-^ -— Syzdm + , ^ Sxzdm,

d'^e de'^
*

Vv ^ SzYdm Sa:zdm-{- ^^ Syzdm^

—2 Sr'^dm-=SixY—yX)dm.

Er Bevægelsen frembragt ved jevnt virkende Kræfter, saa be-

stemme disse Ligninger saavel denne, som Trykket paa Axen under Be-

Er Legemet derimod sat i Bevægelse ved et Stod, hvis Retning

vi antage al ligge i Planet xy^ og som er anbragt paa Punktet (a:, t/),

saa kan man forestille sig dette som en Bevægekraft, der ved at virke

i en meget kort Tid t, i hvilken Legemet ikke kjendelig bevæger sig,

frenpbringer en Vinkelhastighed æ. For altsaa at finde denne, samt

bestemme Stodet paa Axen, maa man multiplicere de fem Ligninger mtfd

dt^ og integrere fra t— O til f= r. Erindres da, at æ og t/ ere con-

stante, og sættes

S / Xdtdm^Q, S / Ydtdm=R^

«/o t/ø

hvor altsaa O og 7? ere Stodets eller den i Tiden r meddeelte Bevægel-

sesmængdes Componenter, parallele med æ- og y-Axen, saa giver forst

den femte Ligning

(oSr'^dm=xR—yQ^

eller, om man vil, coSr^dm^PQ^ hvor P er Stodet og q dels Retnings

Afstand fra Axen.

De fire forste Ligninger give dernæst , naar man sætter

f Udt =H f Vdt = K. hvilke altsaa ere Stodels Virkninger paa
»'o »'o

Axen, og erindrer, at u og v samt x, y, p, q ere at betragte som con-

stante, at s ^^0, efterdi Stodet er anbragt i Planet xy, endelig at r,

og altsaa ogsaa f o)*^dl—(a'^t er at ansee som Nul:
i/o
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Hu~-{-a}Syzdm^ h'v=—coSxzdm^

hvilke erc de bekjendte Ligninger, der bestemme Stodet paa Axen (see

Hansteens Lærebog i Mechaniken, 2den Deel, S. 595.)

Capt. Hoffmann fremviste en galvanisk dannet Robberplade af

22" Længde og 16" Brede, og som var formet over en af Dessinateur

Jantzen udfort galvanographisk Tegning. Ved at anvende en temmelig

fortyndet Kogsaltoplosning til den kolde Forsolvning af Grundpladen, og

foretage Indgnidningen ved Hjælp af Bomuld, var det lykkedes at er-

holde Overfladen af den galvanoplastiske Afformning fri for Solv. For

at opnaae en storre Reenhed i Trækkene, end almindeligviis kan frem-

bringes med Pennen alene, var Grundbilledet hist og her gaaet efter,

suart med en- spids Kobbernaal, snart med en ikke altfor stærkt hærdet

Slaalnaal, ved hvilken Fremgangsmaade ikke blot kan tilveiebringes en

overordenlig hoi Grad af Skarphed i Vinklerne og Omridsene, men til-

lige vindes, at Fordybningerne i den galvaniske Kobberafformning erholde

verlicale Sidevægge , hvilket betydeligen letter Pladens Aftrykning. —
Aftryk af forskjellige Plader, som vare udforte efter denne forbedrede

Melhode, forevistes.

Selskabet modlog folgende Skrifter:

Charles Morren. Prémices d'anatomie et de physiologie végétale. Liege

1841. 8.

— — Les femmes et les fleurs. Cinquiéme discours å l'oc-

casioo de la distribution des médailles au concours de la

treiziéme exposition des fleurs de la Société royale d'horticul-

ture de Liege. Liége 1838. 8.

— — Horticulture & philosophie. Sixiéme discours etc.

Li^ge 1838. ^
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Charles Morren. Mémoiies pour servir aux éloges biographiques des

savans de la Belgique. Bruxelles 1839 & 1843. 8.

— — Notice sur les collections de l'université de Liége.

— — Fieurs cphémeres. Bruxelles 1843. 8.

— — éb Augusts Morren. Récherches sur la rubefaction des

eaux et leur aggrégalion pour les animalcules et les algues.

Bruxelles 1841. 4.

— — & Deville. To Afhandlinger om Vegetationen i Aarets

Lob. 1S41 & 1842. (AfMémoires de racaderaie de Bruxelles.

T. XV. «fc XVI.)
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Oversigt
over det

Kong-elifje danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers A r b e i d e r

i Aaret 1844.

o€-^So^^^o '

Af

Conferentsraad og Professor Mfm C7« ^ITStClM^
Cotnmandeur af Daiinebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

IMr, S og O,

Modet den 10"« Mai.

Mfrofessor Schouw meddelte nogle Bemærkninger over en Samling af

Blomstertegninger i den kgl. Kobberstiksamling,

I den kgl. Kobberstiksamling i Kiobenhavn findes en Samling

af Blomstertegninger i fire folio Bind, der ikke hlot have Interesse fra

Konstens Side, men ogsaa i videnskabelig Henseende, navnligen fordi

man deri kan finde Bidrag til Ziirplanternes Historie. Denne Samling

har tidligere været indlemmet i det store kgl. Bibliothck og er kommet

dertil fra det hertugelige Bibliothek i Gottorp. Paa Bindene findes det

gottorpske Vaaben og da deri forekommer en Bispehue og Bogstaverne

C. A. , maae det antages for afgjort at Indbindingen har fundet Sted

under Hertug Christian Albrechts Broder Christian August, den saakaldte

Administrator, der bestyrede den Gottorpske Andeel af Herlugdommerne i

hans Brodersonssons Mindreaarighed ; han blev Biskop i Liibek 170(3

og dode 1726. Yngre end delte Tidspunkt kunne Tegningerne altsaa
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ikke være, men vel ældre. — Hverken Samlingen selv, eller Werlaufs

del kgl. Bibliolheks Historie, eller Ekkards Bemærkninger i „Topogra-

phisk og oeconomisk Lommebog over Kiobenhavns Mærkværdigheder,

1794," som omtale disse Blomstcrtogningcr, give nogen 0|jlysning om

Tiden eller Konstneren — En Tradition paa Kongens Bibliothck vil at

Samlingen skyldes den, især ved sine Tegninger af Surinamske Insekter,

beromte Konstnerinde Maria Sibilla Graf, fodt Merian, sædvanlig kaldt

med sidste Navn. Da hun blev fodt 1647 og dode 17i7, kommer en

saadan Forudsætning ikke i Slrid med del ovennævnte Dalum, at Teg-

ningerne ere indbundne mellem 170<3 og 1726. — Endnu kunde for den

Mening, at Tidspunktet for Samlingen falder sidst i det 17de eller forst

i det 18de Aarhundrede anfores, at der i denne rige Samling af Ziir-

planler savnes Asier chinensis, men findes Tropæolum majus. — Ifiilgc

Dillens Horlus Elthamensis, som udkom 1732, lader det nemlig til, at

den forslnævnle Plante dengang var sielden , det hedder nemlig deri : at

Prof. van Royen i Leiden havde sendt ham Froe af denne smukke

Plante; — og hvad Tropæolum majus angaaer, skal den forst være

bragt til Europa i 1684 af Bewerning. — Saalcdes kan man vel antage

det for hoist rimeligt, at Tegningernes Alder ikke er under 120 og ikke

over 150 Aar. — 1 Henseende til Landet, hvori Tegningerne ere gjorte,

da tor det antages som afgjort, al det maae være i det mellemste Eu-

ropa. Det er ikke skeel i Sydeuropa, thi nogle af de sydeuropæiske

Planter ere fremstillede i Balle. f. Ex. Cistus albidus; de vildtvoxende

Planter som ere afbildede, ere saadanne som findes baade i Syd- og

Nordeuropa mea Undtagelse af Convallaria verlicillata , der er nordeuro-

pæisk; nogle Ophrys-Arter vise, at Tegningen ikke kan være skeel i de

nordligste Dele af Europa. — Da Madame Merian opholdt sig deels i

Frankfurt deels i Holland, er der fra denne Side intet imod at hun kan

være Konslnerinden.

De 4 Bind indeholde 363 Tavler med ItSl Afbildninger; af

de fleste Planler er der nemlig flere enten Afarter eller Arter paa

samme Tavle. — Alle Tegningerne ere paa Pergament; de ere udforte

i Gouache. Bladenes Slorrelse er lOJ" i Hciiden, 14^" i Breden.

Afbildningerne ere , som det synes , af forskjellige Hænder , og

fra Konstens Side af forskjellig Værd. De fortrinligste fortjene især

Roes for den Flid og Farvesands, hvormed de ere udforte. De ere i
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det Hele taget naturtro. Kun ved nogle Orcliider, hvis Blomster frem-

byde besynderlige Ligheder med Insekter, Fugle og andre Gjenstande,

har Konstnerens Phanlasie forledet til at foroge disse Ligheder. Paa

Grund af den noie Overeensstemmelse med Naturen, har det været muligt

at bestemme de allerfleste Tegninger; dog da Analyser mangle og Konst-

neren neppe har været Botaniker, efterlades undertiden nogen Tvivl.

DHrr. Dr. Vahl og botanisk Gartner Weilbach have med megen Bered-

villighed staaet Anmelderen bi i Bestemmelserne. Skjondt Konstneren

neppe har haft botanisk Kundskab, ere dog Planlerne til en vis Grad

systematisk ordnede ; Planter af samme naturlige Gruppe findes som oftest

samlede, f. Ex. Liliaceer, Caryophylleæ, Ranunculaceæ, Synantheræ, Legu-

ninosæ, og kun enkelte Gange har en tilfældig Lighed eller et fælles

Voxested bragt forskjellige Planter sammen, f. Ex. naar Coriandrum sa-

tivum er kommet til at staae blandt Iberis-Arterne, Agrostemma Githago

ved Centaurea Cyanus. Navne findes knn vedfoiet paa yderst faa, nemlig:

Lilium persicum (Frilillaria persica). Primula veris, Ranunculi (Ranuncu-

lus asiaticus), Calendula (Tagetes patula) , Malva (Althæa rosea) , Althæa

(Hibiscus syriacus), Scabiosa (Scabiosa atropurpurea) Nasturc. Indic. (Tro-

pæolum majus). — Tavlerne ere ikke nummererede, Bindene ei heller

beegnede.

De fleste afbildede Planter ere Ziirplanter, som i Mellemeuropa

groe i frie Land i Haverne. Med Udelukkelse af de tvivlsomme bliver

Antallet af disse 238. Af Væxthuus Planter (fra koldt eller varmt

Huus) forekomme 47 Arter; af Frugter og Kiokkenurter 15, af Ziir-

Træer og Buske 25, og endeligen af vildtvoxende Planter 34, hvoriblandt

ogsaa Græsarter og Nelder.

Af de ovennævnte 238 Ziirplanter, der voxe i Frieland, hore til

Europa i Almindelighed 130

Sydeuropa i Særdeleshed 75

205

De ovrige ere:

fra Vestasien: 14

Tulipa Gesneriana.

Fritillaria Imperialis.

— persica.

Lilium candidum.

— chalcedonicuni.

— pomponium.

Muscari moschatum.
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Ilyacinthus orienlalis.

Gentaurea moschata.

Ranuncuius asiaticus.

Pæonia albiflora.

Lychnis chalcedonica.

Althæa rosca.

Hibiscus syriacus.

Indien:

Amarantbus caudatus.

— tricolor,

Scabiosa atropurpurea.

Carlhamus tinctorius.

Nordamerika

:

Tradescantia virginica.

Amaranlhus paniculalus.

Asier ericoides.

Asier novæ Angliæ.

Rudbeckia triloba.

Asclepias incarnata«.

Dracocephalum virginianum.

Corydalis glauca.

Oenothera biennis.

Mexico

:

Tagetes palula.

Argemonc mexicana.

Vestindien

:

Amaranlhus sangvincus.

Sydamerika

:

Ipomæa purpurea.

Tropæolum majus.

Helianlhus annuus.

238

Altsaa 86 p.C. af Ziirplanlerne eic europæiske, kun 6p.Ct. amerikanske;

— en overordentlig Forskiel fra det Forhold som nu finder Sted, da

vore Haver ere prydede med saa stor en Mængde nordamerikanske,

mexicanske, peruanske og chilensiske Frilandsplanter. Jeg behover blot

her at nævne de amerikanske Slægter: Phlox med dens mange Arter,

Georgina med de mangfoldige Varieteter, Phacelia, Gilia, Leptosiphon,

Nemophila, Penlstemon, Collomia, Oenothera, Clarkia, Fuchsia, Gaillardia,

Coreopsis, Calliopsis, Cosmea, Eschholzia, Calceolaria, Mimulus, Salpi-

glossis, flere Arter af Lupinus, Salvia, Lobelia, Ferraria. Blandt de

asiatiske, som savnes i Samlingen vil jeg nævne Aster chinensis, Pæonia

Moutan, Kerria japonica; flere ncpalske Potendller, forskiellige Rose -Arter,

Papaper bractealum, flere Arter af Aconitum og Delphinium.

Da Samlingen ikke indeholder noget betydeligt Antal af Væxt-

huusplanler og det er uvist, om Konslneren har haft Leilighed til at see

mange af disse Væxter, saa er en Sammenligning med Nutidens Væxt-

huusplanter, langt mindre sikker. Dog fortiener det at bemærkes: al vi

ikke i Samlingen finde Camellier, Pelargonier og Erica-Arter, ingrn

Cacteer uden Opuntia vulgaris, ikke Primula chinensis eller Chrysan-

themum indicum og ingen Begonicr.
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De Frilandsplanter, som ifolge Samlingen, med Hensyn lil Antal

af Arter eller Afarter, synes at have spillet Hovedrollen i Datidens

Blomsterhaver, ere:

Anemone coronaria.

— hortensis.

Tulipa Gesneriana.

Hyacinthus orientalis.

Iris -Arterne.
*

1 Ranunculus asiaticus.

Crocus vernus.
|
Papaver somniferura.

Narcissus-Arterne.
i

Dianthirs-Arterne.

Primula Auricula. Althæa rosea.

Professor Scharling foreviste et Fidtstof, udskilt af amerikansk

Olie, som viste en udmærket Lysbrydning.

Selskabet modtog:

The Journal of the Royal Geographical Society of London. Vol. 13.

Part 1. 1843.

Annalen fiir Meleorologie , Erdmagnetismus und verwandte Gegenslande,

herausgegeben von Lamont, Hefte 5—8 1843.

Dr. Felipe Scnillosa. Programa de un corso de geometria etc. Buenos-

Ayres 1825. 8.

A. Scacchi Dissertazione sistematica dei mineraii per servire alle lezioni

della mineralogia. Napoli. 1811. 8vo.

Charles Lucian Bonaparte: Synopsis vertebratorum.

— — Prodromus systemalis herpetologiæ,

— — Cheloniorum tabula analytica.

— — Supplement to the genera of North-American

birds.

— — Notes to the proper entiteled deScription of

len species of South-American birds.

— — On the dislinction of two species of icterus,

hitherto confounded under the speciflc name

of Iclerocephalus.

— — Di una nuova lucertola che é in Francia.
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II«'l inslitiit of Verslagen and Medeelingen uitgcgeven door de vier Clas-

sen van hct koninlclyk nederlandshe Institut van Wettensliappen,

Letlerkunde and schoone Kunsten. 1812. 2. 3. 1. 1813. 1. 2. 3,

Flora batava. 131 Lewerinj^.

Modet den 24'fe Mai.

Hitatsraad Finn Magnussen forelæste en Afhandling „om de gamle Skan-

dinavers Inddeling af Dagens Tider og forskjellige Spor deraf hos

deres Efterkommere og flere beslægtede Folk.„

Hedenolds Skandinaver gjennemstreifede Havene, ja opsogte

endog fjærne Verdensdele, endskjondt de baade manglede Kompasset og

andre nautiske Hjelpemidler. De vidste dog, forsaavidt det ved Hjelp

af skarpt Syn og vedholdende OpmærTisomhed lod sig gjore, at skjelne

og inddele Verdens Kanter efter Solens, Maanens og Stjernernes Gang,

samt derefter at udregne saavel Aarets Tider som Dagens Stunder eller

Timer,

Islænderne have fra Landels hedenske Tid af bevaret en egen

Kalender, som er grundforskjellig fra den romerske, saavel den Julianske

som den Gregorianske, men derimod (ved et System af 12 Maancder,

hver paa 30 Dage, med et Tillæg af Epaliterne), i Hovedsagen indrettet

efter den Form som Ægypter, Græker, Perser, Inder o. fl. fordum

fulgte, og som endnu folges af de tvende sidstnævnte Folks Efter-

kommere, Denne Kalender nedstammede nærmest fra det gamle Skan-

dinavien (hvor enkelte af Maanedcrnes ældste Navne endnu bruges). I

nyere Tider* veed man ikke at noget Folk i Europa, med Undtagelse af

Islænderne, har fulgt en saadan Aarsudregning; kun -blev en meget lig-

nende, som en Efterligning af den Græsk-Ægyptiske, indfort i Franke-

rige i Revolutionstiden, men blev, efter faa Aars Forlob, fuldkommen

afskaffet. De hedenske Nordboere inddeelte dog ikke Aaret i Dekader,

roen i Uger (viÆwr, i Enkeltt. vikd). Ugens 6 forste Dage bleve af dem,

ligesom af de fleste andre Europæere, saavelsom og af Inderne, helligede
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Sol, Maane og visse Guddomme, af hvilke 1 af de sidstnævnte og de saa-

kaldte romanske Folk nærmest kaldtes efter Planelerne, hvis indiske Navne

mere ligne de skandinaviske end de romerske eller græske. Formodent-

lig har ogsaa Loverdagen fordum i vort Norden baaret et lignende Navn.

Ved de kristne Geistliges Iver bleve disse hedenske Navne for Ugedagene

afskaffede i Island, henved 1107, men i de tre nordiske Riger har man

beholdt dem alle, næsten uforandrede, lige til vore Dage. Vel lykke-

des det Kierkerne at indfore i Island den-romersk-julianske Kalender,

med de til den foiede katholske lioilider, Ilelgendage, Helligaftener,

Fastetider o. s. v. , med Hensyn til alt det som angik Gudsdyrkelsen og

dens Skikke — men derimod kunde de ikke rokke den af Fristaten

lovbestemte (paa ethvert Althing for næste Aar hoitidelig forkyndte) Ka-

lender, som nole skulde folges i alle verdslige Anliggender. En af dens

Regler, lige modsat de kanoniske, lod saaledes : „Dagen skal, i al (inden-

landsk) Aarsudregning antages at komme for end Natten."

Fra umindelige Tider af have Nordboerne inddeelt Horizonten

i 8 lige Afdelinger. En Verdenskant kaldtes af dem Ætt eller Att

(endnu i Norge Ætt^ paa Færoerne Att) svarende til det gamle tydske Eht^

Ett^ af samme Betydning Deres ældste islandske Navne synes især at

være opkomne i det vestlige Norge, hvor de bedst kunde passe, samt

hvor de og, ligesaavel som paa Færoerne, endnu bruges af Almuen; de

ere nemlig blevne indforte til Island og Færo af de ældste norske Kolo-

nister. Ost, Syd, Vest og Nord svare til de almindelige Benævnelser;

derimod belyder Landnordr (Landnord) i ovennævnte Dialekter NO,

Landsudr (Landsyd o. s. v.) SO , Utsu&r (Udsyd, Havsyd) SV og Ut-

nor&r (Udnord, Havnord) NV. De, gamle Skandinaver antoge, al Solen

gjennemlob enhver af disse 8 Afdelinger C^iustrdtt, Ostkanten o. s. v.) i

3 Timer; dette Tidslob kaldtes Eikt^ Eykt^ Oikt^ hvoraf endnu det

norske og færoiske (jkt^ Ogt^ der har den selvsamme Betydning. Lev-

ninger af dette Ords gamle Brug forekomme og, eller ere blevne længe

bevarede i Danmarks og Sverriges Almuesprog. Ætterne og Eikterne

afdeelte man atter i tvende lige Dele, som kaldles Ætting eller Hdlfeikt^

endnu paa Færoerne Halvokt, saa at Verdenskanlerne i alt bleve IC;

enhver af dem antoges Solen at gjennemlobe i el Tidslob der formo-

dentlig især kaldles Stund (Stund) Dagsstund (endnu i Dansk Dag-

stund), svarende efter vor Regning til 1^ Time. Del hele Ættrnal
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(eller, som vi endnu udtrykke det Ætmaal
.,
Etmaal) indbefattede saa-

ledcs det hele Dogn, eller et Tidslob af 8 Eiktcr (16 Stunder eller

24 Timer). Etmaalet inddeeltes ogsaa i 4 ulige Afdelinger:

1) Morgun (Morgen) 1 EIkt (2 Stunder, 3 Timer).

2) Dagr (den egentlige Dag) 3 Eikter (6 Stunder, 9 Timer).

3) Aftan (Aften) 1 Eikt (2 Stunder, 3 Timer).

4) Nott (Natten) 3 Eikter (6 Stunder, 9 Timer).

Af forskjellige Grunde kan man antage, at den borgerlige Dag

eller Arbeidsdagen i Island har, ligesaavel som Aarsudregningen, været

bestemt ved visse Love eller Vedtægter. Arbeidsdagen maatte især be-

stemmes for den bedste Sommer- eller Hosttid, da det var af Vigtighed

for Landboerne, at Arbeidsfolkene da i rette Tid skulde tage fat paa

det dem paalagte Værk. Den antoges at begynde ved Solens tilsyne-

ladende Indgang i Ostkanlen (austrått) svarende til vort ONO eller

Kl. 4J f. M. Ved det selvsamme Tidsrum regne og Færoboerne, Nord-

mændene o. fl. at Arbeidsdagen begynder. Islands ældste skrevne Lov

kaldet Grågås (vedlaget 1121) med den dertil horende Kirkclov åf

1123 omhandle mang© Tilfælde, i hvilke Indbyggerne med Hensyn til

Arbeider, Tinge og andre offentlige eller paabudne Moder m. m. skulde

iagttage visse Stunder eller Tidspunkter af Dagen. Adskillige af de der-

til horende Bestemmelser vare vel allerede optagne i den henved 927

affattede Ulfljotslov, ja vel endog for i ældre Vedtægter.

I Mangel af Uhre og mathematiske Instrumenter maatte de gamle

Skandinaver overhoved, og Islænderne i Særdeleshed, soge at udfinde visse

Bestemmelser for Dagens Stunder eller Timer paa andre Maader, nem-

lig disse:

J) af Solens tilsyneladende daglige Gang. Paa Islands almindelige

Landsthing, kaldet Althing, der fordum som oftest holdtes (fra Aaret

999 aO fra Torsdagen i Sommerhalvaarets Ilte Uge til Onsdagaften

i den 13de, altsaa omtrent fra den 18de (sidst 24de) Juni til 14

Dage derefter. Stedet, hvor Retten holdles, ved det saakaldte Log-

berg eller Lovens Klippe, især Lovsigemandens (Laugmandens eller

Præsidentens) Sæde, var uforanderlig bestemt efter gammel Ved-

tægt. Tider af Dagen
,
paa hvilke Herredshovdingerne skulde være

komne til Tinget, naar forskjellige foreskrevne Retshandlinger skulde

begynde o. s. v , bestemtes i Lovbogen ved Solens Skin paa visse
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faste Punktor, som Klipper, Klofte, Marke o. s. v. i Tingets nær-

meste, ved særegen Beliggenhed udmærkede Omegn, saaledes som

det iagttoges fra Lovsigemandens Sæde. Disse Bestemmelser vare

saaledes blot lokale, beregnede for et eneste Sted paa hele Lan-

det. Adskillige andre Retshandlinger, Arbeider (eller deres Ophor)

o. s. V., som skulde foretages, udenfor Landstinget, i andre Landets

Egne, bestemtes til den Tid, da Solen er eller sees midt (eller

lige) i Ost, Vest o. s. v. Man maatte altsaa paa enhver Gaard eller

beboet Sled paa hele Landet soge at udfinde disse Himmelkanter;

da de vare fundne, maatte man, for ikke at glemme det saaledes

erfarede, tage Mærke paa dem ved visse Kjendetegn af den synlige

Horizont, som en Bjergspids, Fjeldtop, Hoi, Dal, Kloft, Fos

(Vandfald), Skjær o. s. v. ; hvor disse ikke havdes paa passende

Steder, opforte man, istcdet for dem. Varder eller Pyramider

af Steen, hvorved saa mange af Verdens 8 Hovedkanter betegne-

des, som kunde angives af Solens længste daglige Gang. Disse

Tegn kaldtes Dagsmork^ Dagsmærker, samt EiktamorJc, Eikteraær-

ker. De betegnedes sjelden ved Himmelkanternes Navne, men deri-

mod ved Benævnelsen af den derefter antagne Tid af Dagen, som

svarede til Solens tilsyneladende Stilling i en eller anden Ver-

denskant. Visse Retshandlinger m. m. bestemtes da i Loven efter

Navnene paa de nysommeldte Dagstider eller Dagsmærker, som

endnu iagttages overalt i Island,

Det er interessant at erfare, at den selvsamme Maade for at

udfinde Dagstidens Gang lige til vore Dage er bleven brugt i det

vestlige Norge, Islands og Færoernes ældste Kolonisters nærmeste

Hjemstavn. Saaledes beskrives den f. Ex. i Sondfjorden (1803)

af Arentz: „Indbyggerne inddele et Ætmaal eller^fuld naturlig Dag

,,i 8 Tidslob. . . . Til Solskive tjene dem alle omliggende Bjerge

„og Dale; thi ligesom Solen viser sig at staae over en vis Punkt

„af disse, vide de at henregne Tidens Lob til enhver af de for

„anforle Afdelinger, ja endog temmelig nær undertiden til det virke-

„lige Timetal paa Uhret, naar man sporger dem hvad Klokken er/'

Omtrent det samme berettes af Landt om Færoboerne, der dog i

daglig Tale mest rette sig efter Ætterne eller Vcrdenskanlerne, som
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haalga (o: halvgaaut) Landsuur for Kl 7,V i'. M., Landsuur, Kl, 9

f. M. o. s. V.

Naar Skandinaverne fordum vare paa Steder, hvor de ikke kjcndte

de saakaldte Dagsmærkcr, rettede de sig blot efter Himmelkanterne

og sogte endog at erfare Stedets Beliggenhed (eller Himmelegn)

ved at lægge Mærke til den Skygge, som visse Gjenstande kastede,

da Solen ved Middag stod lige i Syd.

2) Af visse Stjerners tilsyneladende daglige Gang udregnede Nord-

boerne fordum Nattens Timer. Islænderne gjore det endnu og rette

sig især, paa ethvert beboet Sted, efter Syvstjernens Slilling, enten

i en vis Yerdenskant, eller over de sædvanlige, ellers for Solens

Lob om Dagen brugelige Dagsmærker.

3) Nattens Timer have Nordboerne forhen ogsaa udfundet af Maanens

Gang og Stillinger, naar den sces paa Himmelen, f. Ex. (paa Island):

Naar den 11 Nætter gamle Maane sccs i Havsyd (SV.) er det

Dognets 14de Stund eller Kl. 12 e. M. Endnu kunne kyndige

Islændere udregne enhver Maanes Alder paa deres Fingre efter det

saakaldte UingrarinCs eller Daktylismens Regler.

4) Dagens og Nattens Stunder have Nordboerne og fordum (forsaavidt

de boede ved Sokanten) kunnet udregne efter Havets periodiske

Forandringer, kaldede Ebbe og Flod; deri have Islænderne endnu

en overordentlig Færdighed. Disse Flodændringer staae som be-

kjendt i noie Forbindelse med Maanens Qvarteerskifler, især Ny-

og Fuldmaane, saa at begge de sidstanforte Maader at udregne

Tiden paa derved maatte komme i en temmelig niiie Forbindelse.

Det ældste Islandske, paa vedtagne Dagsiider og Dagsmærker

grundede, Eiktesystem forandredes efterhaanden i Island og Norge, efter

Kristendommens Indforelse, paa forskjeilige Maader, især med Hensyn

til Dagens antagne Begyndelse samt Benævnelsen af visse Dagslider,

hvilke de kalholske Geisllige forandrede og forQyttede efter deres egne

saakaldte tiåir (Tider), Messelider, horæ canonicæ^ saa at Tidspunktet

Dagmdl f. Ex. forflyttedes fra Kl. TJ til Kl. 9 f. M. (tilligemed hele

Stundens Begyndelse) o. s. v. Herved forvirredes den gamle Dagsudreg-

ning meget for mange, indtil den hoilærde Laugmand Paul Vidalin (Arne

Magnussens mangeaarige Ven og Medarbeider) for mere end 100 Aar

siden, i forskjeilige endnu ikke udgivne Afhandlinger atter viiste (kri
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gamle Etinaaisregnings rigtige Sammenhæng. De fremkaldte el ligftigl

Modskrift af Biskop John Arnason , til Forsvar for den nyere katholske

Dognsudrcgning, hvilken han dog antog for at være bleven brugt i Nor-

den fra umindelige Tider. Det har oplevet 3 trykte Udgaver (den sidste

af 1838) hvorfor det af mange i Island nu ansees for at være vel grundet,

endskjondt Biskop Finn Johnson for længst (1780) har udgivet en grun-

dig Gjendrivelse deraf i en latinsk (og folgclig kun lidet bekjendt)

Afhandling. Saavel denne Omstændighed, sorft Dagsmærkernes eller Dags-

tidernes Benævnelsers (for det meste urigtige eller unoiagtige) Oversættel-

ser i de trykte islandske Ordboger, foranledigede Afhandlingens ud-

forlige AfTattelse. Deri omhandles Dognets samtlige Eikter og Stun-

der; de flestes rette Navne vare vel for en stor Deel udfundne af

Paul Vidalin og Finn lohnson , men her ere og de af dem ikke navn-

givne Halveikters eller Stunders Benævnelser lilfoiede, efter noiagtig

Granskning i gamle, saavel trykte som utrykte Skrifter, af hvilke ellers

flere Beviissteder for ethvert Dagsmærkes Alder og rette Sted, saavidt

muligt, ere blevne samlede. Her ere og for forste Gang Dognets samt-

lige 16 Stunders Bestemmelser og Benævnelser blevne jevnforte med

tilsvarende norske, svenske, danske og nordfrisiske, tildeels fra Almuens

Dialekter, — og endvidere med forskjellige Ord af gamle gothisk-

germaniske Sprog, hvilke Gram tildeels meente vare indbragte til Dan-

mark med de kristne Angelsaxer, endskjondt de vistnok ere meget ældre

i. vort Norden.

Til nærmere Oplysning for Læserne ere lilfoiede:

1) en fuldstændig oldnordisk Etmaalsskive over Verdens 16 Ranter og

de til dem svarende Tidsafdelinger (Eikter og Stunder).

2) En sammenlignende Tavle, især med Nordmændenes og Færoboernes

endnu brugelige Ætter og Okter.

3) En sammenlignende Tavle over Middelalderens daglige katholske

Messelider, med deres islandske, angelsaxiske , ældre danske og

endnu (i katholske Lande eller Menigljeder) brugelige latinske Be-

nævnelser, hvoraf det erfares, at de blandt Islænderne (og sand-

synligviis de ældste danske Kristne) vare 8, endskjondt de i Al-

mindelighed kun regnes for 7.

4) En Tavle over Maanens Alder og Stillinger paa Himmelen, med

Hensyn til de gamle Islænderes Maade til deraf at erfare, hvilken

Tid det var af Natten.



. Her meddeles fiilgende Oversigt over Dcignels 8 Eiklcr og

16 Stunder, jevnfort med vor nu brugelige Tidsregning.

Dogncts
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Endelig meddeles nogle Oplysninger om 8 Afdelinger af Dognet

hos forskjellige andre gamle Folk, navnlig hos Inder og Birmaner, efter

Baber's, Gillchrist's o. fl. trykte, samt Fuglsangs og Westergaards For-

fatteren venskabelig meddeelte Underretninger. Deraf erfares det og, at

Hinduerne, endnu sidst i det 18de Aarhundrede, udregnede Dagens

Timer, deels af Solens Stilling paa Himmelen, deels af Havets Ebbe

og Flod.

Modet den 7*16 jimj.

JHagister Pedersen meddeelte nogle Bemærkninger angaaende Guineas

klima ^ stottede paa de Iagttagelser sammesteds fra, som indeholdes i

det under Trykken værende 3die Hefte af collectanea meteorologica.

Hvad der ved Thermometeriagttagelserne især tildrager sig Op-

mærksomhed, er den store Uregelmæssighed i Temperaturens daglige

Middelforandring for samme Maaned i forskjellige Aar. Forskj ellen mel-

lem Temperaturen ved Solens Opgang og den om Middagen i en vis

Maaned kan i et Aar være meer end dobbelt saa stor som i et andet;

saaledes er Middelforskjellen mellem Temperaturen Kl. 7 Morgen og

Kl. 12 Middag i Mai 1832 S^S, i 1833 2^9, i Seplbr. 1831 2oi, i 1832

S^'G, ligeledes Middelforskjellen mellem Kl. 6 Morgen og Kl. 12 Mid-

dag i Deebr 1829 8^1, i 1830 5^7 o. s. v. Og denne Uovereensstem-

melse viser sig endogsaa, naar man sammenligner Middeltallene for hele

Aar med hinanden indbyrdes, saaledes er Middelforskjellen mellem Tem-

peraturen ved Solens Opgang og den om Middagen i Gjennerasnit af

Aaret 1829 6^9 og af Aaret 1830 S^i, ligeledes Middelforskjellen

mellem Temperaturen Kl. 7 Morgen og Kl. 12 Middag i Gjennemsnil

af Aaret 1831 S^G og af Aaret 1832 o^S. Derimod afvige Eftermid-

dags- og Aften-Temperaturerne kun lidet fra hinanden i de forskjellige

Aar, saa at altsaa Forskjelligheden fornemmelig bestaaer deri, at Tem-

peraturen hæver sig raskere i Lobet af Formiddagen og opnaaer tid-

ligere sin hoiesle Stand i et Aar end i et andet. Hermed stemmer nu

ogsaa den daglige Forandring i Vindretningen godt overeens, idet Sfl-
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vinden (S.W.) indtræder tidligere i de Aar, der have en rask Stigen af

Temperaturen, end i de andre; saaledes ligger Middelvindrelningen

Kl. 9 om Formiddagen i Aarene 1829 og 32 mellem W.S.W. og S.W.

t. W. , medens den til samme Tid i Aarene 1830 og 31 er W. 1. S.,

altsaa 1—2 Sireger nordligere. Denne Forskjellighed i Temperaturens

daglige Gang synes iovrigt ikke at kunne forklares af nogen Forskjellig-

hed i Himlens mere eller mindre bedækkede Tilstand ; thi i denne Hen-

seende stemme de enkelte Aar saa godt som aldeles overcens, og selv

ved Sammenligning af mindre Afsnit viser der sig kun ubetydelige

Forskjeller.

1 Henseende til Fugtighedsforholdene da har denne Iagttagelses-

række, der omfatter 8—9 Aar, bekræftet de Resultater, hvortil de forste

Aars Observationer ledede, at nemlig Regnmængden paa Guinea er tem-

melig ringe i Sammenligning med andre tropiske Landes, og at dens

Fordeling i Aaret ikke slemmer med den man sædvanligviis pleier at

antage for Steder paa denne Brede. Den aarlige Regnmængde udgjor

omtrent 21.2 Pai"« Tom., og fremtræder i Aarets Lob med to Maxima,

et i Mai og Juni med 5^" maanedlig, og et i Octbr. med 1£", og to

Minima i Januar og August, hvert med ,^ Tomme. Maanederne Mai

og Juni, hvis Regnmængde udgjor omtrent Halvdelen af hele Aarets,

kunne altsaa med Rette kaldes Regntiden ; derimod er Forskjellen mel-

lem Regnmængden i Octbr. og i de ovrige Maaneder ikke stor nok, til at

man derefter kan tale om en tor Aarstid, naar man vil kalde hiin Maa-

ned en Regntid; den maanedlige Regnmængde i Tidsrummet Februar til

April er næsten ligesaa stor som i Octbr., og i Juli endogsaa storre.

Hertil kommer at Regnens Hyppighed folger en ganske anden Lov;

Regndagenes Antal, som i Maanederne Novbr. — Febr. i Gjcnnemsnit

er 2 maanedlig, bliver nemlig i Marts 4, i April o—6, i Mai 9, i

Juni il og i Maanederne Juli— Octbr omtrent 6 maanedlig. Her er

altsaa ingen dobbelt Periode; det storste Antal Regndage falder vel

sammen med den storste Regnmængde, og ligeledes det mindste med

dennes Minimum i Januar; men derimod have de Maaneder, hvori det

andet Minimum og Maximum af Vandmængde falder, omtrent ligemange

Regndage og det et forholdsmæssig stort Anlal.

Disse Forhold forklares imidlertid fuldkomment, naar man skjel-

iier mellem de to forskjelligc Arter af Regn, der forekomme i Guinea,
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nemlig Traval- eller Bygercgnen og den jævne Regn. Ved en Travat

forstaaer man en hæftig, pludselig indtrædende Blæst, der i et Oieblik

bedækker Himlen med tykke Skyer, hvorpaa som oftest folger stærk

Ucgn, ledsaget med Torden og Lynild, der sjelden varer længer end

nogle Timer, men undertiden gaaer over til en sagte Regn. Disse

Travaler forekomme meget uregelmæssig i Tidsrummet fra Begyndelsen

af Decbr. til Midten af Februar, saaledes at i enkelte Aar slet ingen

indtræffer', i andre derimod flere om Maaneden; i Gjennemsnit kommer

omtrent een paa hver Maaned. I Tidsrummet fra Midten af Februar

til Udgangen af Juni indtrSeffe de regelmæssig hvert Aar, og hyppigst i

Mai, der i Gjennemsnit har 3—4, sjeldnest i Juni; fra Begyndelsen af

Juli til Udgangen af Septbr. udeblive de aldeles, men indfinde sig atter

i Oclbr. og Novbr. , i Gjennemsnit 2 om Maaneden. 1 Henseende til

den Vandmængde, der skyldes denne Art af Regn, da maa det bemær-

kes, at saa godt som alt det Vand (over g), der falder i Tidsrummet

Novbr.—Febr. hidrorer alene fra Travatregn, det dvrige udgjor for alle

fire Maaneder tilsammen ikke J"; endnu i Marts og April kommer J af

Vandmængden paa Travalen, i Mai og Octbr. omtrent Halvdelen, i Juni

kun i og i Juli—Septbr. saa godt som intet. Heraf folger altsaa, at

den sædvanlige Regn forekommer kun sjeldent og sparsomt i Marts og

April, hyppig og rigelig i Mai og især i Juni, hvorpaa den aftager for-

nemmelig i Rigelighed, indtil den i August og September gaaer over

til Stovregn og Taage, og ender med et noget rigeligere Nedslag i

Oclbr. , medens den hele ovrige Tid kan i denne Henseende ansees for

saagodt som ganske tor. Aaret deles derfor passende i to store Hoved-

afsnit, det fugtige fra Mai til Octbr. med 44 Dages Regn, der falder

deels som Stovregn, deels som rigelig, men dog jævn og vedholdende

Regn, og det torre fra Oclbr. til Mai med 18 Dages Regn, der meest

beslaaer i enkelte, kortvarige, stærke Regnbyger; paa Grændserne mel-

lem begge i April og Mai og i Octbr. indtræffe disse Phænomener

samlede.

Den jævne Regns Fordeling i Aarets Lob stemmer nu meget

godt ovcreens med Temperaturens og Lufttrykkets aarlige Forandringer.

Fra Midten af Januar sliger nemlig Temperaturen jævnt indtil Midten

af April, da den naaer sit Maximum, medens Baromelret paa samme

Tid har sin laveste Stand. Derpaa falder Temperaturen i Begyndelsen
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langsomt, men i Sluliiingen af Mai og i Juni meget rask, og denne

pludselige Afkjoling fortætter Vanddampene, hvormed Atmosphæren er

opfyldt, og frembringer den stærke og vedholdende Regn, som udmær-

ker dette Tidsrum, og som endnu yttrer sig, dog med meget mindre

Styrke i en Deel af Juli. I den paafolgende Tid synker Temperaturen

kun langsomt indtil Midten af August, der er Aarets koldeste Tid og

tillige Tidspunktet for den hoieste Barometerstand j Vinden, som bestan-

dig har antaget en sydligere Retning, forer Havets Dunster ind mod

Kysten, Himlen er som oftest bedækket og Luften næsten mættet med

Fugtighed; men, da Havets og Landets Temperatur paa denne Aarstid

kun afvige lidet fra hinanden, og Temperaturforandringerne saavel i Lo-

bet af Dognet, som fra Dag til anden kun ere hoist ubetydelige, saa

er der Intet, der kan foranledige stærke Nedslag. Alt som Solen nu

nærmer sig Stedets Zenith, stiger Temperaturen raskere, medens Baro-

metret falder; Dampene fores ved den opstigende Luftstrom fra de lavere

op i de hoiere, endnu ikke opvarmede Luftlag, og foraarsage derved

en kort Tid rigeligere Regnfald, der dog snart vige for den storre

Varme og den mere nordlige Vmdretning, der medforer en lorrere Luft

fra Landet og jager Dunsterne ud over Havet. Fra Midten af November

falder Temperaturen vel atter noget, men kun ubetydelig; desuden bliver

Vindretningen bestandig nordligere og gaaer i Decbr. og Januar endog

i længere Tid over til en vedvarende Nordost, der medbringer en hoi

Grad af Torhed; dette Tidsrum indtil ind i Marts udmærker sig derfor

ved en eensformig Temperatur, klar Himmel og tor Luft.

Hvad angaaer Fordelingen af Travaterne, da synes denne at

staae i nær Forbindelse med Beliggenheden af Nordostpassaten. Dennes

Sydgrændse flytter sig nemlig fra 10— 11*^ N. B., som er dens Belig-

genhed i Juli— Septbr., indtil 4—5° N B. i Decbr.—Febr. Da nu

Christiansborg ligger paa 5J** N. B , saa er altsaa Nordostpassatens Syd-

grændse længst borte fra Stedet i de Maaneder, da Travaterne ikke fore-

komme, og rykker det nærmere, alt som disse blive hyppigere. Det

synes derfor rimeligt, at betragte Travaten som en sporadisk Indtrængen

af Passaten i det rolige Bælte, og denne Anskuelse bestyrkes endmerc

derved, at Travaterne altid komme fra samme Verdenskant, nemlig mel-

lem N.O. og S.O., medens Vindens sædvanlige Retning paa Kysten ligger

mellem N.W. og S.W., og at de altid medfore en bclydclig Afkjoling,



93

selv om de ikke bringe Regn , idet Thermometrel ved Begyndelsen af

en Travat ikke sjeldent falder i nogle faa Minuter 8— 10 Grader. Det

Eneste, som kunde synes at tale herimod, er den Omstændighed, at

Travaterne ere sjeldnere ved Vintersolhverv end ved Jevndognene, uagtet

dog paa hiin Tid Passalgrændsen er Stedet allernærmest; men dette

hidrorer fra, at Passaten da er rykket saa langt ned, at Kysten selv

optages deri, og istedetfor en uregelmæssig Indtrængen nu og da, frem-

træder da ofte i længere Tid en vedvarende .Nordost, den saakaldte

Harmattan, som, fordi den kommer til Kysten over Orkenen, medbringer

det Stov og den hoie Grad af Torhed, man især pleier at udhæve som

dens charakteristiske Egenskaber, Hermed stemmer det ogsaa, at Tra-

vaterne ere hyppige paa denne Tid i de Aar, da Harmattanen udebliver,

og omvendt ikke forekomme, naar denne blæser regelmæssig og ved-

holdende.

Herefter kan man altsaa antage folgende Aarstider for Guld-

kysten; den torre Tid eller Harmattantiden fra December til Midten af

Februar, den store Travattid fra midt i Februar til midt i Mai, den

store Regntid fra Slutningen af Mai til hen i Juli, den fugtige Tid eller

cinq-sous Tiden i August og Septbr., og den lille Regn- og Travattid

i Octbr. og Novbr. Dog ere disse Aarstider baade i Henseende til den

Bestemthed, hvormed de fremtræde, og i Henseende til deres Udstræk-

ning og deres Grændsers Beliggenhed, storre Afvcxlinger underkastede,

end man er tilboielig til at antage om et tropisk Clima. Saaledcs kan

undertiden Hamattanen udeblive lige til Februar, og derved Decbr. og

Januar være forholdsmæssig fugtige, ligesom omvendt Regntiden under-

tiden tager sin Begyndelse forst langt ind i Juni.

Efter Forslag af Professor Schouw bevilgede Selskabet et Til-

skud af 84 Rbd. 87 Sk. til Udgivelsen af afdode Magister Drejers Sym-

bolæ Caricologicæ , hvilket Skrift nu er færdigt.

Efter Forslag af Prof. F, C, Petersen besluttede Selskabet at

forære et Exemplar af dets raaanedlige Oversigter til hver af de under

Universitets-Directionen sorterende Skoler.

Nr. 8-6.
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Modet (len 21'ie Juni.

Jr rofessor Forchhammer forelagde Videnskabernes Selskab en Afhand-

ling over den Indflydelse som Tangen udover paa Jordens Udvikling.

De forskjellige Arter af Fucus-Familien have hidlil kun lidet tiltrukket

sig Chemikernes Opmærksomhed, Geognoslerne have slet ikke betragtet

dem fra et almindeligt geognostisk Standpunkt, og, endskjondt de have

erkjendt deres Hyppighed i forskjellige Formalioner, ikke videre taget

Hensyn til den Indflydelse, som de uhyre Masser af disse Soeplanter

kunne udove paa den cheraiske Sammensætning af de ved Havet afsatte

Jordlag. Forfatteren, hvis Opmærksomhed ved geognostiske Betragtnin-

ger blev henledet paa Tangarternes mulige Indflydelse paa enkelte Lags

Sammensætning, begyndte sine Undersogelser ved den chemiske Analyse

af Asken af en Mængde Tangarter, henhorende til de fleste Familier

og fra meget forskjellige Dele af Verdenshavet, som han skylder dHrr.

Professor Schouws, Dr, Vahls og Docent Liebmanns Velvillie.

Analysen blev fort paa folgende Maade: Den veiede Tang blev

i en Porcellainsskaal brændt i Muflfeln, og Askens Vægt . bestemt. Denne

Askens Vægt er undertiden mindre, undertiden storre end Summen af

Bestanddelene, og det hidrorer derfra, at der deels blev uddrevet nogen

Kulsyre af den kulsure Kalk, der maatte formindske Vægten, deels at

der blev noget Kul ubrændt tilbage, som var saaledes indhyllet i den

smeltede Aske, at Ilten ikke kunde træde i Forbindelse dermed. Den-

veiede Aske blev udtrukken med Vand, og af Oplosningen blev Svovl-

syren bundfældet ved Chlorbarium, Baryten atter udskilt med Svovlsyre,

Kalken bundfældet ved oxalsuur Ammoniak, Magnesien bundfældet med

Barytvand, og Overskudet deraf atter udskilt med kulsuur Ammoniak,

hvorpaa der blev tilsat noget Salmiak, Massen uddampet til Torhed og

glodet. Den glodede Masse blev veiet, oplost, tilsat et Overskud af

Chlorplatin, inddampet til Torhed, oplost i Spiritus af circa 40Vu? ^S

Chlorplatinkalium bestemt.

Den i Vand uoploselige Deel af Asken blev oplost i Saltsyre

hvorved Sand blev tilbage. Oplosningen blev stærkt fortyndet med

Vand og overmættet med Ammoniak. Det saaledes erholdte Bundsalt

er i Tabellen over Analyserne opfort som phosphorsuur Kalk med Leer-

jord og Jernilte. I de fleste Tilfælde blev det oplost i Saltsyre, blan-

det med stæik Spiritus og Kalken udskilt ved Svovlsyre, derpaa blev
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Baserne bundfældede med Ammoniak og nu viste efter Viinaandens For-

dampning en ammoniakalsk Blanding af Chiorammonium og Chlormag-

nium en meget betydelig Mængde Phosphorsyre. Den tilbageblivende

Oplosning blev ved oxalsuur Kali adskilt i Kalk og Magnesiasalte, som

bleve bestemte.

I de fleste Tilfælde blev det i Vand Uoploselige saalænge ud-

vasket, indtil det ikke længer indeholdt Svovlsyre.

I nogle Tilfælde blev Chloret bestemt ved Solvoplosning,

andre derimod ikke.

Resultatet af disse Analyser findes opfort i foigende Tabel,

hvorved kun er at bemærke, at Svovlsyremængden er lidt mindre end

den burde være, da der næslen altid var dannet en ringe Mængde Svovl-

Kalium — Natrum eller — jCalcium.
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Chlor.
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Disse Tabeller vise meget tydeligen, al Tangarterne samle af

Havvandet dels sjeldne Bestanddele, nemlig forst og fremmest Svovlsyre^

dernæst Kali og Phosphorsyre. De indeholde desuden altid en meget be-

tydelig Mængde Magnesia og undertiden saa lidt Ghlor, at man maa an-

tage det at hidrore fra en ringe, endnu vedhængende Mængde af Sovan-

dets Salt, ogsaa maa man antage, at den kulsure Kalk i de fleste Tilfælde

hidrorer fra smaa, vedhængende Kalkskaller af Dyr.

Denne Sammensætning af Tangasken er af stor Betydning, thi

den forklarer mange Phenomener i Naturens store Liv.

Man er ifolgc de nyere Undersogelser berettiget til at antage,

at Landplanterne behove som væsentlige Bestanddele de Mineralsubstantscr,

som findes i deres Aske, og iblandt disse ere Svovlsyre, Phosphorsyre

og Kali de vigtigste for de fleste Planler; men de forekomme i Almin-

delighed ikkun i en meget ringe Mængde i Jordbunden, hvis oprindelige,

ikke ved Gjodningen frembragte Frugtbarhed forstorsledelen beroer paa

disse Substantsers Nærværelse.

Men netop disse Stoffer ere oploselige i Vand og fores ved

Iljelp af Regnvandet omsider fra Jordbunden ud i Havet, saaledes at den

dagligen gjentagne Virkning bestandigen stræber efter at formindske Jord-

bundens Frugtbarhed, der maa erstattes ved, at den dybere Jord bringes

op til Overfladen, og dens nærende Dele ved den forenede Virkning af

Luft, Vand og Planterodder gjores tilgjængelige. Som Vogtere omgiver

nu et Belle af Tang Kysterne, for al opfange All, hvad det ferske Vand

forer fra Landet ud i Havel, og naar, som det skeer ved vore Kysler,

Tangen med Omhyggelighed samles og fores paa Land, for at tjene som

Gjodning, forer Landmanden derved ikkun de Bestanddele tilbage til sine

Marker, som Regnvandet havde udvasket deraf.

Det er bekjendl, at de smaa Crustaceer, især af Amfipodernes

Familie, for en stor Deel leve, af Tang, og hvilken Indflydelse Tangens

Bestanddele have paa disse Dyr, vil man bedst see af de analytiske Re-

sultater, som jeg har erholdt ved Undersogelse af Reierskallerne, der be-

staae af en saa ringe Mængde kulsuur Kalk, al den sandsynligviis hid-

rorer fra andre lavere Havdyr, der have hæftet sig paa Reiernes Skal,

dernæst beslaaer den af en temmelig betydelig Mængde svovlsuur Kalk,

en omtrent ligesaa stor Mængde phosphorsuur Magnesia, og den storsle

Deel udgjor phosphorsuur Kalk. Man forslaaer nu, hvorfra Havets storre
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Dyr, indtil de store Cetacecr, faae den Phosphorsyre, som deres Knogler

indeholde, da Crustaceerne umiddelbart eller middelbart udgjor en væ-

sentlig Deel af deres Fode, saaledes, at Pbosphorsyren ogsaa her ved

Hjelp af Planterne overfores fra den uorganiske Natur til Dyreriget.

Den Forandring, som Tangarterne lide ved deres Decomposition,

naar de ved Bolgeslaget tastes paa Stranden, er noget forsLjellig fra den,

som Landplanterne lide, og cndskjondt Forfatteren endnu ikke kan be-

tragte sine Arbeider over denne Deel af sin Opgave som sluttet, kan

han dog angive fiilgende Momenter i denne Gjæringsproces.

Faa Dage efterat Tangen, udblodet i Ferskvand, er udsat for en

Temperatur af 16—20**, indtræder en Gjæring, ledsaget af en meget

stærk Kulsyreudvikling, medens en stærk, viinagtig Lugt giver sig til-

kjende saaledes, at man neppe kan tvivle paa, at det er den almindelige

Viingjæring, som foregaaer her og som maa beroe paa Decompositionen

af een af Tangarternes nærmere, endnu ikke noiere undersogte Bestand-

dele. Der udvikles tillige en stor Mængde Kulsyre.

Efterat denne Gjæring er standset, indtræder Forraadnelsen, som

i dette Tilfælde antager en eiendommelig Charakteer derved, at Tangen

indeholder en stor Mængde svovlsure Salte, og den af Bischof allerede

for længe siden studerede Indvirkning, hvorved der dannes Svovlmctaller

af Kalium, Natrium og Calcium, indtræder i en meget hoi Grad saaledes,

at den ved Athmosphærens Kulsyre udviklede Svovlbrinte forpester Luf-

ten paa de Steder, hvor Soen opkaster Tangen paa Stranden, og det er

en bekjendt Sag at Solvtoiet i Lyststederne langs med Strandveien i Nær-

heden af Kjobenhavn anlober med en Hinde af Svovlsolv. Paa Born-

holms Vestkyst danner den raadnende Tang et Lag af guull Svovljern,

idet de oploselige Svovlmelaller bundfælde Jernet af en Kilde, der flyder

ud af et Borehul, som er neddrevet i den jernholdende Kulformation, og

det saaledes udfældte Svovljern afsætter sig som en guul, metalglindsende

Skorpe paa de rullede Stene, der i Nærheden af Stranden ligge paa

Havets Bund. At denne Virkning maa være ny, seer man deraf, at

rullede Muursteenstykker ere, ligesaavel som rullet Granit, bedækket med

Svovljern ; at den maa foregaae endnu i dette Oieblik, bliver hoist sandsyn-

ligt derved, at den borede, jernholdende Kilde neppe er 50 Aar gammel.

Denne Dannelse af Svovljern er ledsaget af en særegen Indvirk-

ning, hvorved det ved Vexelvirkningen af Svovlkalium og Jernilte dan-
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nede Kali træder i Forbindelse med Lerels kiselsure Leerjord. Da denne

Vexelvirkning er af en meget hoi Vigtighed for at forklare Phenomener,

som hore til de ældre Dannelser, har Forfatteren anvendt en stor Om-

hyggelighed paa at bestemme delte Forhold. Svovlsuurt Kali blev ved

Glodning med Kul forvandlet til Svovlkalium, der blev udtrukket med

Vand og denne Oplosning blev digereret med meget jernholdigt Leer

fra Bruunkulformationen ved Staurhoved i Fyen. Leret blev strax sort,

og efter 3 Dages Forlob blev det udvasket med den Omhyggelighed, at

da det fra Filtret lobende Vand neppe viste noget Spor meer til oplosle

Substanser, blev Leret taget af Filtret, udrort i en stor Mængde Vand

og samlet paany. Det saaledes fuldkommen udvaskede Leer blev indkogt

med Saltsyre, oplost i Vand, bundfældet med Barytvand, filtreret, Baryten

bundfældet med kulsuur Ammoniak og det Hele inddampet og glodet.

39,043 Leer, som ikke havde været udsat for denne Virkning, gav

0,184 Chlorkalium == 0,47V, Chlorkalium = 0,30 '/„ Kali.

41,957 Leer, behandlet med Svovlkalium, gav 0,930 Chlorkalium

= 2,22Vo Chlorkalium = 1,40 V„ Kali.

61,653 Leer, behandlet med Svovlkalium og udvasket paa den an-

forte Maade, gav 1,719 Cklorkaliura = 2,79Vo Chlorkalium

1,76«/^ Kali.

I et tredie Forsog, som blev anstillet tidligere, end de to andre,

lykkedes det at udvaske det sorte Leer saa hurtigt, at del dannede Svovl-

jern forstorstedelen holdt sig udecomponeret, medens Leret i de to nylig

anforle Analyser havde antaget en guulrod Farve. Uheldigviis blev delte

sorte Leer ikke veiet, forend del blev underkastet en Analyse, og der

kunde ikke erholdes noget qvantitativl Resultat, men efter Skjon var Ka-

limængden i delte Tilfælde langt betydeligere, end i det forrige. Der

synes ogsaa at finde en Vexelvirkning Sted imellem det basiske svovlsure

Jernlveilte, som danner sig ved Illningen af Svovljernhydratet, thi ved Op-

losningen af de atter iltede Leerarter udvikledes ingen Svovlbrinte, og i

Oplosningen fandtes en saa overordentlig ringe Mængde Svovlsyre, at man

var niidsaget til al antage, at det af Leret bundne Kali har decomponeret

det basisk svovlsure Jernilte og er derved lildeels bleven gjort oploseligt

i Vand. Da det er meget sandsynligt, at det er den kiselsure Leerjord,

som binder Kaliet, vil naturligviis Kalimængden i Leret deels være af-

hængig af den tilstedeværende kisclsure Leerjord, deels af Jerntveillets
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Mængde, deels ogsaa af den Tid, hvori Subslantserne have kunnet indvirke

paa hinanden. Forfatteren antager denne Iagttagelse for meget vigtig, thi

den forklarer, hvorfor vort Marskleer, der i Aarhundreder har været be-

væget i et med Soeplanter opfyldt Hav, indeholder en saa betydelig

Mængde i Saltsyre oploseligt Kali, der uden Tvivl igjen er en af Hoved-

aarsagerne til dets store Frugtbarhed.

Ved den fortsatte Forraadnelse af Tangen svinder dens Masse

bestandig mere og mere, og endnu efterat TangdyHgerne ere bedækkede

med en Vegetation af Strandplanter, hvoriblandt især en Atriplex frem-

hersker, er Massen saadan gjennemtrængt med Vand, at man synker

dybt ned i den og der udvikler sig bestandigen Gasarter. Omsider maa

dog en torvagtig Masse blive tilbage, især naar et dækkende Lag ude-

lukker den athmosphæriske Lufts Indvirkning; ikke desto mindre har

Forfatteren aldrig fundet Tangtorv og alle langs med hele Halvoens Vest-

kyst forekommende submarine Torvmasser hidrore fra Land- og Fersk-

vandsplanter. Dau har derimod anfort et af Tang dannet Torvelag paa

6en Als. Da Tangarterne af de meest forskjelligc Familier indeholde

alle de samme Bestanddele, maa vi antage, at ogsaa de i ældre Jord-

perioder levende Tangarter have havt en lignende chemisk Constitution,

og vi ere ligeledes berettigede til at formode, at deres Decompositions-

producter have været af samme Beskaffenhed, som de, Tangen leverer

for nærværende Tid. Forfatteren viste derpaa, at der i en af de ældste

Dannelser af den scandinaviske Overgangsformation forekommer en Tang-

art, som Dr. Kroier har opdaget i Allunskiferen ved Fogelsang i

Skaane; Forfatteren har fundet den i Allunskiferlagene paa Bornholm og

Hissinger synes at have iagttaget den i Allunskiferlagene ved Berg i Oster-

gothland. Af denne Tang, Ceramites Hissingeri, har Hr. Liebmann havt

den Godhed at meddele mig folgende Characleristik;

„Alga cæspitosa filamentosa, ramosissima. Fila e basi communi

(radice) radianlia setam equinam crassa, fastigiato-ramosa dichotoma; sub-

stantia interna venis duabus (siphoniis) creberrime genuflexis et invicem

spiraliter tortis (in modum generum Polisiphoniæ, Callithamnii, Grifitsiæ,

Ceramii) percursa.

Fossilis alga vulgala in schisto bituminoso formationis transitionis

Scaniæ, Bornholmiæ provenit; cespitosam crevisse patet, nam fila radiantia

per strata varia in omnibus direclionibus stipata cernuntur."
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En anden Fucoid fra den samme Ovcrgangsformationssandsleen

paa Kiiinekulle har Adolph Brogniarl beskrevet under Navnet Fucoides

circinnatus. Ceranailes Hissingeri forekommer i slor Mængde i Allunski-

feren og ikkuns rfcr, dens tynde Traade ligge imellem Skiferlagene

over hinanden i alle Retninger, og den synes at være characteristisk for

Aliunskiferen.

Den bornholmske Allunskifers chemiske Sammensætning er:

Kiseljord 59,86.

Leerjord 15/89.

Svovl 0,82.

Jern 0,50. •

Kalk 0,99.

Magnesia 1,68.

Kali 3,72.

Kulstof 8,65.

Vand 6,90.

Ilt ubestemt.

Qvælstof ubestemt.

Phosphorsyre ... —

99,01.

QvælstofTet i Aliunskiferen viser sig deels ved den stærke Blaa-

syrehigt, som udvikler sig, naar den med kulsuurt Natron smeltede Allun-

skifer overgydes med Saltsyre, deels ved det Berlinerblaa, som udskiller

sig ved denne Behandling. Svovlmængden er storre, end den her er

angiven, da Svovlkisen for det meste udskiller sig i smaa Partier, og

Forfatteren udtrykkeligen valgte saadanne Stykker, hvori han ikke kunde

opdage udskilt Svovlkiis. Tilbagekalde vi nu Produclerne af Tangens

Decomposition , finde vi, at de, naar der tillige er jernholdigt Leer til-

steder, ere: Svovljern, kaliholdig Leerjord, Magnesia, phosphorsuur Kalk,

meer eller mindre reent Kulstof og en slor Mængde Kulsyre. Aliunski-

feren indeholder alle disse Bestanddele, ledsaget af mange Levninger af

Tang, og udmærker sig desuden ved Mangel paa Kalk, en Substants,

der forekommer i betydelig Mængde i de andre Skifere. Men denne

kulsure Kalk mangler egentlig ikke i Allunskiferlagene, den har ikkun

sammentrukket sig i store, nyreformige, med bitumiose Stoffer gjennem-
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trængte Masser ^ den saakaldte Anthracolilhis. Er det nu ikke i hoieste

Grad sandsynligt, at det qvælstofholdende Kulstof, Svovlkisen og Kaliet

hidrorer fra Tangens Vexelvirkning med jernholdende Leer? og Forfat-

teren har ikkun at forklare, med hvilken Virkning den ellers i Skiferen

adspredte kulsure Kalk i dette Tilfælde kunde udtrækkes og samles i

særegne nyreformige Masser. Det Middel, hvoraf Naturen betjener sig,

for at udtrække og samle Kalken , er Kulsyre oplost i Vand , som i de

fleste Tilfælde har sin Oprindelse fra dybt i Jorden liggende Aarsager.

Men da vi her i Tangens Gjæring have en vedvarende Aarsag til Kul-

syrefrembringelse, behove vi ikke at soge nogen anden Grund dertil og

vi ere berettigede til at antage, at dette kulsure Vand har oplost Kalken,

der har samlet sig og er udkrystalliseret paa de Steder, hvor Kulsyren kunde

fordampe. Forfatteren antog, at han kunde underkaste denne Tanke en

yderligere Provelse ved at forsoge paa at finde phosphorsuur Salt i Al-

lunskiferen. Han smeltede derfor en Portion Allunskifer med kulsuurt

Natron, overmættede den med Saltsyre og inddampede til Torhed for at

udskille Kiseljorden. Oplosningen blev overmættet med kaustisk Kali,

for at oplose Leerjorden, og, da AUunskiferen indeholdt Kalk i tilstræk-

kelig Mængde, kunde han ifolge tidligere udforte Undersogelser være sik-

ker paa, at Leerjorden var fri for Phosphorsyre. Det i kaustisk Kali

Uoploselige blev oplost i Saltsyre, blandet med tilstrækkelig Viinaand og

Kalken bundfældet med Svovlsyre, hvorpaa Vædsken blev filtreret, Viin-

aanden fordampet og den tilbageblivende Oplosning blandet med et Over-

skud af kaustisk Kali. Den kaustiske Oplosning maatte nu indeholde

al Phosphorsyre, den blev blandet med Barylvand, saa længe den gav et

Bundfald, som derpaa blev samlet, udvasket og brændt med Filtret, hvor-

paa Barytsaltet, som bestod af svovlsuur, kulsuur og phosphorsuur Ba-

ryt, blev inddampet med Saltsyre og udtrukket med Vand. Ammoniak

bundfældte nu phosphorsuur Baryt, der for at faae den sidste afgjorende

Prove, blev samlet, udvasket med Filtret og digererel med Svovlsyre.

Den svovlsure Oplosning blev overmættet med Ammoniak og blandet med

en ammoniakalsk Oplosning af Chlormagnium og Chlorammonium, hvor-

ved Forfatteren erholdt et stærkt Bundfald af phosphorsuur Magnesia-

Ammoniak. Paa denne Maade blev det fuldkomment afgjort, at AUun-

skiferen indeholder phosphorsuur Kalk, unægtelig i en meget ringe
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Mængde, men dog tilstrækkelig for endydermere at bevise Tangens Ind-

flydelse paa disse Lags Dannelse.

Det har i lang Tid været iagttaget, at Allunskiferen med sine

Kalknyrcr har sine særegne Forsteninger, som for en stor Deel bestaae af

sniaa Trilobiter, s. s. alatus, gibbosns, sclerops, pisiformis, lævigalus

o. s. V. og det er nu klart af det Foregaaende, at disse Crustaccer repræ-

sentere for sin ældgamle Dannelsesperiode de mange smaa Arter af Cru-

staceer, især Amfipoder, der i Tusinder findes i den paa Stranden op-

kastede Tang.

Forfatteren udviklede derpaa disse Iagttagelsers geognostiske

Betydning og viste, at de forklare, hvorledes Bestanddele, især Svovl

og Kali, som man i Almindelighed har været meget tilbdielig til at

tænke sig ved Sublimation fremkomne fra Jordens Indre, ere samlede

ved Planternes Medvirkning af det store Verdenshav, hvor Residuerne af

tidligere Jorddannelser og Produkterne af forstyrrede Bjergmasser samle

sig; disse Iagttagelser forklare end videre, paa hvilken Maade den store

Mængde Kali, der hidrorer fra Feldspathens Decomposition, atter bliver

optaget af Jorden og man vil ikke finde hine Fortidens store Virkninger

utrolige, naar man betænker, at Sargassumhavet i det atlantiske Ocean

indtager et Belte af en Længde af 27 Bredegrader mellem 19**—46®

N. Br. og en Brede af 30—40 Mile.

Man har ved Betragtning af Bjergmassernes Metamorphose hyp-

pigen fundet det overordentligt vanskeligt at forklare, hvorfor enkelte

Skiferlag havde lidt store Forandringer og vare gaaet over, for at danne

krystallinske, kaliholdende Silikater, medens andre nærliggende ikke

havde lidt en saadan Forandring. Et Lag af Tangskifer, omgivet af an-

dre Leerskiferarter, vilde lide en saadan Forandring, naar den blev ud-

sat for en tilstrækkelig Varme, og den bornholmske Allunskifer indehol-

der ligesaameget Kali, som den bornholmske Granitgneus, medens det

Natron, som denne indeholder, og som mangler i Allunskiferne, let kan

tænkes at hidrore fra Havvandets Kogsalt.

Forfatteren har endnu ikke fortsat sine Undersogelser over andre

Lag, og han bemærker ikkun, at der i Danmark endnu forekommer to

andre Formationer, der sandsynligviis skylde Tangarterne deres Svovlkiis,

nemlig den anden Kulformation paa Bornholm og Bruunkulformationens

Lag af Allunjord. 1 den forstnævnte forekommer Fucus intricalus i stor
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Mængde, men Leerlagene mangle fordetmeste, og derhos kunne ingen

Lag danne sig, der vare umiddelbart brugbare til Allunfabrikationcn.

I AUunjorddannelsen forekommer en stor Mængde Svovlkiis og Leeret

indeholder Kali, medens Kalken, ligesom i Allunskiferen , er samlet i

særegne Partier. Denne sorte Jord indeholder en stor Mængde Kulstof

udskilt, men hidindtil bar man ikkun opdaget organiske Levninger af

Soedyr, derimod ingen Tangarter,

Etatsraad Wedel Simonsen sendte 27 Exemplarer af No. 4 af

hans Beskrivelse over Odense til Omdeling blandt Selskabels Madlemmer.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia

for promoting useful knowledge. Vol. IIL Philadelphia 1843. 8.

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve.

Tom X, Ire parlie. Geneve 1843. 4.

Naturkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappy der Weten-

schappen te Harlem. Twede Versameling. 2 Deel. Harlem

1842. 4.

Saggi di naturali esperienze fatte nell' Academia del Cimento. Terza

edizione Fiorenlina, preceduta da notizie storiche delP Academia

stessa e sequitata da alcune aggiunte. Firenze 1841. 4.

Alli della seconda riunione degli scienliati italiani tenuta in Torino

nel Settembre 1840.

Report of the tenlh meeting of the british association for the advance-

ment of science, held in August 1841. 8.

Report to her Majestys principal Secretary of stale from the poor law

commissioners on the inquiry inlo the sanitary condition of the

labouring population of Great Britain; with appendices. Lon-

don 1842. 8.

Observations of the aurora borealis from september 1832 to september

1839. By Robert Snow Esq. London, printed for private

circulation. 1842. 8.
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Proccedings of Ihe Royal Irish Academy. Part. VI. 1841—42. Dublin,

1843, 8.
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Oversijft
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
«g

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1844.

• oi-^^O^^^o

Af

Conferentsraad og Professor JHT, €7, €^'i*SiCti^
Coinmandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JWr. 9.

Modet den l^^e November.

Irrofessor Eschricht foreviste to Misfostre , det ene et Kalvefoster

med Cyclopie og Sammensmeltning af de ydre Oren tvert om Halsens

forreste Flade, det andet et menneskeligt næsten fuldbaaret Foster, paa

hvilket Cyclopie var forenet med Sireneformenv

Han gjorde opmærksom paa, at ligesom disse tre Former:

Orenes Sammensmeltning og Sirenedannelsen vistnok med Rette stilles i

samme Klasse {Mecliels ,,Verschn'elzungsbildungen"}, maae de ogsaa an-

tages at beroe paa een og samme sygelige Betingelse. At de skulde

kunne henfores til Standsningsformerne C??Hemmungsbildungen"), vovede

end ikke Meckel at antage, skjondt ellers saa tilboielig til at henfore

de medfodte Misdannelser herunder. Forst Huschke (ved den tydske

Naturforskerforsamling i Hamborg 1830) fremsatte den Paasland, at virke-

lig Cyclopien og de ydre Orens Sammensmeltning kunde fores herhen;

Cydopien nemlig, forsaavidt Oinene paa deres tidligste Udviklingstrin
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vise sig som en enkelt Grube af Kiimhinden , der snart efter uddannes

til en blæreagtig Udvidelse foran Hjerneblærerne, og derpaa lidt efter

lidt sondrer sig i de to Sideblærer, der udvikles til Oienkugler: de ydre

Orens Sammensmcllning, forsaavidt de ydre Dele af Horeredskaberne

(navnlig det Eustachiske Ror, Trommehulcrne og de ydre Oregange)

uddannes af det forste Par Halsspalter (eller, som de oflere benævnes,

Gjelle- eller Visceralspalter) , der selv fra forst af ere forenede i Mid-

dellinien. I Henseende til Horeredskaberiie har Huschkes Paastand faaet

en væsentlig Bekræftelse ved Reicherts Undersogelser over Visceralbuerno,

og ved denne Bekræftelse maa den lignende Anskuelse af Cyclopien

som en Slandsningsform tillige vinde Tillid.

Der opstaaer saaledes det Sporgsmaal, om den samme Anskuelse

skulde kunne overfores paa Sirenedannelsen. Prof. E. gjorde opmærksom

paa, at det Særegne ved denne Dannelse ikke ligger blot i Buglemmernes

Sammensmeltning, men ligger saa meget i den Omstændighed, at de altid

tillige ere drciede saaledes, at Knæerne og Tæerne vende bagud. Hvad

nu denne sidste Omstændighed angaaer, forklarede Prof. £. , at den

virkelig er normal paa Yderdelenes tidligste Udviklingstrin.

Naar Buglemmerne forst komme tilsyne, ligge de med Boie-

fladen (Fodsaalen) fladt op mod Underlivet; Tæerne vende opefter og

Knæerne svare i denne Periode, ligesom alle andre Ledes Slrækside, til

Legemets Rygflade. Det er i denne Stilling ikke med Tommeltaaen,

men tvertimod med den lille Taa, at Benene vende mod hinanden, og

hvad enten den sireneagtige Sammensmeltning lænkes oprindelig eller

skeet i den tidligste Tid, kan den ifolge heraf kun finde Sted mellem

hvad senere kaldes deres ydre Rande. Under den regelmæssige Ud-

dannelse trækkes Benene stedse mere ud fra hinanden, saaledes at Knæerne

forst dreies udad , dernæst om mod Boiesiden af Legemet, altsaa i hele

Bevægelsen beskrivende en fuldstændig Halvkreds; ere de sammen-

voxne, kan denne Dreining naturligviis ikke finde Sted. Ved deres

videre Uddannelse boies de da kun fra Bugfladen nedefter, og beholde

iovrigt den oprindelige Retning, hvilken netop er den, der, som oven-

anfort, allid finder Sled ved Sirenedannelsen. Udviklingshistorien for-

klarer her altsaa idetmindste denne tilsyneladende saa besynderlige Om-

stændighed ved Sirenedannelsen, ligesom den forklarer de fleste Mis-
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dannelser af denne Klasse — eller, om man vil, disse sygelige Former

oplyse Udviklingshistorien.

Prof. E, gjorde endnu opmærksom paa, at Cyclopformen, be-

tragtet som en oprindelig normal Form, maaskee ogsaa kunde siges at

forklare et af de vanskeligste Puncter i Oiets Physiologie, nemlig den

bekjendte Omstændighed, at Harmonien mellem de to Oine ikke svarer

til Symmetrien, idet de to Puncter i begge Nethinder, der maae paa-

virkes samtidig for at Indtrykkel skal blive et enkelt^, ikke ere de to,

der svare til hinanden efter Legemets Symmetrie, men de to, der ligge

lige langt tilhoire eller tilvenstre, det ene altsaa ligesaaraeget indefter

som det andet udefter — og idet hver Muskel i et af Oinene har en

Muskel i det andet 6ie, med hvilken den nodvendigviis maa virke sam-

tidig, men at denne ligeledes ingenlunde er den efter Symmetrien analoge

Muskel. Dette udvikledes noiere paa folgende Maade.

1 det cyclopiske Oie kan naturligviis endnu slet ikke være Tale

om en Harmonie, lig den, der nys anforlcs at finde Sted mellem begge

Oinene indbyrdes. Den enkelte Nethinde svarer ved sin Halvkugleform

ganske til det for os liggende Rum; dens hoire Sidedeel til alt hvad

der ligger til venstre, dens venstre til alt hvad der ligger til hoire.

Begge Sidedele ere fuldkomment symmetriske, men aldeles ikke harmo-

niske, Sandsningen i den ene Sidedeel er ganske uafhængig af Sands-

ningen i den anden, Seenerve-Grundrorene til Nethindens hoire og ven-

stre Sidedeel aldeles isolerede lige fra deres peripheriske Ende indtil

deres ukjendle Endepunct i Nervesystemets Centraldeel. — Det Samme

gjelder om Oiets ydre Dele. Det cyclopiske Oie kan, paa Grund af

sin Symmetrie, ikke have samme Muskulatur som hvert af de adskilte

Oine; det har kun Muskulaturen til de to Oines udvendige Sidedele,

og disse — langt fra at staae i et harmonisk Forhold , hvorved den

enes Virkning vilde hæve den andens — staae netop i et antagonistisk

Forhold til hinanden, saa at f. Ex. den venstre M. rectus externus giver

efter, naar den hoire trækker sig sammen o. s. v.

Det gjelder nu at opfatte den Forandring, hvorved det cyclo-

piske Oie bliver til to Oine, i dens egentlige Væsen.

Gjennemgaaer man alle Cyclopiens Grader hos Misfostrene, fra

det enkelte runde Oie i Middellinien til de to fuldkomment adskilte, kun

endnu for tæt til hinanden staaende Oine, saa kan man enten forestille
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sig Forandringen som en Indsnciring af det cyclopiske Oie i Middel-

linien, eller som en Spaltning, hvorefter hver Halvdeel rykker ud til

sin Side, medens lidt efter lidt to nye Halvdele voxe til imellem dem.

Det er den sidste Anskuelse, der ubetinget maa antages for den

rigtige. Paa lignende Maade tænker man sig Fremgangen, naar en Polyp

ved at spaltes paa langs bliver til to Polyper. Man tænker sig den

efter Gjendannelsens (Regenerationens) Love , ifolge hvilke det Nydan-

nede altid er ligt det Tabte, altsaa at i delte Tilfælde til hver af Halv-

delene voxer en ny Halvdeel lig den fraskaarne.

Paa lignende Maade kan man endog forestille sig Oprindelsen

(il Dobbeltmisfostrene overhovedet. Man kan nemlig tænke sig ethvert

Dobbeltmisfoster opstaaet derved, at Kimen meer eller mindre dybt er

bleven spaltet, og at paa hver Side i selve Spalten den fraskille Deel

er voxet meer eller mindre fuldstændigt ud paa ny. Med denne An-

skuelse slemmer idelmindste Formen af hvert Misfoster, hvis Fordobling

gaacr ud fra Middellinien. Aldrig findes hver Sidedeel dobbelt paa samme

Side (aldrig f. Ex. to hoire Been til hoire, to venstre Been til venstre);

men altid ere de to Sidedele ligesom trukne ud fra hinanden , og til

Indsiden af hver især viser sig en meer eller mindre fuldstændig Gjen-

tagelse af den fraskilte Sidedeel. Ved den fuldstændige Fordobling

udgjor altsaa hver af Dobbeltdelene et symmetrisk Hele (f. Ex. en fuld-

stændig Nederkrop) som et fuldstændigt Complement til den ikke for-

doblede Deel af Organismen (Overkroppen), og med denne (Overkrop-

pen) slaaer ogsaa hver af Dobbeltdelene (Ncderkroppen) i selvsamme

anatomiske Forhold som den analoge Deel udenfor Fordoblingen.

De to Oine, betragtede som en Fordobling af det oprindelige

cyclopiske Oie, maae altsaa hvert for sig bestaae af en ydre Halvdeel

lig den ene Sidedeel af Cyclopoiet og en indre Halvdeel, der i det hoire

Oie er en Gjentagelse af Cyclopoiets venstre Halvdeel, i det venstre af

dets hoire.

Dog af del hidtil Fremsatte vilde det endnu kun være for-

klaret, om hvert Oie var i sig selv fuldkomment symmetrisk ligesom i

hiinl Exerapel hver af Nederkroppenc, og fuldkommen ligt del oprinde-

lige cyclopiske Oie ligesom hver af hine Nederkroppe. Men det Sær-

egne i Oinenes gjensidige Forhold og deres Forhold til Bevidstheden ligger

meget mere deri, at det ene Oics indre Halvdeel, uden just at være det andet
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Gies ydre Halvdeel aldeles lig i Form , kun i Henseende lil Functionen

er en saa simpel Gjentagelse deraf, at det Funclionelle kan siges at

være forblevet erikell, skjondt Organet fordobledes. Sammentrækningen

af det ene Oies udvendige lige Muskel forer nodvendigviis Sammen-

trækningen af det andet Oies (ikke udvendige, men) indvendige lige

Muskel med sig, og enhver Sandsning paa den ene Nethindes indvendige

Side smelter aldeles sammen med Sandsningen paa den anden Nethindes

(ikke indvendige, men) udvendige Side. De to Synskredse sandscs som

en enkelt Synskreds, og vel sandses Contourerne af hvert Oies Billede,

men kun som to Aftryk paa een og samme Plan. 1 Oinenes rette Stil-

ling falde de to Aftryk noiagtigen paa hinanden , og vi sandse de to

Contourer som en enkelt; ved Oinenes Divergens falder det ene Aftryk noget

udenfor det andet, og vi sandse Contourerne dobbelt, som lo lige Bil-

leder, der gribe ind i hinanden.

For at forklare denne hoist paafaldende saakaldte Harraonie

mellem Oinene, maae vi fortsætte den ovenfor givne Fremstilling af For-

doblingens Væsen.

Det blev anfort, at ved Dobbeltfostrene hver af Dobbelldelene

staaer i selvsamme anatomiske Forhold til den ikke fordoblede Deel,

som den analoge Deel udenfor Fordoblingen.

Hvis f. Ex i folgende schematiske Figur af en normal Orga-

nisme fra a i den ene Ende iA) udgaaer en Streng til h

i den anden Ende (C) og fra c til d, saa vil, om den ene Deel

(Z?) fordobles, Forholdet ikke blive som i folgende Træsnit

I _,
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men saaledes, al Strengen fra a i den ikke fordoblede Ende (^) ved

Fordoblingssledet selv bliver dobbelt og gaaer med

sin ene Green, ligesom ellers, til 6% med sin an-

den til del tilsvarende Sted i B^ (fc^), og saaledes frem-

deles. Paa denne Maade viser Anatomien af Dob-

beltmisfostrene, at det forholder sig i alle Legemets

Systemer, og kun derved kommer hver af Dobbelt-

delene til at staae i selvsamme anatomiske Forhold

til den ikke fordoblede Deel, som ellers den ana-

loge Deel i et normalt Legeme. Hver af Dobbelt-

delene bliver derved i lige Grad en umiddelbar Fortsættelse af den ikke

fordoblede Deel, og hver af dem i lige Grad et fuldstændigt Comple-

raent dertil.

Lade vi i ovenstaaende Figurer f. Ex. B forestille Hovedet, A

Kroppen, saa bliver det klart, at paa et Misfoster med to Hoveder maa

enhver Indvirkning paa et Sted af den enkelte Krop forplante sig gjen-

nem Sandsenerverne til det analoge Sted i begge Hjerner. Lade vi

derimod A forestille Overkroppen, B Nederkroppen, saa indsees det, at

paa et Misfoster med dobbelt Nederkrop maa en Villiesyltring, der fra

Hjernen forplanter sig gjennem Rygmarven, samtidig virke ind paa de

analoge Muskler i begge Nederkroppene, og omvendt, at det om en Ind-

virkning paa Nederkroppene ikke maa kunne skjelnes paa hvilken af

dem den er skeet. Tænke vi os endelig i den forste Figur A at fore-

stille Hjernen, B det cyclopiske Oie , ah og c d Nerverne til Oiet, saa

maa, efter det her Fremsatte, Forholdet af disse Nerver fra den enkelte

Hjerne til de to Oine — forudsat at vi her tor anvende Lovene for

Fordoblingen — blive som i den tredie Figur, og samtlige Phænome-

ner af Oinenes Ilarmonie finde derved deres Forklaring.

Selskabels beromle udenlandske Medlem, Prof. Johannes Mul'

ler i Berlin, har allerede viist, at Nethindernes Harmonie vilde være for-

klaret, om man turde antage, at hvert Grundror i begge Seenerver

spaltede sig i to Grene, der, imod den ellers almindelig i Legemet her-

skende Symmetrie, gik til to harmoniske Puncter i de to Nethinder.

Men hverken han eller Andre har vovet at antage dette Forhold, da det

strider baade mod Reglen for Grundrorenes Udelelighed og mod Loven

for Symmetrien. Ved at betragte Oinene som en Fordobling af det
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oprindelige cyclopiske 6ie, finder Antagelsen ingen Vanskelighed, thi

Forholdet folger endog strengt taget af de ved Fordoblingen gjeldende

Love. Naar Nervegruudrorencs Udspringssted forbliver enkelt, medens

deres peripheriske Bestemmelsessted fordobles, maae de nodvendigvils

selv fordobles, det vil sige spaltes i to Grene. Dette er imod Reglen

for den normale Organisme, i hvilken al Sammenblanding af Sandsning

og Bevægelse er forhindret; men det ligger ganske i Fordoblingens

Natur, ved hvilken netop en saadan Sammenblanding vides at finde Sted,

ligesom den finder Sted for de to Oine. At de to' Grene af det spal-

tede Nervegrundror ikke forlobe efter Symmetriens Lov, strider imod

den almindelig gjeldende Regel for den normale Organisme, men stem-

mer fuldkomment med den for Dobbeltformerne herskende Lov.

Hvad her er anfort til Forklaring af Nethindernes Harmonie, gjel-

der med samme Ret for Oienmusklernes. Den paafaldende Samtidighed

i Sammentrækningen af de (ikke symmetrisk , men) harmonisk stillede

(om dette Udtryk tor bruges) Muskler forklares fuldkomment efter Dob-

beltformernes Regler, og kan kun forklares efter dem.

Men ved at anvende denne Forklaring paa Oienmusklernes Be-

vægelsesnerver, vise sig overordentlige Vanskeligheder i dens Gjennem-

forelse fra Anatomiens Side.

Allerede ved Nethinderne ere de to harmoniske Dele (den ind-

vendige Halvdeel i det ene og den udvendige i det andet Oie) ikke

ganske eensdannede. Ved Oienmusklerne træder en bestemt Ulighed op

mellem de harmoniske Dele — og denne Ulighed gjeider fornemmelig

for selve deres Nerver, Den indre lige Muskel f. Ex. staaer i Har-

monie med den ydre lige i det andet Oie, og dog har hiin en Green af

tredie Nervepar, denne derimod af det sjette Par. Man maatte altsaa,

for at gjennemfore Forklaringen, antage, at i det indre af Mellemhjernen

(Mesencephalon) eller dybere i Rygmarven fandt en fuldkommen Sam-

mensmeltning Sted mellem den ene Green af tredie Par til det ene Oie

og det sjette Par til det andet Oie. En lignende Sammensmeltning

maatte antages at finde Sted mellem det tredie Nervepars Green til den

nedre skraa Muskel i det ene Oie og det fjerde Nervepar i det andet.

Sammensmeltningen maatte ligesom ved Seenerverne finde Sted

mellem selve Nervernes Grundriir, og den er her ikke mere usandsynlig

end hist. At i Hjernens og Rygmarvens Indre finder en saa uudfoldelig
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Forvikling Sted af Nervernes Grundror, at en Forbindelse lig den for-

modede mellem forskjellige Nervepar nok kunde antages al bestaae, maa

ligeledes indrommes.

Dog maa det paa den anden Side indrommes, at disse Vanske-

ligheder, som Anatomien lægger Forklaringen i Veien, især ved Oien-

musklerne, ere meget væsentlige, og at det maa henstilles til en ny

Periode i Videnskaben, hvorvidt de ville kunne hæves.

I hvert Fald synes det al maatte staae fast, at de to Oines

hoist paafaldende Harmonie i Strid med Symmetrien maa hente sin For-

klaring fra Udviklingshistorien, og navnlig fra Oinenes oprindelige cyclo-

piske Sammensmeltning, eftersom deres Harmonie i physiologisk Hen-

seende netop slemmer overeens med Lovene for Dobbeltformerne. Skulde

den ved en dyberegaaende Anatomie ikke findes ligeledes at stemme

overeens dermed i anatomisk Henseende, saa at Phænomenet var ufor-

klarligt under den blivende Form, saa vilde man i Oinene faae en uven-

let Bekræftelse paa en fra mange Sider fremsat, skjondt ikke paa strengt

videnskabelige Underscigelser bygget Paasland, at ogsaa paa Dobbellmis-

fostre, hvis Centralnervesystemer ere selvstændige hvert for sig, de lige

Dele (f. Ex. de to hoire Arme indbyrdes) kunne staae i et vist harmo-

nisk Forhold indbyrdes. Endog om de siamesiske Brodre Chang og

£»1^, hvis Forening kun fan dt Sted mellem Navle og forreste Bryst-

flade, ere saadanne Paastande blevne offentliggjorte, hvis Værdi dog maa

ansees for meget problemalisk.

Selskabet modtog:

Nordalbingische Studien oder Neues Archiv der konigl, Schleswig-hol-

steinisch-lauenburgische Gesellschaft, Ister B. 1stes Heft.
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Modet den 15^^ November.

JTrofessor Eschricht foreviste og forklarede to Tilfælde af Graviditas

abdominalis.

Det ene var et saakaldet Lithopædion af et Lam. Slagler Hansen

i Helsingor havde i dette Efteraar Ciiie October) fundet det i Nettet,

der omgiver Vommen, af et ellers sundt Faar, og \ed at sende det til

Universitetsmuseet havt den Opmærksomhed, at lade Faarets indre Fod-

selsdele folge med. Herved var det blevet muligt, at finde Stedet, hvor

Æggets Udtrædelse af de naturlige Veie var gaaet for sig. Omtrent

midt paa den hoire Æggeleder (Tuba Fallopiana) saaes nemlig et Brud,

mellem dette og Boren (Uterus) var Æggelederens fine Gang aldeles

fyldt med Blod og derved netop særdeles stærkt i Oine faldende. Man

maa her nodvendigviis antage, at Ægget har naaet til midt i denne Ægge-

leder, at der — af en eller anden ubekjendt Aarsag — er skeet et

Brud, og at Ægget derved er sluppet ud i Underlivshulen , hvor det

tilfældigviis har fæstet sig til Nettet i Nærheden af Maven , og her i

Begyndelsen har fundet de til Fostrets Ernæring nodvendige Livsbetin-

gelser, men at Fostret dog er dodt i Utide og nu, ved at indhylles i

en trevlet Bindemasse og hentorres, har kunnet forblive paa Stedet uden

Hinder for Moderdyrets Helbred.

1 Anledning af dette Tilfælde omtalte Prof. Eschricht et andet,

som for flere Aar tilbage var iagttaget af Prof. Dreyer og allerede oftere

offentligen meddeelt uden dog endnu at have fundet sin egentlige For-

klaring. — En Kone, frugtsommelig i 5te Maaned, faldt, ved at bukke

sig, dod om. Man fandt Fostret, tilligemed en Mængde udtraadt Blod,

i Underlivet mellem Tarmene. Moderkagen, der kun tildeels var losnet

(uden Tvivl ved Konens for voldsomme Boining af Kroppen), sad paa

de venstre Sidedele af de indre Fodselsdele; man antog at det var i den

venstre Æggeleder, altsaa at her fandtes en Graviditas tubalis. Men

Prof. Eschricht var allerede, da dette Præparat forst forevistes, bleven

opmærksom paa, at det saakaldte gule Legeme (corpus luteum) ikke

fandtes i den venstre, men i den hoire Æggestok. Man troede nu,

nodvendigviis her at maatte vælge mellem folgende lo Antagelser, enten at

Ægget var traadt fra hoire Æggeleder ind i Livmoderens Hule og der-
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fra op i hSire Æggeleder, eller at det ved Udtrædelsen af den hoire

Æggestok var bleven opfanget, ikke af Æggelederen paa samme (hoire)

Side, men af den paa den modsatte (venstre) Side. Begge Forklaringer

vare unægteligen meget usandsynlige ; den sidste forekom dog at være

det noget mindre end den forste og tillige at bekræftes ved et særeget

Leieforhold af Moderen og Æggelederne. Livmoderen var nemlig over-

ordentlig skjæv. Modergrunden heldende stærkt til hoire Side. Paa

denne Side (hvor ogsaa corpus luteum fandtes) sad Æggestokken tæt til

Moderen , og Æggelederen syntes for kort til at naae den. Paa den

modsatte Side derimod (hvor Moderkagen fandtes) var Æggelederen

fæstet, ikke til Modergrunden, men til Moderhalsen og iovrigt af usæd-

vanlig Længde. Den meget ulige Længde af Æggelederne tilligemed

Moderens Skjævhed maatte nodvendigviis antages paa een eller anden

Maade at staae i Forbindelse med det unaturlige Leie af Ægget, og

syntes navnlig at bekræfte den sidstnævnte Forklaring, ifolge hvilken

Ægget paa hoire Side ikke havde kunnet opfanges af den meget korte

Æggeleder, men vel af den usædvanlig lange paa venstre Side.

Imidlertid har en noiere Undersogelse af Præparatet, som findes

i Universitetets zootomisk-physiologiske Museum, overbeviist Prof. Esch-

richt om, at Sagen forholder sig anderledes. Moderkagen er nemlig

ikke fæstet i Æggelederen, ligesom denne ei heller er brusten, men

overst paa den bageste Flade af det venstre brede Moderbaand (liga-

mentura latum), og Tilfældet maa altsaa forklares saaledes, at Ægget,

ved den hoire Æggestoks Bristning, ikke kunde opfanges af Æggelederen

paa samme Side paa Grund af dens Korthed, altsaa faldt ud i Under-

livshulen og ganske tilfældigt fik Fæste paa det angivne Sted af Mode-

rens Sidedele. — Prof. Eschricht udviklede derefter noget noiere den

overordentlige Kraft, et saa lidet — for det blotte 6ie neppe synligt—
Æg udover paa Moderorganismen, idet denne, selv naar Ægget fæster

sig paa et aldeles fremmedt Sted, maa yde det Beskyttelse og Næring,

om det end skulde fore til dens egen Undergang.
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Selskabet modtog folgende Skrifter:

Flora Balava Nr, 132.

J. J. A, Worsaae: Runamo og Braavallaslaget, et Bidrag til archæologisk

Kritik. Kbhavn 1844. 4to.

Nova acta Regiæ societatis scientiarum Upsaliensis. Vol. XII. Upsaliæ.

1844. 4to.

A. Hannover^ Bericht iiber die Leistungerf der Skandinavischen Litteratur

im Gebiete der Anatomie und Physiologie in den Jahren 1841-

1843. CAus dem Archiv fiir Anatomie, Physiologie und wis-

sensch. Medicin). Berlin. 1844. 8.

Pliilosophical Transactions for the year 1844 Part I.

The Journal of the Royal Geographical society in London. Vol. 14,

1844. 8.

Archives du Museum d'histoire naturelle. T. 2. Liv. 4. & T. 3.

Liv. 3. 4.

Kreil, Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. 4ter

Jahrg. (Isten Aug. 1842—31sten Decbr. 1843).

Mådler ^ Beobachtungen der kaiserlichen Universitiits Sternwarte in Dor-

pat. lOter Band. (Beobachtungen des Jahres 1842 nebst

einem Anhange). Dorpat. 4to.

van de Hoeven en de Vreese^ Tijschrift voor nalurlijcke Geschiedenis en

Physiologie. 11 Deel. St. 1 & 2.

K, F. Ph, V, Martins^ Das Natureli, die Krankheiten, das Arztthum und

die Heilmittel der Urbewohner Brasiliens. Miinchen. 8.

J. F. Lud. Hausmann^ Geologische Bemerkungen iiber die Gegend von

Baden und Rastadt (aus dem 2ten Bande der Abhandlungen

der Goltinger Gesellschaft der Wissenschaften). Goltingen.

1844. 4to

Studien des Gottinger Vereins Bergmannischer Freunde. B. 5. H. 2.

Meddeelt af Hausmann.

Observationes astronomicæ in specula regia Monachensi institutæ. Vol.

VI. VII. X. XI. XII. XIII.

Eug, Chcvandier, Recherches sur Tinfluence de Feau sur la vegetation

des forets. Manuskript.

Gråberg de Hemsoe^ Ultimi progressi della Geografia (Estralto del

6 Vol. del politecnico di Milano). Milano 1843. 1844.
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Ambr, Fusinieri^ Risposle sulla rugiada, sulla scomparsa della neve ed

altri articoli dei Signori Melloni e Bellani.

— — Risposle al doltore Bartolomeo Rizo sopra varj punti di raeca-

nica molccolare.

A, Ferrai Rodigino^ Progrelto di Riforraa dei leatri rausicali. Venezia.

1844. 8.

Luigi Muzzi^ Iscrizioni pe^ solenni funerali a Maria Carolina Arcidu-

chessa d'Auslria etc. (Il politecnico Nr. 31—34).

Disse 3 Skrifter ere meddeelle af Gråberg de Hemsoe.

Exlrait du programrae de la sociélé Hollandaise des sciences a Harlem

pour l'année 1844.

Wedel-Simonsen^ Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns

og dens Lænsmænds Historie, 3die, 4de Stykke (i 22 Exempl.

til Omdeling blandt Selskabets Medlemmer).

Modet den 29^^^ November.

Jrrofessor Forchhammer meddeelte folgende Bemærkninger:

Hr. Candidat Worsaae har i et lille Skrift „Riinamo og Braavallaslaget*'

angrebet Resultatet af den Undersogelse af Runamo, som Videnskabernes

Selskab lod udfore ved en Commission, bcstaaende af Etatsraad Finn

Magnusen^ Justitsraad Molbech og mig. Da den Deel, som jeg har

laget i denne Undersogelse, ikke forandres ved Hr. Etatsraad Finn Mag^

nusens senere Arbcider over de kunstige Lmiers Natur og Betydning,

maa jeg ansee det for rigtigst, at jeg uafhængig af mine Herrer Colle-

ger forsvarer den Deel af Beretningen, hvorfor Ansvaret ene hviler paa

mig, nemlig den physisk-geognostiske Undersogelse af Stedet selv, og,

da Hr. Worsaaes Fremstilling af mit Votum i denne Sag er meget

urigtig, anforer jeg her den mig vedkommende Deel af Beretningen:

„1 Runamos Granitfladc Gndes en Trapgang, hvis Steenmasse

er tæt, sort og meget haard, hvori der forekommer en Mængde smaa

gule Svovlkiispunkter og, hvad der er langt interessantere, netop her

udkiler den sig, det vil sige, den bliver smallere og smallere indtil den

lilsidsl forsvinder. Dette Forhold, som sandsynligviis findes ved alle
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Trapgange, iagttages ikkun sjeldent der, hvor ingen nyttige Mineraller

foranledige en Forfolgelse af Gangen ved Bjergbygning, og jeg, Forch-

hammer^ har, omendskjondt jeg har undersogt og forfulgt en stor Mængde

Trapgange, aldrig seet det for. Gangens Strygning er Nord-Nordost og

Syd- Sydvest; den kiler sig ud imod Syd-Sydvest; men, forend den saa-

ledes forsvinder, forlader den sin lige Retning og danner flere Boininger.

Man indseer ogsaa let, at den Kloft, som er frembragt ved Jordrystelsen

og udfyldt ved Trapmassen , ikkun der, hvor denne forenede Virkning

var stærkest, kunde blive bred og uafhængig af Granitens Afsondrings-

flader; at den derimod paa andre Steder maatte blive mindre mægtig,

og derfor tildeels folge Hovedsteenmassernes Aflosningsflader,"

„Paa den nordostlige Skrænt af Runamoklippen har denne Gang

en Mægtighed af 28 Tommer, og 12 til 16 Alen derfra findes i Gangens

Strygnings-Retning en Kloft i den bratte Granitvæg som, uden al Tvivl

hidrorer derfra, at Trappen er udvasket og nedfaldet.''

,,I Trapgangens Boininger og Udkilinger har man villet see en

Slanges Figur, og en vis Lighed kan ikke niiskjendes, men jeg, Forch-

hammer^ gjentager: disse ydre Omrids og denne Figur ere aldeles til-

fældige og blot Naturens Værk. Paa Slangen findes der Linier i Trap-

pen og det er disse Linier, hvilke man undertiden har anseet for Runer,

undertiden derimod betragtet som Naturspil."

„Der forekommer to Arter af Linier paa Trapgangen:"

,,1) Nogle, som fra Gangens ene Grændselinie gaae tværs over

til den anden.* Mange af disse fortsættes dybt ned i Klippen og have

overalt den samme Brede. Dette er Revner, saaledes som de overalt

vise sig i Trapgange, og som især i de smalle Gange bestandigen gaae

fra den ene Begrændsningsflade til den anden, hvorved de tillige vise

en stor Parallelismus.''

,,2) Andre Linier udfylde derimod med deres Længde ikke den

hele Trapgangs Brede. De ere afbrudte nær ved Randen, og paa et

Par Steder, hvor man har kunnet undersoge dem noiere, finder man, at

de ikke gaae ned i den dybere liggende Masse. Disse Linier ere upaa-

tvivlelig et Konstproduct, sandsynligviis Runer. Det, som endnu mere

bekræfter denne Mening, er, at disse sidste Linier undertiden ende med

en lille Trekant, saaledes som vi danne den ved et F, en Form, der

ikke vel kan tænkes under disse Forhold frembragt ved Naturen. Endelig
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bekræftes den Mening, at disse Linier ere Konstproducler , ogsaa der-

ved, at de paa et Sted meget tydelig gaae over i Graniten. Da Trap

og Granit ere meget forskjellige Sleenarler, og her skarpt adskilte, saa

er det ikke vel tænkeligt, at Revner i Trappen skulde fortsætte sig ind

i Graniten, noget, som jeg, Forchhammer^ heller aldrig har iagttaget.

Naar nu enkelte Linier, som ved Runamo er Tilfældet, fra Trappen

virkelig fortsættes ind i Graniten, saa maa delte være en Konstvirkning,

og man kan formode, at de skylde en ubehændig og uovet Konstner

deres Oprindelse. Jeg, Forchhammer^ maa derfor ogsaa for mit Ved-

kommende ansee det for afgjort, at en Deel af de Linier, der findes paa

den saakaldte Slange i Runamo, ere konslige. Ogsaa af de naturlige

Revner ere flere tydeligen benyttede til lignende Tegn. Man erkjender

dette ved de kileformige Fordybninger, som de vise paa flere Steder.''

„Efterat jeg, Forchhammer^ saaledes havde overbeviist mig om,

at der forekommer konstige udhugne Streger paa Trapgangen ved Ru-

namo, bleve vi enige om den Maade, hvorpaa vi vilde lade Monumentet

aftegne, og da Mineralogen og Geognoslen i dette Tilfælde maatle have

en afgjorende Stemme, blev det vedlaget, at jeg, Forchhammer^ ene

skulde bestemme, hvilke Linier der maatte antages at være indhugne af

Menneskehaand , og hvilke der maalle forudsættes at skylde Naturen

deres Oprindelse. Fremgangsmaaden var nu fcilgende:''

„Enhver enkelt Linie blev undersogt, og de Linier, som jeg

ansaae for indhugne, efterskrevne med Krid. Derpaa tegnede Hr. Chri-

stensen^ som havde ledsaget os, forst de saaledes udmærkede Linier med

stærke Streger, og siden de andre, som jeg ansaae for Revner, med

fine Linier. Den folgende Dag sammenlignede alle Commitleens Med-

lemmer Tegningen med de naturlige Forhold."

„Saaledes er een Tegning fremkommen, som vi gjengive med to

Kobbertavler, hvoraf den ene viser alle konstige Linier (Runer?) med

stærk Sværte, medens alle naturlige Revner ikkun ere antydede, og den

anden Kobbertavle viser ogsaa disse Linier med samme Styrke som de

andre, hvilket er Tilfældet i Naturen. Den sidste Robberlavle er altsaa

el Portrait af Runamo; ved den forsle derimod har der været benyttet

Kritik; men, jeg gjentager det, denne Kritik var udelukkende bestemt

ved den naturvidenskabelige Undersogclse , og ingen forudfattet Idee om
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Tegnenes mulige Betydning kan have havt Indflydelse derpaa, da Rune-

bogstaverne ere mig, Forchhammer^ aldeles ubekjendte."

Der gaaer igjennem Hr Worsaaes Bog en Grundtanke, som

udtaler sig paa mange Steder, nemlig den, at jeg har forfort Etatsraad Finn

Magnusen til al see Runer i Runamo's Tegn og til at forsoge paa deres Ud-

tydning: „Imidlertid," siger IForsaae, „er det aabenbart, at en saa lærd

„og kyndig Mand som F, Magnusen neppe vilde have understotiet sin

„Mening om Hoby Kongsgaard med de ovenanforte svageGrunde, naar han

„ikke havde stolet paa Forchhammers Udsagn, at der i Runamo Trapgang

„var indhuggel Characlerer" og,,For detForste raaa F, Magnusen hverken ene

„eller meest bære Skylden, eftersom det udelukkende var paa den natur-

ukyndige Forchhammers Opgivende, han stolede, idet han erklærede de

„saakaldle kunstige Linier for Runer; thi under disse Omstændigheder

„er det meget undskyldeligt, at en for Runeliteraturen saa begeistret

„Mand, som F, Magnusen^ kunde troe at have fundet Noglen til Binde-

„runer, saameget mere som der virkelig gives Binderuner, der skulle

„loses paa lignende Maade. Havde Forchhammer ikke saa bestemt

„erklæret de fleste Revner for kunstige, vilde F. Magnusen neppe have

„vovet en Fortolkning." Jeg er derfor efter Hr. Worsaaes Mening den

egentlig Skyldige. Jeg troer neppe, at jeg behover at commenlere over

det Urimelige, der ligger i denne Paastand, at jeg skal være ansvarlig

for den aldeles forkerte Anvendelse, som F. Magnusen efter Worsaaes

Mening har gjort af min Undersøgelse.

Den forste Egenskab, som man kan fordre af en Kritiker, er

Retfærdighed; men jeg troer neppe, at nogen af mine Læsere vil kalde

Hr. Worsaaes nylig anforte Dom retfærdig, og jeg kan ikke nægte, at

jeg heri, saavel som paa mange andre Steder i Bogen finder en Bestræ-

belse efter at lade mig især staae til Ansvar, en Bestræbelse, som jeg

alligevel ikke har den ringeste Grund til at tilskrive noget fjendtligt

Sindelag imod min Person. Men, at Hr. Worsaae overmaade gjerne

vilde vælte Skylden for det, som han anseer for en stor Feiltagelse, fra

en Archæolog over paa en Naturforsker, synes mig at fremgaae temmelig

klart af Bogens hele Tone og Tendens. Naar man nu betænker, at det

er Oldkyndigheden , der har onsket Hjælp af Naturforskningen, og al

denne Hjælp hverken kunde udvide vor Videnskab eller yde vedkom-

mende Naturforsker nogen stor Ære, kan man ikke kalde det meget
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passende at gjorc et Forsog paa at paabyide Naturforskeren ogsaa An-

svaret for det som Archæologen skal have forbrudt. Altsaa, selv om

alle Hr. Worsaaes Præmisser vare rigtige, vilde hans Dom være baade

uretfærdig og upassende. Men Præmisserne ere aldeles urigtige. Jeg

skal have sagt, at der i Runamo's Trapgang var indhugget Characterer,

Jeg linder i hele Commissionens Beretning Ordet Characteer ikkun brugt

paa folgende Sted: „Jeg, F, Magnusen^ anseer det for upaatvivleligt, at

„de ved Runamo indhugne ældgamle Characterer ere Runer, nogle til-

,,deels af disses mest bekjendte Art," derimod bruges Ordet Characterer

i det korte Udtog, som i Videnskabernes Selskabs Program for 18J§

gives af Commissionens Beretning, hvor de enkelte Medlemmers Mening

ikke er fremhævet. Naar mine i gammelt Skrift kyndige Colleger erklæ-

rede disse Linier for Characterer, havde jeg ingen Grund til at afvige

fra deres Mening. Jeg skal endvidere have sagt, at de kunstige Linier ere

sandsynligviis Runer. Dette Sted findes i Commiteens Beretning Pag. 40

(seePag. 4); men, da jeg ellers i Beretninger altid udtrykkeligen vedfoier

mit Navn, hvor mit specielle Studium forer mig til et Resultat,

hvilket her ikke er skeet, og, da jeg allerede paa næste Side udtrykke-

ligen erklærer, at jeg ikke kjender Runer, kan denne Bemærkning ikke

hidrore fra mig, og enhver, der læser Beretningen med nogen Opmærk-

somhed igjennem, maa overbevise sig om, at jeg med den storste Om-

hyggelighed har undgaaet at udtale nogen Mening om de kunstige Liniers

Betydning som Skrifttegn, et Sporgsmaal, der aldeles ikke vedkom min

Opgave'. Jeg har altfor megen Agtelse for Hr. Worsaaes redelige Alvor

og Iver for sine Studier, at jeg skulde troe, at denne Feil er forsætlig,

jeg kan ogsaa let tilgive den; men for en saa stræng Kritiker, som Hr,

Worsaae er, maa den være meget ubehagelig, og naar en forudfattet

Mening om min Brode kunde bringe ham til at misforslaae saa klare

Ord, svækker han hos Andre Tilliden til sine ovrige Resultater.

Jeg gaaer nu over til Hr. Worsaaes Kritik af de af mig opslilte

Grunde for at antage en Deel af Linierne paa Runamo Trapgang for

kunstige. Jeg har saaledes , som fremgaaer af Beretningen , især omtalt

2 Kjendetegn, nemlig at 1) nogle Linier gaae fra Trappen over paa

Graniten (Hr. Worsaae siger, at det ikkun er een Linie; da Commis-

sionens Tegning Ikkun viser een saadan Linie, og jeg nu ikke kan

angive de andre, skal jeg ikke stride med ham om dette Punct), og at
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2) en Majngde af Tværlinierne ikke gaae ud til Grændselisiien imellem

Trap og Granit, men standse noget forend de naae den.

Med Hensyn til Nr. 1 bemærker lir. Worsaae^ at Hovedtrap-

gangen ikke langt fra delte Sted udsender en meget smal Arm, hvorved

det Stykke Granit, hvorpaa den omtalte Linie forekommer, blive?' om-

givet af Trap. Han antager det nu for en Tilfældighed, at den omtalte

Linie træffer sammen med en kunstig Linie i Trappen. Jeg ansaae det

efter en omhyggelig Underso^else ikke for et Tilfælde, ligesaa lidt som

jeg kan ansee Linien i Graniten for en Revne, da en virkelig Revne

ikke vilde havde standset midt i det af Trappen indesluttede Granit-

Stykke, men vilde have fortsat sig til den meget smalle Arm af Trap-

gangen. For al blive forstaael ogsaa af den i disse Forhold mindre kyn-

dige Læser maa jeg her bemærke, at naar en skjor Masse revner, saa

fortsætter Revnen sig næsten altid, enten oieblikkeligen eller meget snart

efter at den har begyndt al danne sig, indtil den træffer paa en Afbrydning

af Massen, enten en anden Revne eller en Masse af en anden chemisk

Natur. Derfor borer man for en Revne i Gi'as for at forhindre den i

at gaae ud lil Randen og derfor sammensælter m.an Kar , der skulle

modstaae stærke Explosioner, af Plader af forskjellige Metaller. Denne

Linie, der gaaer over paa Graniten, findes paa en af Hr. Wdrsaaes Afstob-

ninger; s Iv der vil man neppe være tilboielig lil at betragte det som en

tilfældig SammenlræfFen. Med Hensyn til Nr. 2 ere saavel Prof. Nilsson

i Lund som Worsaae enige med mig i at mange Tværlinier ikke gaae

ud til Graniten, men Nitson anforcr og Worsaae stadfæster det, at der

hyppigen ligger en Revne tværs for disse Tværlinier. Worsaae angiver

disse Revners Styrke ikke noiere. Nilsson siger derimod udtrykkeligen,

at de ere fine Sprækker. Nilsson og Worsaae slutte nu deraf, at disse

fine Længde-Sprækker have standset Tværrevnerne. Jeg vil et Oieblik

med Hr. Worsaae antage, al baade Længde- og Tvær-Linierne ere natur-

lige Sprækker: da maa de forsle for at kunne forhindre Tværrevnernes

Fortsættelse naturligviis enten være ældre eller i det mindste samtidige

med disse, og maalte da ogsaa have lidt den samme Forandring ved For-

vitlring. Man indseer derfor aldeles ikke, hvorfor Forvitlringen ikkun

har angrebet Tværsprækkerne og forvandlet dem lil „Irinda fårar,'' som

Nilsson siger, medens Længdesprækken er endnu en „fiin springa," som

han forst opdagede ved nærmere Undersogelse med Meiselen. Jeg kjen-

Nr. 7.
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der ikke en saadan næsten vilkaarlig Virkning af Forvitlringcn , og des-

uden forekommer der Længdelinier i den mellemste Deel af Gangen, som

i deres Charactcer ikke ere væsenlligen forskjellige fra Tværlinierne.

Vilkaarligheden i Hr. Worsaaes Forklarmgsmaade forekommer mig der-

for indlysende. Nilsson og Worsaae finde, at der fra mange af de af

mig for kunstig ansete Linier gik en Hin Sprække ned i Dybden. Dette

har jeg ogsaa ^jemærket ,,ogsaa af de naturlige Revner ere flere tyde-

ligen benyttede til lignende (kunstige) Tegn.^' Jeg kan derfor paa ingen

Maade opgive den Mening, at der paa Runamo Trapgang forekomme

kunstige, indhugne Linier, Dette var det forsle Sporgsmaal, som Com-

missionen forelagde mig, og derom har jeg i Beretningen udtrykt mig

ganske bestemt.

Den anden Opgave var nu al udpege de Linier, som kunde

ansees for kunstige. Med Hensyn hertil tor jeg aldeles ikke haabe al

have undgaaet Feillagelser; til at bestemme Kjendsgjerningen i Alminde-

lighed kunde jeg udvælge de tydeligste Linier, men hvor det kom

an paa at skjonne i alle enkelte Tilfælde, vare Misgreb maaskee uund-

gaaelige. Jeg har ogsaa i Beretningen udtrykt mig med Varsomhed om

denne Opgave, ,.jeg bestemte, hvilke Linier der maalte antages at være

indhugne af Menneskehaand, og hvilke der maalte forudsætles at skylde

Naturen deres Oprindelse." „Enhver Linie blev undersogt og de Linier

som jeg ansaae for indhugne'' &c.

Jeg kommer nu til den Beskyldning, at de tildeels efter Forch-

liammcrs Anviisning optagne Afbildninger af Runamo ere aldeles upaa-

lidelige, Committeen har i Beretningen sagt, at der ved Forfærdigelsen

af Hoved Tegningen er anvendt Kritik, Hr. Worsaae kunde altsaa', som

han ogsaa har gjort, angribe Grundsætningerfie for denne Kritik, men

ved Bedommelsen af Udforeisen af et af Kritiken afhængigt Arbeide, i

delte Tilfælde Tegningen paa Tab. H, maa han stille sig paa vort

Standpunkt, og ikke forlange, at vi, hvis Arbeide er udfort for 1 1 Aar

siden, skulle staae paa hans. Dermed falde altsaa Klagerne over de

manglende Linier bort, da vi ansaae dem for naturlige, uforandrede

Revner, og altsaa ikke kunde oplage dem i en Hoved-Tegning, der

ikkun skulde angive de kunstige Linier. Det er denne Udeladelse, der

giver de 2 Tegninger, nemlig Coramissionens og Hr. Worsaaes et saa

forskjelligt Udseende. „I Virkeligheden,'' siger Hr. [forsaae „fremviser
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Gangen et forvirret Billede af en stor Mængde lildeeis uordentlig sam-

menlobende Linier.'' Det var jo netop delte forvirrede Billede, som vi

vilde oplose ved at udelukke alle naturlige og ved Kunst uforandrede

Revner. Vi troede at sikkre os imod den mulige Indflydelse, som en

forudfattet Mening kunde have, derved, at den af os, der anvendte den

naturhistoriske Kritik, ikke kjendte Runer, og at den, der senere skulde

bestemme de kunstige Liniers Natur og Betydning, ikke havde den rin-

geste Indflydelse paa Bestemmelsen af, hvilke Linier der skulde optages

i Tegningen. Mon Hr. Worsaae virkeligen har været ligesaa uhildet,

mon han ikke fra et historisk Standpunct er kommen til det Resultat,

at der ikke kunde findes Runer ved Runamo, og derpaa har ledel efter

Beviser for den naturlige Oprindelse af alle Linier, som findes der?

En anden af Hr. Worsaaes Anker er, at de Linier, som jeg ansaae for

kunstige, ere meget for bestemt tegnede, og at de have samme Fyldig-

hed og slutte skarpt baade paa Siderne og for Enden. Denne Anke

hidrorer igjen derfra, at Hr. Worsaae aldeles ikke har kunnet forlade

sil Standpunkt og sætte sig ind i det, hvorpaa vi stode , da vi foreloge

Arbeidet. Den naturhistoriske Kritik havde viist, at der paa Runamo

forekomme 2 Slags Linier: kunstige og naturlige^ at deres Sammen-

blanding i et „forvirret Billede'' gjorde enhver Udtydning umulig, og

vi betragtede det som vor Opgave at gjengive Texlen saa reen som vore

Kræfter tillode. At denne Adskillelse af de kunstige og naturlige Linier

ikke overalt har været heldig, har jeg indrommet som muligt, men at

man efter vor aabent udlalle Anskuelse vil bebreide os, al vi i vor

forste Tegning ikke have gjengivet Linierne med deres absolute Tykkelse

paa ethvert Sted, er Uret, da det var vor Opgave at give ogsaa for den

i Naturvidenskaberne ukyndige Læser et tydeligt Billede af det, som vi

ansaae for et System af kunstige Linier. Den Skarphed, hvormed Linierne *

ere afridsede, er saaledes tildeels begrundet i vor Anskuelse; den ligger

tildeels ogsaa deri, at vor Afbildning er Kobberstik, Hr. Worsaaes der-

imod Steentryk, som er langt bedre skikkel til at gjengive slige Gjen-

stande. Med Hensyn til de enkelte Figurer, som Hr. Worsaae ikke har

kunnet finde igjen , maa jeg bemærke , at ikke Forvittringen kan have

forstyrret dem, men vel de mange Vedkommende og Uvedkommende,

som sikkert have besogt Stedet, siden Commissionens Undersogelse atter

har henledet Opmærksomheden paa samme. Nilsson beskriver, med
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hvilken Omhyggelighed han har sogl at undgaae Beskadigelsen af Teg-

nene, ikke desto mindre har han hugget med Meiselen for al undersdge

dem, mon alle de, som have besogl Stedet, have anvendt samme Om-

hyggelighed, mon ikte Kaadhed kan paa delte eensomrae og ubeskyttede

Sted have forstyrret eet eller andet Tegn, som Hr. Worsaae nu benyt-

ter som Beviis for Tegningens Upaalidelighed ? Saamegel allsaa ikkun

til Slutnirjgen : for de Linier, som mangle i vor Hovedtegning, er jeg

ansvarlig; de erc udeladte ifolge den Kritik, jeg har anvendt; det er

ikke Mangel paa PaaUdelighcd , at de mangle , da del udtrykkeligen er

sagt, at der er anvendt Kritik ved denne Tegning; med Hensyn til de

ovrige Feil, som Ur. Worsaae angiver ved denne Tegning, skal jeg blot

bemærke, at Hr. Theatcrmaler Christensen^ som har forfærdiget den , er

bekjendt som en meget noiaglig Tegner ; og selv , om jeg , som er

ikkun lidet ovel i slige Sammenligninger imellem Tegninger og Tegn,

hvis Betydning er ubekjendt, skulde have overseet en Feil, saa vilde

mine Herrer Colleger, til hvis Fag disse Sammenligninger hore, ikke

have ladet den passere, jog alle Commissionens Medlemmer sammenlig-

nede Tegningen med Originalen Hvor vanskeligt det forresien er med

saadanne Tegninger, kan man see af de Linier, som i deres Form

nærme sig et 55 Nr. 2Z—23, der findes fuldstændige saavel paa Com-

missionens som paa Worsaaes Tegning, men som paa Worsaaes Gips-

afslobning erc næsten ukjendelige.

Men, vil Læseren maaskee indvende, Hr. Worsaae har ikke talt

om denne Huvedtegning, men om den anden, der skal være et Portiail

af Runamo. Derj aa svarer jeg, at Hr. Worsaae har meent den Afbild-

ning, hvorpaa ikkun de kunstige Linier ere gjengivne, omendskjondt han

har ladet den anden aftegne i sin Bog. Delte fremgaaer ganske klarl

af hans Ord: ,,da jeg saaledcs af de ovenanforle Grunde havde forvisset

„mig om, at den ældre Afl)ildning af Runamo Tra[»gang var aldeles

„upaalidelig og ufuldstændig, kunde jeg naturligviis heller ikke nære

„den allermindste Tvivl om, at F. Magnusens hele Læsning og For-

,,tolkning af Indskriften, der var grundet paa Afbildningen, ligeledes

„maalte være fulilkommen urigtig.'' Elatsraad F. Magnuscn har ved sin

Fortolkning ikkun brugt Hoved Tegningen, der indeholder ikkun de for

kunstig ansete Linier; ikkun ved denne Tegning har han sat Tallene

paa den med Beretningen folgende Kobbertavlc. Her har Hr. Worsaae
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i sin Iver for al faae Tegningen og dermed Fortolkningen domt, omtalt

begge Tegninger under eet, og overfort de Bcbreidelser, der muligen

kunde træffe den sidste, af os som en mindre væsentlig Sag behandlede,

Tegning, paa den forste.

Denne sidste Tegning bliver af Commissionen i sin Beretning

med et maaskee mindre heldigt Udtryk kaldet Poitrait af Runamo. Den

er mangelfuld , men ogsaa ved Portraiter forsoger Kunstneren neppe at

gjengive enhver Enkelthed, naar han kun fremstiller det Characteristiske

og Vigtige. Hvor slet Portraitcrne blive, naar man ikke skjelner imellem

det Væsentlige og Uvæsentlige, seer man bedst ved Daguerrotyperne.

Jeg skal alligevel nu forklare, hvorledes det forholder sig med denne

Tegning, hvoraf Læseren vil see, at den Feil, som er her begaaet, ikkun

ligger i Udtrykket, og ikke har havt den ringeste Indflydelse paa t\

Magnusens Udtydning af Tegnene. Efter at de for kunstig ansete Linier

vare indtegnede, begyndte Hr Christensen at tegne de andre Linier; men

Umuligheden af at tegne alle Revner og Sprækker blev snart indlysende,

man udelod derfor de Linier, om hvis Natur som Sprækker der ikke

var Tvivl, og opforte ikkun dem, der muligen kunde forvexles med de

kunstige Linier. Hvor vanskeligt det er at give en rigtig Tegning af

alle Linier paa Runamo, kan man lære af Hr. Worsaae; ,,Kun maa jeg

atter bemærke, at selv denne Tegning giver en ufuldstændig Forestilling

om Runamo; det vilde være forgjæves at soge at opdage og aftegne

alle de fine Revner, hvoraf Gangen er gjennemskaaret."

Hr. Worsaae har den Fortjeneste at have taget Gips-Afstob-

ninger af enkelte Partier af Runamo. Omendskjondt jeg nu paa ingen

Maade kan indromme, at det Sporgsmaal, hvorom det her især dreier

sig, nemlig om der findes kunstigen indhugne Linier paa Runamo

Trapgang, kan afgjores ved Gipsafstobninger, saa beder jeg dog Læseren

at betragte dem; de Kjendelegn, som jeg har angivet for at adskille

naturlige og kunstige Linier, ere ret vel udtrykte paa dem; han vil

kunne see, hvorledes S^ Tegnet er udtrykt i Gipsen, og vil ved en Sam-

menligning kunne overbevise sig om, al irrgen af de Kjendelegn, som

jeg har anseet som Beviser for kunstige Linier findes paa Afstobningen

af Buseraåla Trapgang.

Forend jeg slutter, maa jeg endnu omtale en Forskjel imellem

Hr. Worsaae og mig, som bestaaer i den overordentlig store Sikkerhed,
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hvormed min Kritiker udtaler sine Resultater. Jeg har ikke kunnet op-

naac samme Sikkerhed i alle mine Resultater, og jeg har en stærk For-

modning om, at Forfatteren til ,,Runamo og Braavallaslagel'' skylder den

faste Overbeviisning om sine physisk-geognostiskc Resultaters Rigtighed

til en vis Mangel paa Erfaring, som foi resten er let undskyldelig hos en

Mand, hvis Fag disse Undersogelser ikke ere.

titatsraad Finn Magnusen meddelte derpaa folgende Bemærkninger:

I Anledning af Hr. Worsaaes nysudkomne Stridsskrift angaaende „Ru-

namo og Braavalleslaget'' har jeg for min Deel kun lidet at foie til Prof.

Forchhammers nu oplæste Svar, da jeg næsten i et og alt maa henvise

til det, som jeg forhen har skrevet om denne Gjenstand i Videnskaber-

nes Selskabs historisk-philosophiske Afhandlingers 6^^ Bind. Dog anseer

jeg det ikke for overflodigt her at bemærke folgende:

Da det 1833 af ovennævnte Mineralog var blevet oplyst, at en

stor Deel af Run^mo's Figurer vare indhuggede, blev det min Pligt at

soge at udfinde om de skulde foreslille Skrifttegn, hvis Art eller Be-

tydning jeg kunde kjende eller udgrunde, Paa selve Stedet fandt jeg

Csee 1. c. S. 41) at de for indhuggede antagne vare Runer, nogle nem-

lig af disses mest bekjendte Art, andre derimod ubekjendte og saaledes

blandede med de andre, tildels som Binderuner, at der ne()pe kunde

haves noget Haab om Indskriftens Dechiffrering. 1 fulde 10 Maaneder

kom jeg ikke videre i den Henseende, i det jeg dog tit, men forgjæ-

ves, havde sogt at læse Skriften (efter Hr. Christensens Afbildning) i

sædvanligst Retning, fia Venstre til Hoire, indtil jeg paa engang, ved

at begynde fra Hoire (hvilket adskillige gamle Runeindskrifter fordre)

troede at kunne læse tre tydelige Ord i det oldnordiske (fordum i Island

kaldet det danske) Sprog, og Resten, mestendeels læst efter Binderuner-

nes Regler, forekom mig da ligeledes som kjendelige Ord i samme

Tungemaal. Jeg nedskrev disse efterhaanden i den korte Tid af et Par

Timer, og mærkede da snart at det optegnede for det meste (nemlig

med Undtagelse af hine tre forste og adskillige efter disse folgende Ord)

syntes at udgjore allitererede Vers i det ældste skandinaviske Versemaal,

Af Begyndelsen (m. m.) troede jeg at kunne slutte, at de forraeentlige Vers
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vare fra Braavallakrigens Periode, efter Sagnforskere som P, E. Miiller^

Weilauff og iV. M. Petersen^ henved Aar 735 e. Chr. , altsaa et Par

Hundrede Aar efter at man i Sydlandene kjendte Nordboernes saakaldte

barbariske Runer, der pleiede at skrives eller males paa Trætavler. Mil

Dechiffreringsforsog meddelte jeg strax den af Saxo og Sagaliteraturen

hoifortjente P. E, Miiller^ som billigede det i Hovedsagen gaiidske

Cl. c. S. 49—50).

Grundene for min palæographiske Udvikling af enhver Charak-

ter især har jeg sogt at oplyse ved Figurer i den ovenmeldte Afhand-

lings 4de Afdeling og i den o^e selve Ordene, udtrykte ved sædvanlige

Runer, hvorved jeg tillige viste, at de alle synles at tilhore det danske

Sprog, saavel det som brugtes i Danmark i Middelalderen, som det der

endnu bruges her, endskjondt de naturligviis, som mange andre af Old-

sprogets Ord, tildeels efterhaanden have undergaaet visse til sin Tids

Sprogbrug passende Forandringer. At alt dette skulde kunne udledes

af naturlige Klipperevner forekom mig vistnok aldeles utroligt.

Jeg omhandlede ellers (i 2dt'n Afdeling) de hine Characterer

lignende Binderuners Beskaffenhed , saaledes som de forhen have været

brugelige (tildeels som saakaldte Trolddoms- eller Besværgelses-Runer)

i Danmark, Sverrig, Norge, Island, Gronland og paa Færoerne, altsaa i

det hele skandinaviske Norden, ja endog uden for samme. Ved de her-

til horende Forskningcrs Resultater bestyrkedes jeg mere og mere i

mine Meninger om Runamoindskriflens Ægthed og dens af mig for-

meentlig udfundne Hovedindholds Rigtighed. Ikke desmindre maatte

Binderunernes Sammensæiningsmaade holde mig fra at antage min For-

tolkning for ufeilbar og derfor gav jeg min Afhandling om det hele

Æmne folgende Titel : Forsog til Runamo-Indskriftens palæographiske

Udvikling og Forklaring, med tilfoiede Undersogelser over de den ved-

kommende Oldsagn, de skandinaviske Runers ældste Hovedarter og Ru-

nernes gamle Brug blandt flere europæiske Folk. Ved denne Afhand-

lings Udarbeidelse erfarede jeg, at mange ubekjendte eller lidet bekjcndte,

men dog meget mærkværdige Runeminder endnu havdes i og uden for

Norden; jeg besluttede derfor at fortsætte mine Undersogelser i den

Henseende. Deres Udfald beskrev jeg (1. c.) i en Tillægsafhandling

under Navn af Granskninger og Bemærkninger om forskjellige med de

i Norden saakaldte fremmede Runer betegnede og Oere særegne (tildeels
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nylig opdagede) Oldtidsminder. Jeg nævner denne Omstændighed af

den Aarsag, al adskillige af de saalcdes tilfoiede og droftede Indskrifter

fuldstændig bevise Runernes og især Binderunernes hoie Ælde. Til hele

Bindet foiedes saaledes elleve Kobbere (foruden de tre, der nærmest

angaae Runnmo) Af dets mange Træsnit afgive henved 100 Exempler

paa Binderuner, foruden Runamos saaledes fremstille Charakterer.

Hvad selve Rune-Indskriften angaaer, bestyrkedes jeg ved disse

nye Forskninger endvidere i mine Meninger om den, men det er vel mueligt,

at jeg, ved at folge min Overbevisning, har sat altfor megen Tillid til de

af mit Forlolkningsforsog uddragne Resultater og saalcdes i adskilligt

feilet. I al Fald maa jeg dog bede dem, som med Hr. Worsaae ville

ansee det for en Nulliut, at eftersee de af mig i ovennævnte Afhand-

linger anforte Grunde for det Modsatte. De ville f. Ex. der finde æld-

gamle ægte Rune-Indskrifter, i hvilke Bogstaverne snart sees bagvendte,

snart retvendte, snart opvendte, snart nedvendle -o. s. v. En saadan Uorden

var dog i Forsiningen et af den nysnævnte Forfatters vigtigste Kjendetegn

paa Runamo-Indskriflens Uægthed.

Hr, Worsaae har ikke allene anvendt sin fordommende Kritik

paa den formeentlige Rune-Indskrift, men ogsaa udstrakt den til mine

Yttringer om Braavalleslaget og dels Tidspunkt, m. m. De ere fremsatte

i min forstnævnte Afhandlings l^te Afdeling, som tildeels forer Titel af

udforligt Forsog til Runamo-lndskriftens historiske Forklaring. Hertil

foranledigedes jeg deels ved Saxos Efterretning om Harald Hildetands

Blekingske Indskrift, deels ved mit eget palæographiske Forlolkningsforsog.

Jeg sogte tillige ved denne Leilighed at opklare adskilli e dunkle Steder

i Kildeskrifterne og i Tidsregningen for den sidste Periode af Danmarks

mythisk historiske Tid. Ogsaa her maa jeg overlade Bedommelsen til

kyndige og billige Læsere.

Derimod maa jeg selv rette disse Skrive- eller Trykfeil hos

Hr. Worsaae (S. 10) i hans Afskrift af mil Forsog til Runamo Ind-

skriftens Omskrivning til latinske Bogstaver:

i lllc Linie: Frj (der ikke engang kan udtales) for Fri eller

Fri., da man fordum tit har skrevet i for ej;

i 12te Linie ci for ej., der skulde vise den nysraeldte Skrive

-

niaades rigtigste Betydning.

Med Hensyn til Tegningerne over Runamos Figurer, maa jeg
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forst bemærke, at jeg ikkun ansaae det for at vedkomme mit Hverv al

eftersee og undersoge de Linier eller Træk, som af Committeens Mine-

ralog antoges for udhugne; saasnart disse vare mig opgivne confererede

jeg dem med Hr. Christensens Tegning, paa hvilken jeg fandt dem

(ligesom jeg i Committeeberclningen bar sagt) at være rigtig afbildede.

De som naturlige Revner angivne Characterer ansaae jeg, fra mit Syns-

punkt, som Runegrandsker, for aldeles umærkværdige og min nærmere

Undersogelsc uvedkommende.

Dog maa jeg nu bemærke den hidindtil for andre end mig selv

ubekjendle Omstændighed, at jeg, medens Prof. Forchhammers Under-

sogelser og Tegnerens kunslmæssige Afbildning varede, gik omkring paa

Klipperne, for noie at betragte Trapgangens Figurer og derved forelobig

erfare, hvorvidt de lignede Runer eller andre mig bekjcndte Characterer.

Paa et Stykke Papir optegnede jeg, blot til min egen Efterretning og

aldeles loselig med Blyant, de Figurer, der især forekom mig at ligne

Runer eller Binderuner, paa visse Steder nogle efter hinanden, paa andre

adskillige enkelte, uden videre Hensyn til deres indbyrdes Forbindelser,

Forhold eller Folgcrække. Derved fattede jeg strax den Mening, at

mange af dem maalte være kunstig indhugne og især tillige være af

Binderunernes Art. Da jeg ikke har lært Tegnekunsten tillagde jeg

denne Afridsning ingen Værdi, allermindst ved Siden af den da i Ar-

beide værende kunstmæssige. Jeg viste den slet ikke til mine Medrei-

sende, men beholdt dog Bladet til Erindring om Runamo og den Maade,

paa hvilken jeg forst bragtes til den Formodning, at Stedet med rette

maatte svare til sit ældgamle Navn.

Hr. Worsaae har fremsat mange Anker mod vore Tegninger,

idet han dog selv klager over sine egnes „Mangelfuldhed" og ,,Ufuld-

stændighed," men yttrer tillige „at det er overordentlig vanskeligt, for

„ikke at sige umuligt, at give en fuldkommen Afbildning over en saa

„særegen Gjenstand." Mig forekommer det ogsaa, at det Stykke paa

2den Tavle, der skal forestille de af mig som 32, b, 32, a, 31, 30 be-

tegnede Figurer ikke gandske svare til en anden Fremstilling paa 3die

Tavle af de samme efler storre Maalestok. Dette er dog det eneste Partie

af Runamo, som hos Worsaae kan sammenlignes med en anden af de

ved ham meddeelJe Tegninger.

Deels for at bevise sine Tegningers Rigtighed , dcels for at
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kunne give aldeles fuldstændige Afbildninger, tog Hr. Worsaae Gibsaf-

slobninger af 4. Partier af Runamo og 1 af Dusemålas Trapgang; et til-

svarende Partie af den sidstnævnte er afbildet i Steentryk paa den ote

Tavle, men ved at sammenligne denne med Gibsafstobningen, vil man

Unde en hoist uventet Forskjel.

Saavel af Oldgrandskere som af Mineraloger har jeg hort det

yttres, at de forste Gibsafstobninger i en saadan Slorrelse og fra saa-

danne Originaler som de heromhandlede, letteiig kunne mislykkes af

forskjellige Aarsager, f. Ex. at noget af Gibsen kan komme til at klæbe

ved Furer eller Linier paa den Gjenstand, hvoraf Afslobningen tages,

at Gibsen, især medens den er vaad eller fugtig, let er udsat for Be-

skadigelse ved tilfældigt Tryk, som naar den flyttes langt bort, er ufor-

sigtig indpakket o. s. v.; hvorvidt dette er rigligt, maa sagkyndige Bedom-

mere afgjore. Derpaa kunde jeg dog ikke andet end tænke, ved at

sammenligne Figuren 23 paa Worsaaes 2^^^ Tavle, med hans dertil

svarende Gibsafstobning. Paa Steenlrykkct sees denne Figur som en lidet

i det excentriske faldende Oval, der i Midten er gjennemskaaret af en

Streg eller Linie som gaaer opad og udenfor hine Omgivelser. Paa

Christensens Afbildning findes den samme Figur, hvor dog Ovalen har

en mere aflang Form, og paa denne selvsamme Maade havde jeg i en

Hast afridset den paa det ovenommeldte Blad, fordi jeg fandt, at den

saae ud som et E i Runer, der lit har den samme eller en meget lig-

nende Skikkelse. Ved at sammenligne den lithographerede Figur med

Gibsafstobningen kunde jeg ikke gjenfinde den ene Halvdeel af Ovalen,

om hvilken jeg saaledes maa formode, at den, i den forste Gibsafstob-

ning, maa ved et eller andet tilfældigt Tryk være bleven udslettet eller

beskadiget, *

End et vigtigt Punkt maa jeg berore. Hr. Worsaae skriver

CS. 24): „Den Indvending ligger imidlertid meget nær, at Figurerne i

Trapgangen paa Runamo kunne være forvittrede i de li
— " (skal, som

paa flere Steder i Bogen, være elleve) —
i-,^^^-,

der ere forlobne, siden

„Videnskabernes Selskabs Comitee var paa Stedet, og derved forandrede

„i den (irad, at de nu næslen ikke mere ere til at gjenkjende. Jeg ind-

„rommer gjerne, at de muligen ere forvittrede noget, og at desuden

„enkelte af dem kunne være blevne beskadigede ved forskjellige Leilig-

„heder*' (o. s. v.). Om Forvittringen har Prof. Forchhammer udtalt sig,
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raen at Beskadigelserne ikke ere faa, Iroer jeg ved Betragtningen af

de nye Tegninger at kunne antage. Til Riinarao haves, saavidt jeg

veed, ingen Udsigt fra nogen menneskelig Vaaning; desuden mangler

selve Stedet al Hegn, Opsyn og Beskyttelse. Der kan altsaa meget

være gaaet for sig i hiin Mellemtid, som er os (og mulig de fleste

andre) ubekjendt. Siden 1833 eller 1834 er Runamo vistnok blevet

besogt af mange Reisende, og enkelte af dem vides at have hugget eller

skaaret i Klipppen for videnskabelige Undersogelsers Skyld. Derhos

veed man, at det er adskillige Reisendes Skik, naar de komme til et

eller andet beromt eller mærkværdigt Sted, at borthugge og medtage et

eller flere Stykker, hvilke de beholde som etslags Reliqvier eller fore-

vise som Curiositeter, o. s. v. Et paafaldende Excmpel af denne Art

(om end just ikke fra Runamo) kan jeg anfore. I mine ovennævnte

„Grandskninger og Bemærkninger'' (1. c. S. 569) berettede jeg, at Bi-

skop Steingrim Johnson i Aaret 1821 undersogte og aftegnede de mær-

kelige (uden al Tvivl kunstig indridsede men Runaraocharactererne til-

deels lignende og ligesom de horizontalt anbragte) Runer og Binderuner

i Paradishulen i Island. Hulen, som derved blev bekjendt, besogtes

derefter (endskjondt den ligger afsides og er vanskelig at komme til) af

Reisende (tildeels fremmede Videnskabsmænd) og andre Nysgjerrige.

Afg. Provst Thomas Sæmundson (der havde gjennemreist det sydlige

Europa) lod mig 1837 vide, at han agtede paa ny at aftegne Hulens

Indskrifter; jeg bad ham, ved den Leilighed, noie at eftersee en af dens

slorste og mærkværdigste Figurer. 1838 var han paa Stedet, men

meldte mig tilbage, at han aldeles ikke havde kunnet betragte den samme

Figur, da den, forend han kom dertil, med Vold var blevet borthugget,

ligesom han og ellers havde erfaret, at hine midlertidige Besog ,,tildeels

,,havde givet Anledning til flere Skrifttegns Beskadigelse eller Omdan-

,,nelse ved nye Ridsningers Tilsætning, m. v. , som paa saadanne Steder,

„hvor. intet Opsyn haves, umulig kan forebygges" o, s. v. (1. c. S. 571)

Af disse Aarsager kom Sæmundsons Tegning i noget til at afvige fra

den Johnsonske over de samme Gjenstande. Slige (og flere) Erfaringer

maa vistnok bidrage til at fremkalde hos mig den bestemte Formening,

at adskillige af Figurerne paa Runamos Trapgang i dette Aar, 1814, (thi

hverken Dag eller Maaned nævnes) da Dhrr. Worsaae og Zeuthen

vare paa Stedet, ikke have seet saaledes ud, som den 14de og 15de

Juli 1833, da vi besaae det.
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Selskabet modlog folgende Skrifter:

li Lcwy^ Recherches sur la composition de l'air atmosphérique.

— -- Note siir la composition de la paraffine.

— — Note sur la cire des abeilles.

— — «fc Boussingault Observaliones simultanées faitcs a Paris & a

Andilly pres Montmorency pour rechcrchcr la proportion d'acide

carbonique contenue dans Pair atmospheri ;iie.

Samtlige særskilte Aftryk af Annales de Chimic & de Physique.

Da den Mening er bleven meget udbredt, at den beromte danske

Botaniker Martin Vahl aldrig var bleven Medlem af Videnskabernes Sel-

skab og denne Mening endog har fundet Indgang hos Mange af Sel-

skabets nuværende Medlemmer, saa fremlagde Secretairen ModeprotocoHen

for Aarene 1775— 1795, hvoraf sees, at Martin Vahl deri 4de Febr.

1791 optoges enstemmigt til Medlem. Han synes dog aldrig at have

deltagel i Selskabets Forhandlinger, hvilket kan forklares deraf, at det

dengang var Lov, at et nyt Medlem, forstegang naar han modte i Sel-

skabet, skulde forelæse en Afhandling, hvilken Betingelse Vahl ikke har

opfyldt, rimeligviis fordi han tog saa virksom Deel i Udgivelsen af det

naturhistoriske Selskabs Skrifter.
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Oversijft
over det

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

F o r li a n d 1 i n ^ e r

og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1844.

oi-'^S.O^^^^

Af

Conferentsraad og Professor JHT. €7. fØf*SiCf9^
Coininandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JWr. S.

Modet den 13^« December.

Or, Kroyer meddeelte en Nolice, helræffende en ikke ubetydelig For-

ogelse af den gronlandske Fiskefortegnelse.

Ifolge den, ved Etatsraad /^em/iard< i Aaret 1838 bekjendtgjorle

Revision af Gronlands Fiskefauna belob Arternes Antal sig (de i Til-

lægene omtalte medregnede) til 64. Senere har Etatsraaden hertil fojet

fire Arter, og Antallet af ;de gronlandske Fiske stiger altsaa til 68;

hvoraf dog endeel endnu ere usikkre, eller trænge til nærmere Under-

sogelse, enkelte endog synes at maatle udgaae (til Ex. Cyclopterus mi'

nufu5, der kun er Ungen af Cyclopterus Lumpus). Kroyer seer sig for

Ojeblikket istand til at foroge Fortegnelsen med fem , eller maaskee sex,

nye Arter (omtrent ^^
—

^^^ af det hele hidtil bekiendte Antal}, hvilke

for den allerstorsle Deel skyldes den af Gronlands Fauna meget fortjente

Capitain HollboU. Arterne ere folgende:

1) Aspidophorus spinosissimus Kr. Da denne Art allerede er
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beskreven i det sidsludkomne Hefte af naturli. Tidsskrift, vil det være

tilstrækkeligt at henvise dertil.

2. Lycoilcs pcrspicillum Kr., udmærket ved en lys Grundfarve

og raorke Baand, samt ved lo, Oine lignende, Pletter paa Hovedets

Pandeflade, hvilke have givet Anledning til Artsbenævnelsen. Endvidere

adskiller den sig fra de tidligere bekjendle Lycodes-Arter ved ringere

Straaletal i Finnerne, storre Ojne o. s. v.

3. Lycodes nebulosus Kr.? Da Græudserne for Artsafvexlingen

endnu ikke kunne ansees for fastsatte i Slægten Lycodes, maa det lades

uafgiort, om den betegnede Fisk virkelig er en ny Art, eller muligen

kan henfores under en af de tilforn bekiendte I adskillige Henseender

nærmer den sig til Lycodes Vahlii.

4. Anarrhichas denticulatus Kr , bestemt forskiellig fra den eneste,

hidtil sikkert bekjendte nordiske Art, An* Lupus. Den udmærker sig

saavel ved Hovedets Form som ved Tændernes store Antal og spidse

Form. Efter denne sidste Omslændighcd kunde man maaskee formode,

al den er identisk med den af Glahn beskrevne Soulv, som Fabricius

ikke havde Leilighed til at undersoge, men optog som Varietet af den

almindelige Soulv under Navnet An. minor. Imod denne Formodning

synes imidlertid saavel Farven at stille sig, som dens overmaade bety-

delige Storrelse, hvori den endog langt overgaaer An. Lupus.

5. Ceratias Holbolli Kr., en i flere Henseender hoist mærkelig

Erhvervelse for den gronlandske Fiskefauna: forst fordi den henhorer

til en, i sine allerfleste Led tropisk Familie, de Armfinncde^ af hvilken

den gronlandske Fauna hidtil ingen Art besad; dernæst, fordi dens Or-

ganisation i flere Punkler afviger saa væsentligt fra de hidtil opstillede

Slægter af denne Familie, at den bestemt maa betegnes som Forbillede

for en ny Slægtsgruppe; og endelig, fordi den er en ny Bekræftelse

paa en, allerede for en Deel Aar siden af Forf. fremsat Bemærkning,

at nærstaaende og beslægtede Former i de polare Have ofte naae en

storre Masseudvikling end i de tropiske. Medens alle i de sydligeie

Have forekommende Arter af Familien ere smaae, eller hoist af Middel-

storrelse, hore derimod Lophius piscatorius og Ceratias Holbolli lil de

storre Fiske og ere denne Families Kiemper.

6. Macrurus Stromit Reinh., en Art, som ikke er ny for Viden-

skaben , men kun for Gronlands Fauna. Allerede for adskillige Aar
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tilbage godtgjorde Etatsraad Reinhardt^ at der i Norden forekomme to

distincte Arter af Slægten Macruius, een ved den norske Kyst (M. Stromii)

og en anden (M. Fabricii) ved den gronlandske. For ikke ret længe

siden bar Sundevall udgivet en lille Afhandling om Macrurus-Arterne,

hvori vises, at den gronlandske Art, eller M. Fabricii, ogsaa træffes ved

Norges Kyst. Og da nu Kroyer har erholdt et Exemplar af den norske

Art fra det sydlige Gronland, bliver det endelige Resultat, at begge

Arter ere fælleds for begge de nævnte Localiteter.

1 samme Mode meddeelte Conferentsraad Orsled et Par korte

Bemærkninger.

Den forste angik en Virkning, som det Ringsystem, hvoiaf

Saturn er omgiven, maa udove paa Vindforholdene i dens Atmosphære.

Som bekjenat omgiver delte Ringsystem Planeten fritsvævende i dens

Æqvators Plan, og har, de sraaa Mellemrum iberegnede, en samlet Brede

af mere end 6000 Miil, hvorhos den indre Rand har en Afstand af

næsten 4600 Miil fra Planetens Overflade. Medens den ene Halvkugle

af Planeten har Sommer vil derfor en stor Deel af den anden ligge i

Skygge. Denne Skygge vil udstrække sig over et bredt Bælte af den

vinterlige Halvkugle, men ikke i lige Tid over alle dets Dele. 1 dette

Bælte, som lober parallelt med Planetens Æqvator, vil Morket vare

længst mellem den 23^ og 24^ fra Æqvator , nemlig over een Tredie-

deel af Uranusaarei, eller omtrent 10 Jordaar. Forskjællen paa Varme-

graden i den gjennem mere end 14§ Jordaar opvarmede Deel paa den

ene Side, og den forholdsviis nærliggende kolde Strækning, som har en

saa uhyre lang Natvrnter, maa være meget betydelig. Af dette vel-

bekjendte Resultat folger, at der i de lavere Luftegne maa foregaae en

meget stærk Tilstromning af fortættet Luft fra den koldeste Deel til den

varmeste, og omvendt i de hoiere i^uftegne fra de varmere til de koldere.

Ved Planetens Omdreining maa den Luft, som nær Overfladen stromraer

fra den vinterlige Halvkugle hen mod Æqvator, faae en ostlig Retning,

som formedelst Planetens mere end 9 Gange storre Radius og mere end

dobbelt saa hastige Omdreining maa erholde en stor Virksomhed i
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Saramenllgning med den paa Jorden. Luftslroinningen maa fortsætte sin

Vei fra Æqvator videre hen mod det meest opvarmede Bælte, og paa

deime Vei faae en vestlig Retning. I de hoiere Luftegne maa de mod-

satte Bevægelser skee. Ved disse heftige, modsatte og vexlende Luft-

strcimme maa uhyre Veirkampe opstaae. Disse Slutninger er det unægte-

ligt let at gjore, og de kunne synes orkeslose, da der for Oieblikket

ingen videre Anvendelse deraf kan gjores; men det synes dog ikke

unyttigt, at man efterhaanden samler alle de paa virkelige Naturlove

grundede Slutninger, man kan gjore om Tilstanden paa andre Planeter.

Jo hyppigere Tanken vender tilbage hertil, desto storre Sum af Materialier

vil der opnaaes til en Fremtids Lærebygning.

Den anden Meddelelse angik el lille Redskab til at maale

Tykkelsen af Glasset i belagte Speile blot ved Afstanden mellem

Billedet og en berorende Gjenstand. Et Sporgsmaal fra en forhen-

værende Tilhorer havde bragt ham til at tænke derover. Naar man

lægger en liden Gjenstand paa et Glasspeil, skulde man let fristes

til at forestille sig, at det klare Billed, som dannes ved Tilbagekast-

ningen fra Amalgamet, maalte have en Afstand af to Speillykkelser fra

Gjenstand en ; men dette afviger meget fra Virkeligheden; Afstanden er

langt mindre. Dette hidrorer, som man let kan tænke sig, fra Straale-

brydningen. Virkningen af denne kan naturligviis ikke være lige under

alle Vinkeler; men man kan let udfinde den, hvorunder Billedets Afstand

for et berorende Punkt er lig Speiltykkelsen. Det er nemlig klart, at de

fra del berorende Punkt kommende Straaler, efter at have lidt deres Bryd-

ning, ville indeni Glasset, tilbagekastes fra Amalgamsiden, efter de sædvan-

lige Love, og vilde vise Billedel i to Speiltykkelsers Afstand^ dersom de gik

ubrudte ud til Luften og Giet. Man vilde da see Billedet under en

Vinkel, som udfylder Brydningsvinkelen til en ret; men i Virkeligheden

gaaer Slraalen, som ved Udgang og Indgang har lidt lige Brydning, ud

under samme Vinkel, hvorunder den faldt ind, og Oiet seer Billedel

under den Vinkel mod Glasset, der udfylder Indfaldsvinkelen til en ret.

Den Vinkel, hvorunder man skal see Billedel i Glastykkelsens Afstand,

maa allsaa være en saadan, at Cotangen af Indfaldsvinkelen er § Co-

tangens af Brydningsvinkelen. For Brydningsforholdet § giver dette

Indfaldsvinkelen, folgelig ogsaa Udgangsvinkelen mod den lodrette 49**

4S', og en Vinkel mod Speilel af 40" 12'. Til at maale Glassets Tyk-
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keisc har han da truffet en Indretning, hvori Sigtlinien danner den

nævnte Vinkel med Glasset. Gjenstanden er et langt, smalt, retvinklet

Triangel af hvidt Papir, som med sin lange Kathete ligger op til Speilet,

og er inddeelt med lodrette Streger, der angiver Tiendedeellinier. Man

seer da lo Billeder, som skjære hinanden, af hvilke det svagere kommer

af Tilbagekastningen fra Glassets Forside. De to Billeders Skjærings-

punkt falder der, hvor Delingsstregen angiver Glassets Tykkelse. Det

stærkere Billeds Farve og Styrke, sammenlignet med Papiret, angiver

Glassets Klarhed og Farve. Instrumentet er blot bestemt for Handel

og Vandel.

Til indenlandske Medlemmer af den physiske Classe valgtes Do-

centerne ved Veterinairskolen J. C, Schiodte og F, M, Liebmann og til

indenlandsk Medlem af den historiske Classe Professor /. Olshausen i Kiel.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Transactions of the Zoological society of London. Vol. III P. 2 <& 3

og Proceedings etc.

Programme de la Ire Classe de l'Institut Royal des Pays Bas pour les

Sciences, les belles lettres et les beaux arts, annonce dans la

seance publique le 21 Aoåt 1843,

Nieuwe Verhandelingen der eersten Klasse van het Koniglijk-Nederlandske

Institut van Wetenschappen , Letterkunde and Schoone Kunsten.

8, 9, 10 Deel. 1839-1844. 4to.

Het Institut of Verslagen en Mededeelingen utgegeven door de vier

Klassen van het Konigl. Nederl. Inst. 1843. 4 Heft. 1844. 8vo.

Verhandlingen over het Verschil tuschen de algemeene Grondkrachler

der Natur end de levenskracht door C. G. Ontyd^ Med. Doc.

Amsterdam 1840. 8.
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1 Anledning at Cand. yVorsaaes Skrift om Runamo og de Be-

mærkninger, som Prof Forchhammer og Etatsraad A'wn A/a^nusscn havde

meddeelt i Miidel d. 20de Novb. , fandt Justitsraad , Professor Molbech

Anledning til at giiire folgende Bemærkning :*j

„Da jeg i sin Tid, efter Selskabels Valg, deeltog i den i Som-

meren 1833 til Undersogelse af Klippen Hunamo i Bleking afsendte

Commission, og de af dens tvende Medlemmer, Hr. Prof. Forchhammer

og Hr. Etatsraad F, Magnussen meddeelte Oplysninger om Klippens

Naturbeskaffenhed og Forklaringer over Figurer eller Revner, som fore-

findes i denne Klippes i Graniten leirede Trapgang, er bleven Giensland

for flere, saavel af Naturkyndige, som af Antiquarer yltrede Tvivlsmaal;

ligesom nyligen for et eget archæologisk-kritisk Skrift af Hr. Cand.

J.J.A. Worsaae^ som Folge af denne Forfatters nye Local-Undersogelse

og Aftegninger: har det ei kunnet være anderledes, end at man oftere

udenfor Selskabet, ligesom ved en og anden Leilighed, hvor denne Sag

kom paa Bane i Selskabet, eller til Omtale blandt enkelte af dets Med-

lemmer, har yttret sig angaaende min Deeltagelse i bemeldte Commission,

enten som om jeg ogsaa maalle være deelaglig i dens Arbeide, og

sammes publicerede Resultater; eller som om der i al Fald maatte paa-

ligge mig nogen Andeel i disses Bestyrkning eller Forsvar, ved at

slutte mig til de af Commissionens ovrige Medlemmer yttrede Meninger

om Runamo. Hertil kunde ogsaa nogen Grund soges i at jeg har

underskrevet Commissionens^ den 16de Nov. 1833 til Selskabet afgivne

Beretning om dette Foretagendes Udforelse, og maatte saaledes forudsættes at

have en eller anden Deel i denne Beretning. Denne Deel strækker sig

imidlertid ikke videre, end at jeg i sin Tid har skrevet Beretningens

fcirste Afdeling**), der paa en Maade indeholder en kort Udsigt over

Runaraos ældste Historie fra de tidligste skriftlige Spor til Bekiendtskab

med Stedet; og en ligesaa kort Beretning om Udforeisen af det Com-

missionen af Selskabet paalagte Hverv, indtil det Punkt, hvor de tvende

Medlemmers Yttringer, hvis Mening og Dom over de forefundne Figurer

*) Denne Meddelelse giordes i Modet d. 3die Januar 1845, men indrykkes, efter

Forfalterens Onske, her, for at flndes i samme Aargang af Oversigterne,

som de ovrige Bemærkninger om samme Giensland.

*) Videnskabernes Selsk. historiske og philosophiske Afhandl. VI. Deel. Kbh.

1841. p. 2tJ—r^i.
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eller Klipperevner maatte være afgiorende for Undersogelsens Resultal,

tage deres Begyndelse. Man vil ved at giennemlobe disse faa Sider, som

mine Hrr, Colleger i Commissionen ovcriode til mig al udkaste, ikke

finde nogen Yttring, der indeholder en bestemt Mening om Figurerne i

Trapleiet maatte antages at være indhugne, eller antages for naturlige Runer

;

og at her ingensteds gaaes videre, end til en Bemærkning, som den

p. 33 yttrede: at vi, efter forst at have taget et andet Trapleie i Klip-

pen, Maklamo kaldet, i Oiesyn , og derfra begav os til Runamo, „ved

at sammenligne Total-Indtrykket af begge Steders Figurer paa Klippen

maatte være enige om, at det med Runeskrift lekiendte die lettere maatte

fald paa at antage en saadan Skrift i Figurerne paa det sidstnævnte

Sted^ end ved Maklamo,^'' Det er forst i Beretningens Slutningslinier

p. 41, hvor en saadan Mening, „a< de ved Runamo indhugne ældgamle

Characterer ere Runer'^ o. s. v. med Bestemthed yttres nemlig af det Medlem af

Commissionen, fra hvem aliene en Yttring af den Art med nogen Vægt

og Gyldighed kunde udgaae, Hr. Efatsraad F, Magnussen; i hvorvel

denne Lærde paa bemeldte Sted dog fandt Anledning til at tilfoie: „at

der endnu neppe kan haves noget Haab, enten om de forekommende

Bmderuners, eller overhovedet om Indskriftens rigtige Dechiffrering.''

' Det kunde i Aaret 1833 ikke vær« dette Selskabs ærede Med-

lemmer, og navnligen den historiske Classe, som Sagen nærmest ved-

rorte, ubekiendt, at Runeskrifters Læsning paa Monumenter, og Runologien

overhovedet, aldrig har hort til mine Studier. Runeskrifterne har jeg

altid kun betragtet fra et historisk Synspunkt ; men fra et saadant maatte

vist nok en Indskrift af den Natur og Ælde, som den, man i Aar-

hundreder har meent at finde i Runamo, ogsaa være mig af hoi Interesse

og Betydenhed, og vække Onsket hos mig, at finde Leilighed til selv at

tage den i Oiesyn. At Selskabets Valg faldt paa mig blandt Commit-

teens Medlemmer kan være foranlediget ved mine tidligere Reiser i

Sverrige, og mit Bekiendtskab med dette Land; og det skeete, saavidt

jeg erindrer, efterat Hr, Conferenlsraad Werlauff havde erklæret, ikke

at kunne deeltage i Commilteen, til hvis Medlem han ligeledes var valgt.

I Ovrigt kunde jeg, ved de locale Undersogelser af Runamos Klippe

kun være tilstede som Oievidne ; og jeg forlod dette Sled , vel med en

noget storre Formodning om, at der virkelig kunde findes konslige

Figurer indhugne paa denne Klippeflade, end den, hvormed jeg var
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kommen dei ; men ikke mindre forundret, end jeg tilforn havde været,

over en saa besynderligt og saa unaturligt anbragt, i sit Slags eneste

Runeskrift; og i ethvert Tilfælde kun alt for tilbdielig til, med vor

sagkyndige Collega, Hr. Etatsraad Magnussen^ at ansee alt Haab om en

Dechiffrering af Figurerne, saaledes som vi paa Stedet betragtede dem^

for at være forgieves.

1 denne Tanke maatte jeg saameget mere bestyrkes, naar jeg

forbandt de nye Misligheder og Vanskeligheder, som Klippens Under-

siigelse og Betragtning fremkaldte, med mine ældre Tvivl, enten over-

hovedet om en indhugget Indskrifts virkelige Tilværelse ved Runamo (en

saadan Tvivl havde nemlig allerede for meer end 20 Aar siden en af

Europas storste og mest erfarne Runekiendere, Antiquaren Arendt^ mundt-

lig bibragt mig) ; eller i det mindste om Indskriftens Læselighed,

— forudsat at den virkelig var der — snarere i vore Dage , end for

OOO Aar siden, i Valdemar den 1stes Tid, da Runernes Brug til Steen-

skrift endnu ei var ophort ; da Runemestere, eller Steenhuggere, fortrolige

med dette Slags Skrift, altsaa maalte gives i Landet; og da Klippen

liavde lidt Tidens og Menneskers Overlast i 6 Aarhundreder mindre,

end i nærværende Oiehlik. Det blev nemlig nu ved Hr. Prof. Forch^

hammers Undersogelse af Runamo-Klippens Naturbeskaffenhed, hvorved

hans allerede forud yttrede Formodning om, at en Trapgang der var

leiret i en anden Steenart, fuldstændigt bekræftedes, tillige uimodsigelig

afgiort: at om der endog blandt de Streger eller Fordybninger, som

fandtes i det smalle, bugtede Trapleie, der saa længe har været betragtet

som Monument, vare endeel indhugne^ saa vare disse dog, efter vor

ærede sagkyndige Collegas Dom, blandede med naturlige Sprækker i

Trap-Leict. Den herved forogede Vanskelighed ved, forend Læsningen,

at afgiore, hvad der skulde ansees for de konstige eller indhugne Figurer,

naar disse vare blandede med ganske lignende naturlige Ridser, blev let

indlysende for mig; men da jeg ligesaa lidt turde tilegne mig nogen

Stemme i mineralogiske eller geognostiske Opgaver, som i runologiske,

kunde jeg ikke andet end berolige mig ved, at begge mine ærede Col-

leger og Venner, hver fra sin Side, de mest competente Voldgiftsmænd,

ved den noiagtigc detaillerede Undersogelse af hver enkelt Figur eller

Sprække i Trapgangen, og ved den derpaa fuldlorte Aftegning af samme,

der underkastedes omhyggelig Revision, maatte være i Stand til at
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udrette Alt hvad der lod sig giore, for at bringe Vished i hiin vanske-

lige og mislige Sag. Det eneste, jeg allerede den Tid savnede ved den

locale Undersogelse, og hvorom jeg ogsaa mundtlig yltrede mig, var et

Forsog paa at tilveiebringe et Fac-Simile af hele Trapleiet med dets

Figurer og Sprækker. Et saadant Forelagende havde ogsaa været paa-

tænkt, men de medtagne Midler (hvorved der dog ikke var tænkt

paa nogen Afstohning ^ hvis ganske tilfredsstillende Anvendelse ogsaa

endnu forekommer mig tvivlsom) fandtes utilstrækkelige; og det blev

saaledes opgivet. Da iovrigl Hr. Etatsraad Magnussen allerede der paa

Stedet, efter at hiin noiagtige Undersogelse var skeet, erklærede, at kun

enkelte, usammenhængende Runer lode sig udbringe af Stenens Figurer

(hvilke Runer han, uafhængigt af Tegningen, bragte paa Papir), blev jeg,

ogsaa efter at Undersogelsen var foretaget, i det Hele temmelig lige-

gyldig ved videre Oplysning omRunamo; da man dog, som jeg indsaae,

i alt Fald ikke vilde komme videre, end tilforn. Flere ældre Rune-

læsere havde nemlig troet, paa Klippen at kunne læse enkelte Runer;

saaledes ogsaa nu.

Om den sildigere, af min ærede Collega, Hr. Etatsraad Mag-

nussen^ udgivne Læsning og Forklaring om Runamo-Klippens Figurer,

har jeg intet videre at yttre, end at det, allerede fra det forste Oieblik da jeg

erfarede Fortolkningens Art og Indhold, var mig umueligt at tænke mig

Sandsynligheden af, at en saadan Indskrift, i en Form, der ellers ikke

forekommer paa nogen eneste Runesteen, skulde være indhuggel som

monumental Skrift paa en liggende Klippe, hvorover desuden fra Arilds

Tid har gaaet en Herredsyei eller Skovvei, Del var, som bekiendt

Runestenens almindelige Charakteer i gamle Dage, at være staaende

(hvorfor det altid hedder: denne Steen reistes eller sattes') ligesom det

er den christelige Liigsteens Charakteer, at være liggende. Endelig maa

jeg ogsaa ligefrem vedkiende mig , at jeg endnu ikke har været i

Stand til al faae Overbeviisning om Mueligheden af at forklare saakaldte-

Binderuner, naar disse skulle bestaae af en regellos Forbindelse af

Streger, med alle uvisse Mueligheder af disses Sammenfoielse, anderledes

end paa en vilkaarlig, og til Indbildningskraftens Raadighed overladt Maade.

Hvad i ovrigt den Magnussenske Fortolkning af Runamo i dens Heelhed

angaaer, da kan jeg om samme ikke have anden Mening end denne:

at den er en Læsning, ikke af nogen Steenskrift, men af den mcddeelfe
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Tegning af Runamo. I det jeg saaledes aabent og uden Forbeholdenhed ved-

kiendcr mig disse Meninger, maa jeg lilsidst erklære, at jeg hverken finder

Raid eller Anledning til, videre at blande mig i nogen Discussion eller Polemik

angaaende den ved Hr. Theatermaler Christensen leverede Tegnings Rig-

tighed, i Sammenligning med den af Hr. Worsaac meddeelte, eller an-

gaaende de i Runamo- Klippens Trapleie værende Figurer og Revner.

Jeg kan derimod i ethvert Tilfælde n u ikke være mere tilboielig til at

antage en Indskrift over Braavalla- Slagel, indhugget i den jernhaarde og

skiore Trapsteen, end jeg havde nogen stærk Tilboielighed hertil, saalænge

jeg, uden at have besogt Stedet, tænkte mig Runamo i mere Liighed med

andre, sædvanlige Runcmonumenter; følgelig ogsaa indhugget i den til

disse Indskrifter i Norden altid anvendte Graasteen^ eller Granit,^''
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Til hele Aaret henhorende:

Ordbogscommissionen

har i Aaret 1844 holdt 44 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S

er fortsat indtil Ordet Sover, Trykningen af dette Bogstav er fortsat

indtil Arket O i fierde Alphabet, eller S. 664, som slutter med Ordet

sqvulper. Den paatænkte Trykning af Bogstavet T (Oversigt 1843, S. 119)

har endnu ei kunnet begynde.

Den meterologiske Comitee.

I det under Comiteens Tilsyn staaende meteorologisk~maguetiske

Observatorium er i Aar begyndt en stadig lagltagelsesrække til Bestem-

melse af den daglige Forandring i forskjællige meteorologiske og magne-

tiske EIement"r. Disse Iagttagelser, der anstilles regelmæssig hver anden

Time i Dognet, toge deres Begyndelse med Magnetometret i Marts, fra

Juni er hertil foiet Iagttagelser med Barometret og Psychrometret , og

mod Slutningen af Aaret med Bifilarmagnetometret. Resultaterne af disse

Undersogelser ville blive bekjendtgjorte, saasnart de omfatte et tilstrække-

ligt langt Tidsrum; her anfores kun, at efter et Middeltal af samtlige i

December anstillede Iagttagelser var den absolute Declination mod

Aarets Slutning

16« 52' O West.,

og at den absolute Intensitet ved directe Maalinger, efter den Gaussiske

Melhode, ligeledes mod Slutningen af Aaret fandtes at være

1,6208.

Iagttagelserne i botanisk Have ere imidlertid fortsatte som tid-

ligere, og Resultaterne deraf meddeelte i Oversigten over Selskabets

Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagttagelser, der anstilles

over Vindens Retning og Regnens Hyppighed paa Nyholms Hovedvagt,

og over Havets Temperatur paa Trekroners Batteri. Ligeledes ere de

timevise Thermometeriagttagelser fortsatte paa Nyholms Hovedvagt.
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Da Hr. Uolmstcdt^ Adjunkt ved Realskolen i Aarhuus, havde

tilbudt Comileen at anstille meteorologiske Iagttagelser, er han i Sommer

bleven forsynet med flere Thermometre, hvormed han har begyndt at

observere, og senere med en Regnmaaler. En lignende er sendt til

Pastor Jeger i Vederso, der allerede siden ifior har anstillet regel-

mæssige Thermometeriagtlagelser med et ham af Comiteen overladt In-

strument.

I Aarets Lob har Comiteen endvidere modtaget Iagttagelser fra

folgende Steder:

Reikiavig, Justitsraad Thorstenson^ fra 1813 Sept. 1 til 1844

Aug. 31; Barometret, Thermometref, Regnmængden, Vinden, Luftens

Udseende, een Gang daglig, 8—9 Form.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagltagelser fra 1843 Sept. 1

til 1844 Aug. 31, hver anden Time fra 6 Form. til Midnat.

Godthaab, Lægen Bloch, 1813 Juli 1 til 1844 Juni 15, Baro-

metret, Thermometret, Vinden, Luftens Udseende, 3 Gange daglig,

10 Form, 4 og 10 Efterm.

Stubbchjobing, Byfoged Buntzen, 1843 Oct. 1 til 1844 Nov. 30,

Barometret, Thermometret, Luftens Udseende, 3 Gange daglig, 9 Form.,

iZ og 4 Efterm.

Endvidere har Comiteen af ældre lagtagelser erholdt fra Apo-

Iheker v. Stocken i Ribe: 1) Iagttagelser med Barometer og Thcrmo-

meter, anstillede af ham selv i Viborg, 3 Gange daglig fra Sept. 1826

til Sept. 1830; Thermometret fulgte med; 2) adskillige Iagttagelser over

Veirliget, Vegetationens Forandringer og Trækfuglenes Ankomst, anstil-

lede i Ribe fra 1786 til 1816. Endelig har Selskabets Medlem,

Hr. Hofman-Bang meddeelt Comiteen en Række Foraarsiagllagelser over

Blomstringstiden af forskjællige Planler, samt over Trækfuglenes Ankomst

af Froken Rosenberg og ham selv i Aarene 1840—1844.

liriindboringen.

Arbeidet begyndtes den 9de April paa 580' 8" Dybde under

Oresundets daglige Vandspeil, og endtes den 5te November paa 596' 4"

Dybde, Der blev arbeidet i 165 Dage. Grunden var uafbrudt haard

Kalk med meget stærk Indblanding af Flint.
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Conmiissioiien for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium og

Regestum diplomaticam.

Af det sidstnævnte Værk (jvfr. Oversigt f A. S. 121) er Tryk-

ningen af 1ste Binds anden Afdeling, som begyndte i 1813, fortsat

indtil p. 720, eller Aar 1520. Denne Afdeling, som er bestemt at naae til

1536, og hvormed Bindet sluttes, vil blive færdig og udkomme i 1845.

Censur over den i Aaret 1844 indkomne Priisafliandling.

Over den for det Classenske Legat udsatte Priisopgave: „hvori

Aarsagen til det brændte Leers gavnlige Virkning paa Vegetationen er

at soge", er ikkun een Afhandling indkommen, med Motto: „Hvad

Planten behover maa tilbydes den under en let tilgængelig Form."

Afhandlingen viser en i Chemien velbevandret Forfatter, og indeholder

velbeskrevne Forsog, som vise, at brændt Leer, der har været udsat for

Luften, indeholder Ammoniak, enten den er jernholdig eller ei, og at

det er meget sandsynligt, at denne Ammoniak ikke dannes af sine

Bestanddele ved Luftens Indvirkning, men optages kun deraf. Han

giver derpaa vigtige Grunde, hvorfor han ikke tillægger denne indsugede

Ammoniak nogen væsentlig Indflydelse paa Plantens Ernæring, men troer,

at Virkningen af den brændte Leer fornemmelig beroer derpaa, at

Kieselsyren ved Kalkens Indvirkning under Brændningen er bleven forsat

i en Tilstand, hvori den lettere oploses og tilfores Væxterne, blandt

hvilke Mange, navnligt Græsarterne, trænge til denne Bestanddeel.

Denne Afhandlingens sidste Deel er ikke saa tilfredsstillende som den

forsle; thi, ei at tale om, at hans nye Forsog over Kalkens Indvirkning

paa Kieselen under Brændningen ikke kunne kaldes nogen egentlig Be-

rigelse af Videnskaben , da denne Sag allerede tilstrækkeligt var oplyst

af de Chemikere, som have arbeidet over Cementet , ere Beviserne for

at Tilforsel af Kieselsyren er Hovedaarsagen til den gunstige Virkning,

det brændte Leer under mange Omstændigheder udover paa PIan(crne,



156

alt for svage, og Forsogene utvivlsomt meget for faa. Men ved at

lage Hensyn paa Vanskeligheden og Yidllofligheden af Sporgsmaalets

fiddstændige Besvarelse, og tage i Betragtning, at Forfatteren har givet

agtværdige Bidrag til Sagens Oplysning, troer Selskabet at burde til-

kjende ham den udsalte Belonning, hvorhos det opmuntrer ham til fortsalte

Undersogelser over denne Sag.

Forfatteren fandtes at være Cand. philos. & polytech. Christen

Thomsen Barfoed,

Priisopgaver.

Hen matliematiiske Classe*

De Kjædebroker, i hvilke man kan udvikle de reelle Rodder i

algebraiske Ligninger af 3die og hoiere Grader, med rationelle Coeffi-

cienter, men irreducible lil lavere Ligninger, besidde upaatvivleligen

Egenskaber, analoge med dem, som ere fundne for Ligninger af Isle

og 2den Grad. Vel ophore de endelige Kjædebroker, naar den irredu-

cible Ligning overstiger 1ste Grad, og Periodiciteten ophorer, naar den

overstiger 2den Grad; men isledet herfor kunde andre Udviklingslove

gives, som det især med Hensyn til den ubestemte Analysis vilde være

af Vigtighed at kjende. Selskabet forlanger derfor en Undersogelse af de

almindelige Egenskaber ved disse hoiere Kjædebroker, idetmindste ved

dem, som folge nærmest efter de bekjendte, altsaa dem, som ere Ud-

viklinger af de irrationale Cubikrodder af rationale Storrelser, saa at de

almindelige Love bestemmes, hvorefter saavel Leddene af Kjædebroken

selv som ogsaa Leddene i Rækken af de principale Gonvergenter indtil

en hvilkensomhelst Orden kunne beregnes, uden at man har bestemt

alle foregaaende Led,

\

Den i)]iy«i«l4e Classe.

Det er ved mange nyere Undersogelser godtgjort, at Planlerne

foruden den Kulsyre, som de optage af Luften, Vandet og Jordbunden,

ogsaa behove Qvælstofforbindelser, og flere af Jordens uorganiske Snb-
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stantser. De fleste dyrkede Planter erholde deres Qvælstofforbindelser

deels ved Gjodningen, deels ved Atmosphærens Ammoniak, deels synes

de ved endnu ikke tilstrækkeligen oplyste Processer, at optage Atmo-

sphærens frie Qvælstof, naar ikkun de ovrige Betingelser for Planlens

kraftige Væxt ere tilstede.

Selskabet antager, at vigtige Bidrag til dette Spcirgsmaals Op-

losning ville kunne erholdes ved sammenlignende Undersogelser over

den Indvirkning paa PLnternes Væxt, som deels Gjodningen selv, deels

Asken af den samme Art af Gjodning frembringer, og idet udsætter

derfor sin Priismedaille for den bedste Afhandling, der godtgjor hvilken

Indflydelse Gjodningen og dens Aske have paa Planterne, Forsogene

maa anstilles saaledes, at Planter, der ere voxne i en ved Glodning for

organiske Substantser befriet Jordbund, sammenlignes med Planter, voxne

i en lignende Jordbund, der deels er blandet med Gjodning, deels

med Gjodningsaske. Sammenligningen maa ikke blot skee med Hensyn

til den torre Planles Vægt, men ogsaa med Hensyn til alle dens Bestand-

dele. Planterne maa om muligt undersoges baade forend de sætte Fro

og efterat dette er modent, og Selskabet onsker, at man vælger foruden

Cerealier nogle andre dyrkede Plantearter.

Den pliUosoplilske Classe.

Da Striden imellem Middelalderens Nominalister og Realister i

vore Dage atter er bleven Gjenstand for de Philosopherendes Opmærk-

somhed, saa onskes en paa historiske Data slottet Udvikling af denne

Strids Betydning saavel i logisk som i theologisk Henseende.

Den Historiske Classe.

Bogvæsenets Tilstand hos os i Middelalderen er endnu ikke

tilstrækkeligen oplyst, og en noiere Undersogelse herom maa antages at

ville blive et ikke uvigtigt Bidrag til den lileraire Culturs Historie.

Selskabet finder sig derfor foranlediget til at giore en saadan

Undersogelse til Giensland for et Priissporgsmaal og udsætler saaledes

folgende Priisopgave:

„At undersoge den danske Bibliographie eller det danske Bog-

Nr. 8.
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væsens Beska(Tenhcd og Tilstand i Middelalderen indtil Bogtrykker-

kondiens Indforelse i Danmark."

De Momenter, som ved en saadan Undersogelse , hvortil Kilde-

skrifterne til den danske Middelalders Historie, samt de i Bibliothckerne

exislerende Haandskrifler frembyde betydelige Bidrag , fornemmeligen

maatle komme i Betragtning, vilde være:

1. Den ydre Beskaffenhed af haandskrevne Boger fra den

nævnte Periode, som endnu existere eller vides at have existeret, med

Hensyn til deres Materiale, Format, Skriftart, Tegninger og Indbinding;

Begler, som heraf kunne udledes til at bestemme et Haandskrifts Alder;

hvad der vides eller kan formodes om Afskrivernes Personlighed.

2. De vigtigste Frembringelser af fremmed Literatur, deels

fra den klassiske Oldtid, deels fra Middelalderen, som i nævnte Periode vides

at have existeret i Danmark, enten her afskrevne eller fra Udlandet indforte.

3. Haandskrevne Boger, som Gienstand for Kiob og Salg;

deres Priser, deres Overdragelse ved Bytte, Gave, Testament m. m.

4. Bogsamlinger, deels tilhorende ©ffentlige Institutioner, f. E.

Kloslcre, Capiller, Kirker, Skoler, Gilder, deels Private ; Foranstaltninger

med Hensyn til Bogers Bevarelse, Benyttelse m. v.

5. Saadanne Bogsamlingers Skiæbne i den folgende Tid, saavel

for som efter Reformationen.

Det maa ansees nodvendigt, at Undersogclsen ogsaa udstrækker

sig over Skaane, Halland og Bleking.

For det Tliottlske liegat.

(Præmien 200 Rbd.)

I den senere Tid benytter man, som bekjendt, meget hyppigen,

især i Frankrig, en af Kartoffelstivelse og Malt tilberedet Sirup, som let

gaaer over i Viingjæring. Selskabet forlanger nu en paa Forsog og

Beregning slottet Sammenligning imellem Tillavningen af Brændeviin af

Kartoffelstivelse, og den hvortil man benytter Kartoflerne umiddelbart.

Man onsker, at der især undersoges, hvorvidt de storre Omkostninger,

som Stivelsens Udskillelse foranlediger, hæves ved et storre og bedre

Product, og ved den Lethed , hvormed S^velsen opbevares i Forhold til

Kartoflerne.
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JPov det Classeiiske l^esat.

1. Man vise hvilke af Landels raa Producter, enten nu disse

hidrore umiddelbart fra Landets Jordbund, eller fra dels Dyrkning, eller

fra det omgivende Hav, ere bedst skikkede til derpaa at grunde en

Fabrication. Man maa herved tage Hensyn paa alle begunstigende

Omstændigheder, som Letheden i at erholde Brændsel, Vandkraft, billigt

Arbeide o. s. v. Det forstaaer sig, at Stederne, hvor Anlæggene bedst

kunne skee, og Grundene til deres Valg maa angives. Udviklingen tiiaa

gaae ind i et saadant Detail, at der lader sig gjore Beregning over For-

delene. Selskabet onsker, at Forf. især henvende Opmærksomheden paa

saadanne Fabricationer, som hidtil enten slet ikke eller kun i en ringe

Udstrækning ere indforte hos os.

Da Selskabet neppe tor vente, at een Mand fyldeslgjorcnde skal

kunne behandle Sporgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke

nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte Gjen-

stande ere afhandlede paa en tilfredsstillende Maade.

Præmien er 100' Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændig-

hederne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end een Afhandlir)g

denne Præmie.

2. Der forlanges en Fremstilling af Bageriets Tilstand i Dan-

mark, og en Underscigelse over hvorvidt denne svarer til Nutidens Ind-

sigter og Erfaringer. Præmien 100 Rbd. S. M.

3. Bagerne i Kjobenhavn maae af forskjellige Grunde benjtte

en betydelig Deel Gjær fra Hertugdommene og Udlandet, hvorved de

ikke sjeldent komme i Forlegenheder, som have en ugunstig Indvirkning

paa det Brod, de levere. Det vilde derfor være onskcligt om Stivelse-

Tilberedning af Hvedemeel , sat i Forbindelse med en rigtig Benyttelse

af de nyere Erfaringer over Plantelimens Evne til at fremkalde Gjæring,

kunde lede til en Gjærfabricalion , som hævede de omtalte Vanskelig-

heder for vore Bagere.

Selskabet udsæder derfor en Præmie af 200 Rbd. for den, som

efter Forsog nogenlunde i det Store, kan angive en Melhode at vinde

Gjær i en saa stor Mængde, forenet med saadan Godhed og Billighed,

at man derved efterhaanden kan erholde den til Hovedstadens Bagerier

nodvendige Gjær tilvirket i Sjelland,



160

Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed være

affattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller danske

Sprog, Afhandlingerne belegnes ikke med Forfatterens Navn, men med

et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder For-

fatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer samme Motto. Selskabets

i de danske Stater boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen.

Belønningen for den fyldestgjorende Besvarelse af et af de fremsatte

Sporgsmaal, for hvilken ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille,

af 50 danske Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 1846

til Selskabets Secretair, Conferentsraad H, C. Orsted^ Professor og Com-

mandeur af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navne-Register.

Aarhuus, Bidrng af Archiv-Kilder til denne Byes Historie, ved Dr. HUbertz. S. 21—26.

Allunskifer paa Bornholm, dens chemiske Sammensætning. S. 101.

Barfoed, Ch. T., vinder en Classensk Præmie. S. 156.

Bendz, C. L , hans Minde ved H. C. Orsted. S. 42—44.

Bendz, ÉT., Bemærkninger over Tændernes Bygning hos Pattedyr. S. 66—71.

Bondestanden i Danmark, urigtig Forestilling om dens Tilstand i det 16de Aarh,

S. 4.

Blomstertegninger fra det Gottorpske Bibliothek. S. 77 o. flg.

Brondboring, den Artesiske paa Nyholm. S. 154.

Hoger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 7. 14. 20. 46. 65. 7^. 81. 105.

116. 119. 135. 143.

Celtiske Spor i Norden, og om Celtiske Monumenter i andre europæiske Lande.

S. 61 o. flg.

Colding, polytechn. Candidat, Forsog over den ved Gnidningen frembragte Varme:

Betænkning derover. S. 3.

Commissionen for det danske Diplomatarium og Regestum diplomaticum. S. 155.

Dagens Inddeling hos de gamle Nordboer. S. 83 o. fig.

Danske Væxters Beskrivelse, et tilkommende Værk, i Forbindelse med Flora

danica. S. 13.

Eschricht, I). F , om Hvalfostrenes ydre Former. S. 1—3. Mindeskrift over

L. L. Jacobson. S. 83—41. Beskrivelse over to Misfostre. S. 109

—

1 16. Beskrivelse over to Tilfælde afgraviditas abduminalis. S. 1 17. 118.

Estrup, n. F. J. , Prdvelse af hans Mening, at Herremanden i ældre Tider vil-

kaariigen kunde foroge Landgilden. S. 14.

Flora Danica, dette Værks 40de Hefte (XIV. 1.) anmeldes, og dets seneste

Skiebne berettes. S. 9—12. Den af //. M. Kongen bifaldte Plan til

Værkets Fortsættelse og Fuldfdrelse. S. 12. 13.

Forchhammer, C, om den Indflydelse, Tangen udover paa Jordens Udvikling.

S. 91— 105. Bemærkninger i Anledning af Worsaaes kritiske Skrift:

„Runamo og Braavallaslaget." S. 120—130.

Frederik 7, en vigtig, hidtil ukiendt Forordning af denne Konge, som forbyder

Udstykning af Bdndergaarde. S. 4.

Gebrcr (Ilddyrkere), i Persien, deres Antal og Tilstand. S. 14.

Gnidning (Friction), Forsog til Beregning af Kræfternes Tab ved samme i Maskin-

virkning. S 3.

Grdnlandske Fiskearter, fem nye, beskrevne af i/. Erdyer. S. 1.39— 141.

Guinea, om dette Lands Clima. S. 89, o. flg.

flofmann, 7. C, fremviste en, efter en forbedret Melhode udfort, galvanisk dannet

galvanoplaslisk Kobberplade. S. 73.

llollboll, Capitain og Inspecteur i Grdnland, beriger den gronlandske Fauna ved

nye Fiskcarter. S. 139.



BUbertZy I. B.y Dr. Med., Betænkning over hans Andragende om Undcrstollelse til

at udgive Archiv-Bidrag til Aarhuus Bjes Historie. S. 21—2G.

Hvairostre, om den lidlige Udvikling af deres Former. S. 1.

Jacobson, L. /.., Mindeskrift over ham af /), F. Eschricht, S. S3—41.

JUryensen, C, Bidrag til en bedre Fremstilling af Mechanikens Lære om et Le-

gemes Hovedaxer. S. 17— 19. Om den Paavirkning, en Axe lider ved

et fast Legemes Uotation om samme. S. 71—73.

KrUyeTy Éf., om de nordiske Pyknogonider. S. 5. 6. Meddeler Forogelser til

Kundskab om de gronlandskc Fiskearter. S. 139— 141.

Leer, det brændte, Afhandling om dets Indflydelse paa Vegetationen. S. 155.

Liebmann^ F. M., vælges til Selskabets Medlem. S. 14.3.

Magnussen^ F., om de gamle Skandinavers Inddeling af Dagens Tider. S. 82—89.

Bemærkninger angaaende Worsaaes Skrift „Runamo og Braavallaslaget."

S. 130—135.

Meteorologisk Commillce, dens Arbeider. S. 153. 154.

Meteorologiske Iagttagelser i 1843. S. 8. 21. 59. 75. 107. 108. 137. 138. 149.

150. 151. 152.

Misfostre, især de dobbeltdannede. S. 109, og lig.

Molbech, C, Bemærkrunger ang. Celtiske Spor og Levninger i Norden. S. 01—65.

Bemærkning i Anledning af Undersogelsen af Runamo i Aaret 1833,

m. m. S. 144—148.

Mosling, J. 5., Overkammerherre, m. m., Selskabets Æresmedlem, Mindeskrift

over ham af H. C. Orsted. S. 27—32.

Olshausen, J., vælges til Selskabets Medlem. S. 143.

Olufsen, C. F. 7?., Resultater af en Undersogelse af Solformorkelsen d. 8. Jul. 1842.

S. 47—48.

Ordbogscommissionen, om dens Arbeider 1844. S. 153.

Pedersen, P., Mag., Bemærkninger om Guineas Clima efter Iagttagelser paa Stedet.

S. 89—93.

Petersen, M. iV., Bemærkninger om Rasks Fremstilling af Declinationssystemet,

S. 44-46.

Pyknogonider (Sospindler), om denne jSlægt af Havdyr i de nordlige Vande,

af «. Krbyer. S. 5. 6.

Ramus, C, om de ellipsoidiske Ligevægtsfigurer af en hcmogcn flydende Masse.

S. 48—58.

Rasks Declinaiionssystem , Bemærkninger over samme, særd. om KiCnsformcrnes

Dannelse. S 44.

Rosenvinge, J. L. Kolderup-, Udvalg af gamle danske Domme, 2det Bind, fore-

lægges Selskabet, med Oplysninger om Bondestandens Vilkaar i 16de

Aarh. S. 4. 5.

Runamo i Blcking, Bemærkninger angaaende dette Steds Undersogelse, foranstaltet

af Selskabet i A. 18.33, ved Forchhammer. S. I20o. flg ved Magnus-

sen. S. 130—13,5. ved Molbech. S. 144—148.

Sandemænd og Nævninger, om deres Kicndelser i det 16de Aarh. S. .5.

Saturn, om denne Planets Ringsystem. S. 141.

Schiudte, J. C, vælges til Selskabets Medlem. S. 14-3.

Schouw, J, F , Beretning om 40de Hefte af Flora Danici. S. 9—13. Bemærk-

ninger over en Samling af ældre Blomsterlegninger i Vandfarver, fra

det forrige Gottorpske Bibliolhek. S. 77—81.
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Tangarternes Indnydelsc paa Jordlagenes Dannelse og Udvikling S. 94 o. flg.

De tiene til Fode for smaa Crustaceer, især af Amphipodernes Familie.

S, 98. Virkninger af raadnende Tang. S. 99.

Tændernes Bygning hos Pattedyr, særdeles hos Hvalrossen og Spermacet-Hvalen.

S. 66 o. flg.

Vahl, M., om hans Optagelse i Selskabet. S. 136. (jvf. Vid. Selsk. Hist.

S. 526. No. 83.)

Videnskabernes Selskab, dets Forsamling under Hs. Maj. Kongens Forsæde,

d. 16de Fcbr. S. 14. Dets Mode hos Hans Majestæt, d. Istc Marts.

S. 23. Dets Regnskab for 1843 og Budget for 1844. S. 23—25.

Bevilger et Tilskud til Udgivelsen af Mag. Dreiers ,,Symbolæ carico-

logicae." S. 93. Nye Medlemmers Valg. 143. Selskabets Commis-
sioners Arbejder. S. 153— 155. Physisk Priisafhandling tilkiendes en

Classensk Præmie. 155.156* Priisopgaver, udsalte i 1844. S. 156—160.

Westergaard, N. L., Udsigt over de videnskabelige Resultater af hans Reise i

Persien, i et Brev til Hs. Maj. Kongen, S. 14.

Worsaae, J. J. A., undersogte Runamo 1844. S. 134. Om hans Kritik over

Resultaterne af Runamos Undersogelse i Aaret 1833, af Forchhammer.

S. 120—130. af F. Magnussen. S. 130—136. Qvf. Molbech, C).

Zend-Sproget, og dets Forhold til det ældste persiske Sprog i Kileskrifterne,

oplyst ved Westergaard. S. 15.

Zeuthen^ CO., aftegnede Runamo og liere Trapgange i Bleking 1844, til et Skrifl

af Worsaae. S. 135.

Orsted, H. C, Mindeskrift over /. L. Mosting. S. 27—32. Over C. L. Bendz.

S. 42—44, Om Saturns Ringsystem og sammes Indflydelse* paa denne

Planets Atmosphære. S. 141. Om et Redskab til at maale Glassets

Tykkelse i belagte Speile. S. 142.
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Sag- og Navne-Register.

Aarftsyslemels Analomie, ar Dr. //. Bendtz. S. 74.

AUioholometre, ældre af P. Spendrup, nye af J Nissen. S, 41. Sammenlignende
Prdver med flere af disse Instrumenter, og Resultaterne deraf i Ta-
beller. S. 42—.W.

Allen, C. F., Mag., understoltes til Afskrivning af histor. Documenter udenlands,

vedkommende Danmark. S. 126.

Allunskifer , om de Forandringer, den har undergaaet i Egnen om Christiania.

S. 25. Allnnsklfer ved Andrarum i Skaane. 79.
Ilarometiels Oscillationer paa lisland. S. 65.

Jiendz, /7.,1jAfhandl. om Aaresystemels almindelige Anatomie. S. 74—76.

Brasilien, delte Lénds Dyr fra Forverdenen, opdagede ved Dr. Lund, S. 57—64.

BrUndboring^ Artesisk, Selskabets, Beretning derom. S. 144.

Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 4. 10. 18. 33. 36. 64. 70. 85. 119.

125. 127. 137,

Christian I. og hans Forhold til sin Broder, Grev Gerhard af Oldenborg. S. 37.

VArisiian TMMEi Hs. Majestæts Resolutioner angaaende den videnskabe-
lige Expedition til en Jordomseiling med Corve;ten Gaiathea. S. 86. 89.

90. 91. 92. Hs. Majestæts yderligere Instruction for Corv eltens Chef,

særdeles om de ethnographiske Forrnaal, m. m. S. 111— 113.

Collectanea meteorologica, Fase. IH, udg. af Selskabets meteorolog. Comm. S. 143.

Commissionen for det danske Diplomatarium, m. m. S. 144.

Dorothea, Christian I. Dronning. S. 39.

Dyrarter fra Forverdenen, i Brasilien. S. 57—64.

Eschrichtj D. F., nyere Resultater af hans Undersøgelser om Hvaldyrene. S. 15—18.

Foredrag over Peruanske Cranier. 76. Bemærkninger angaaende Hva-
lerne, for den videnskabelige Expedition med Corvetten Gaiathea. 110.

Flora Danica, om dette Værks 41de Hefte. 134.

Forchhammer, C, om Sovandets Sammensætning, dets Bestanddele i Middel-
havet og i Nordsoen, m. m. S. 24. Om en Udviklingsrække af Over-
gangsformationen i Skaane. 78—84. Samlede Noticer om Heklas
Udbrud i 1845. S. 120. Foreviser og forklarer ^owés geognostiske Kort
over Jordkloden. 126.

Fodemidlcr, deraf fortæres (efter de af Scharling samlede Erfaringer) ikke mindre
i de varme Lande, end i de kolde. S. 3.

Galathea^ Kongelig Corvette, udsendt til en Jordomseiling 1845—'475 Forhandlinger

i den Anledning i Selskabet. S. 86—113.

Gerhardt Gre\e af Oldenborg, hans Forhold i Holsten og Slesvig, 1465—72. S. 36.

Gottsche, C. M.y Dr. Med. i Altona, vælges til Selskabets Medlem. S. 133. '

Gronland^ Sænkningen af dette Lands Vestkyst, nye Kiendsgierninger herom,
meddeelle af Dr. Pingel. S. 122.

Havvandets Bestanddele, undersogte af Forchhammer. S. 27—33.

Hekla^ om denne Vulcans Udbrud i A. 1845 (fra d. 2 Sept.). S. 120—123.
Hvalarter, særdeles Næbhvalen: Diigling (Fær.), Andhval (Isl.), undersogte af

Eschricht. S. 15—18.
Jordomseiling (den forste danske) med Corvetten Gaiathea: Comittee, udnævnt

for al giore Forslag til Opnaaelse af videnskabelige Oiemed ved den
Anledning. S, 65. 87. Rescript fra Hs.Maj. Konfiren i samme An-
ledning til Selskabet. 86. 87. Naturforskere, som udnævnes til at led-

sage Expeditionen* 87. Comilteens Forslag om forskiellige Punkter,

Reisen vedkommende, og de Kongelige Resolutioner. 87—93. Comil-
teens Betænkning over de videnskabelige Forrnaal, som kunne være

Gienstand for Expedilionen. 93— 111. Hs. Maj. Kongens yder-

ligere Instruction for Chefen angaaende forskiellige Gienstande for Ex-
pedilionen, navnligen geographiske o^ ethnographiske Forrnaal. 111— 1'^.

Rescript til Selskabet, angaaende et Glemmested for de fra Corvetten

hiemsendte Naturgiensiande. 124.

/p5cn, Regimentschirurg, hans anatomiske Præparater. 36.

Kiobenhavns Communalbestyrelse: indbydes til Deeltagelse i Selskabets Brond-
boring. S. 143. 144.

Kulstof, Mængden af samme, der i Form af Kulsyre forlader Legemet uden Ud-
aanding. S. 1—4.

Liebig, om hans Beregninger over den Mængde af Kulstof et Menneske ud-
aander. S. 3.



JAebmann, E. i»/. , Professor, oin Palnicro mernc i Cciilral-Anierika. S. 1— 10.

Meddeler Beretning om Flora dunicn^ ilde llefle. 181. 18r>.

Lund, V. r. , Erterrelninper om hans nyeste lluleiindersogelscr og Opdagelser i

IJiasilien. S. I:^ .^7—64.
Meteorologisk (Jomiltee, dens Virksomhed i A. 1845. S. 144—16.

Meleoiologiske lagtlagolser. S. 14. 20. 54. 55. 71. 114, 128. !2i). 130. V.VX 140.

Mexicanske Palmcartcr, beskrevne. S. 7— M).

Mexieos Flora, Naliirfoiskere, som have beskrevet den. S. 6.

Mimik, den palhognoniiske, undersogt af Sibbern. S. 18.

Molbech, C, Bemæri(ning om Undersogelsen af Rnnamo. (Sleddeelt i Over-
sigten f. Dee. 1844.) S. 4. Meddeler Beretning om en Samling af

Christian den Fierdes egenhændige Breve, som han agter al ndgi\e.

S. 24. Om Grev Geert af Oldenborg og hans Forhold i Holsten og
Slesvig 14(i5—72. S. 8(5—40. Bemærkninger om Overgangstiden, fra

det ITdc Aarh. til Holbergs Tidsalder. 184.

Nissen, F., Instrumenlmjigcr, om hans Alcoholometre. S. 41.

Olufsen, C. F. R., om Flod og Ebbe i Ostersoen. S. 09. Om Fremskridt i Ud--

arbeidelsen af de nye Sollavl^r, Selsk. vil udgive. 115. 116.
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Af

Conferentsraad og Professor ÆT. C* ^VSted>^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair,

iTr. t.

Modet den S'Ji« Januar.

Jt rofessor E, A. Scharling raeddeelte Resultalerne af en Række Under^

sogelser, han havde foretaget nærmest for at bestemme, hvormeget Kul-

stof, der i Lobet af en Time, forlader det menneskelige Legeme i Form

af Kulsyre, uden at gaae gjennem Mund og Næse.

Forsoge'ne vare udforle i det af ham tidligere benyttede Apparat*),

men saaledes at han ved en passende Maske bortskaffede den Kulsyre,

som udaandedes gjennem Næsen og Munden.

Paa denne Maade fandt han, som Middeltal af flere Forsog,

alle anstillede midt paa Dagen, at

1 Mandfolk, 28 Aar, uddunster 0,S73 Gram Kulstof.

1 — 16 — — 0,181 — —

O Se« det K. D. V. Selskabs iiat. og math. Afd. 10 Dre! Side 336-*^7.



1 Dreng, 10 Aar, uddunster 0,124 Gram Kulstof.

1 Pige, 10 -^ — 0,124 — —
i — 19 _ _ 0,272 — —

Drengen og Karlen vare under nogle Forsog aldeles nogne, under andre

havde de deres sædvanlige Klæder paa. I begge Tilfælde erholdtes

lige Resultater, saa at den Frygt, at nogen mærkelig Mængde Kulstof

skulde holdes tilbage i Klæderne, har viist sig ugrundet. Drages de

fundne Quantiteter Kulslof fra de Quantiteter, Professoren i sin tidligere

Afhandling har angivet for Timen fr^ Kl. 1 til 2, eller hvor inlet For-

sog havde været anstillet paa denne Tid, da fra Middeltallet af de to

Forsog, som ere anstillede i den nærmeste Tid for og efter denne Time,

saa erholdes paa del Nærmeste samme Slorrelser, som Andral og Gavaret

have erholdt, uagtet de have experimenteret paa en aldeles anden Maade.

Efter Scharling Efter Andral og Gavaret*)

i Mandfolk, 28 Aar, 11,437' Gram Kulstof.**) 12,2 Gram Kulstof

1 -^ 16 — 10,819 — — 10,8 — —
1 Dreng, 10 — 6,370 — — 6,0 — —
1 Pige, 10 — 6,088 — — o,0 — ~
4 — 19 — 6,750 — — 6,4 — —
Professoren gjorde dernæst opmærksom paa, hvor vanskeligt det er at

uddrage sikkre Slutninger om, hvormegen Kulsyre et Menneske udaander,

af Bestemmelserne over Næringsmidlernes og Excremenlernes Beskaffen-

hed, da det næsten grændser til Umulighederne tilstrækkelig noiaglig at

kunne bestemme Næringsmidlernes og Excrementernes sande Vægt. For

imidlertid at kunne anstille en Sammenligning med de af Prof. Liehig angivne

Tal over denne Sag havde Forfatteren henvendt sig til det Kongelige Danske

Admiralitet om at erholde opgivet, hvormegen Kost der var forbrugt

ombord paa forskjellige Kongelige Skibe. Efler de modtagne Oplysnin-

ger har han beregnet, ifolge Liehigs Analyser over Næringsmidlerne, A

i de Næringsmidler, som ere anforle for hver Matros daglig, findes ikke

over 22f Lod Kulstof. Men herved maa erindres, at de fra Admirafi-

tetet modtagne Angivelser kun med fuldkommen Sikkerhed kunne tjene til

at vise den slorste Quanlitel, som hver Matros i Gjennemsnit kan have

*) Annal, de Chim. el de Phys. Trois. Ser. VIII. Juin 1833. Side 149-130.

) Ved senere Forsog paa denne Tid fandtes 12,02 Gram.



faaet; thi i modsat Tilfælde skulde Provianiforvalteren have fritaget

Admiralitetet for at betale hvad der var brugt mere, noget som Enhver

let indseer er en urimelig Antagelse. Ligeledes er heri medregnet all,

hvad der i en Tid af flere Maaneder er spildt elier paa andre Maader

gaaet tabt, og som altsaa ikke er nydt. Regnes Kulslofmængden i de

daglige Excrementer efter Liehigs Angivelse li! 1,21 Lod, saa er det

afgjort, at den Mængde Kulstof, som hver Matros daglig har udaandet,

er mindre end 21 Lod. Da disse Matroser vare paa Ovelsesloge , have

de havt meget mere Arbeide end Sofolk i Almindelighed, og for saa-

vidt have de udviklet mere Kulsyre end Folk, som arbeide mindre. Naar

Professor Scharling derfor angiver den uddunstede Kulstofmængde til

henimod 17 Lod for en Karl, saa synes heri at være en passende Over-

eensstemmelse. Er altsaa Professor Liebigs Angivelse, at en Soldat, som

daglig exercerer 4 Timer, uddunster 27,8 Lod Kulstof, rigtig, da gjel-

der aabenbart denne Bestemmelse ikke for Pluraliteten af Mennesker, og

navnligen hverken for Fruentimmer eller for Mandfolk, der ikke have et

saa stærkt legemligt Arbeide, at det kan svare til 4 Timers Exercering.

Herfra gik Forfatteren over til at anstille en Sammenligning

mellem forskjellige Angivelser over, hvormeget Beboerne af forskjellige

Steder paa Jorden fortære, og viste derved, at den Mening, at Menne-

skene i de varme Lande spise mindre end i de kolde, ikke kan ansees

som rigtig; og endnu mindre er der Grund til at antage: at Menne-

skene i de tropiske Lande udvikle mindre Kulsyre end i de kolde Lande.

Da nogle directe Forsog over denne Sag temmelig let ville lade

sig udfore paa de danske Colonier i Vestindien, saa haabede han, at Sel-

skabet ved en passende Leilighed vilde bidrage til, at denne Sag kunde

blive fuldstændig oplyst.

Sluttelig forevistes det storre Apparat, Professoren ved Selska-

bets Undeistottelse havde ladet udfore, og hvormed han og Doctor med.

Hannover i mere end 1§ Aar have arbeidet for at undersoge, hvilke

Sygdomme der ere ledsagede af en formindsket eller foroget Udvikling

af Kulsyre.

Da denne Klasse af Undersogelser frembyde mange Vanskelig-

heder, lader der sig endnu ikke uddrage noget bestemt Resultat af de

Forsog, som hidtil ere foretagne; dog fortiener det at bemærkes , at af

de undersogte Patienter have de, som lede af Phlhisis, næsten alle udaan-
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dfl mindre Kulsyre end sunde Personer af samme Kjon og Alder; noget

der ikke synes at have været Tilfældet med de Personer, som lede af

Clorosis.

Justitsraad Molbech meddeelte en Bemærkning angaaende Under-

sugelsen af Runamo i Bleking. Den er allerede trykt i Oversigten for

Decbr. f. A.

Selskabet modtog:

Alm» Academiæ Albertinæ tria secula per gravissimas fortunæ vicissitu-

dines felicissime transacla «fcc. gralulatur ejusdem quondam civis

jF. A. Argelander Prof. (Incst de Stella ^ Lyræ variabili dis-

quisitio). Bonnæ 1844. 4.

Modet den ll^e Januar*

llocent Liebmann holdt et Foredrag om Central'Americas Palmeformer,

Palmerne danne en af de naturligste Plantefamilier, og de bleve

derfor meget tidligt kjendle og anerkjendle som en egen afsluttet Gruppe.

Opmærksomheden var allerede i den fjerneste Oldtid fæstet paa

Palmerne lige saa meget paa Grund af deres ranke majestætiske him-

melstræbende Væxt, som formedelst deres mangfoldige nyttig^ Egenska-

ber. Linnée tillagde Palmefamilien Benævnelsen Principes plantarum,

idet han derved baade tog Hensyn til Palmernes mange oekonomiske

Fortrin, og deres organiske Udvikling, som bevægede Jussieu og de

Nyere til at stille dem i Spidsen for den monocolyle Række. Det er

derfor meget paafaldeiide, at Palmefamilien til den nærværende Dag maa

betragtes som en af de sleltestkjendte. Vel veed man, hvormeget Vi-

Jenskaben skylder Martius's og Blumn Bestræbelser for at opklare denn«
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Familie, og hvormeget navnlig Martius ved sit præglige Værk over Bra-

siliens Palmer, som han senere har udvidet til en Monographie over Fami-

lien, har bidraget til at vække Naturforskernes Opmærksomhed for disse

Former; men desuagtet staaer meget tilbage, for vi ville komme til en

klar Oversigt over Familiens Formrigdom og geographiske Udbredning.

Det er imidlertid ei vanskeligt at angive Aarsager til vor man-

gelfulde Kundskab; thi selv om man ei vil lægge videre Vægt paa den

Sætning, som Martius ved en Leilighed har udtalt, ,,at man ei ustraffet

vandrer i Palmernes Ly", uagtet den er saa sand, at Antallet paa Mar-

tyrerne for Naturvidenskaben i Tropeegnene, hvor Palmerne groe, lette-

lig vil vise sig at være dobbelt saa stort som Antallet paa de Lykke-

ligere, som uskadte gjensaae deres Fædreland, saa gives der andre

nærmere liggende Aarsager, som have indvirket paa vore Kundskabers

Utilstrækkelighed i denne Retning.

For det Forste er der en betydelig habiluel Lighed imellem

Palmerne, som gjor det vanskeligt at undgaae Feiltagelser , idet man

særdeles let kommer til at ansee forskjellige Former for identiske, og

ikkun ved en noiagligere sammenlignende Undersogelse, end man paa er

hurtig Forbireise kan finde Leilighed til , overbevises om Artsforskjellen,

For det Andet ere mange Palmer saa særdeles hoistammede, at

det næsten er umuligt at komme i Besiddelse af Blomster eller Frugter,

og Vedets Haardhed tillader ikke at fælde de herlige Stammer for at

undersoge Palmekronens Fruglforhold. Dernæst have mange, især de

lave Rorpalmer, deres Forekomst i Urskovenes vildeste skyggefuldeste

Tyknmger, hvor det er vanskeligt at trænge ind, eller i de utilgjænge-

ligste Barankers nederste Dyb, hvor de maae opsoges paa de besvær-

ligste halsbrækkende Farter. Endelig er Palmernes Præparation for Her-

bariet forbunden med store Vanskeligheder, hidrorende fornemmelig fra alle

Deles Storhed , idet Lovet stundom er 10 til 50 Fod langt, Fruglklasen

af flere hundrede Punds Vægt, Blomsterskederne af 6 til 8 Fods Længde.

For Oieblikket ere 270 Pnimearter, fordeelle i 65 Slægter,

beskievMc. Af disse tilkomme 151 med 31 Slægter America, saaledes

fordeelle, at 96 tilhore Brasilien, 9 Peru og Chile, 19 Landene N. for

Brasilien til Panama, 10 Central- og Nord-America, og 12 Vestindien;

8 ere deels fælles for Africa og America, decls udbredte over den hele

tropiske Deel af America.



Man antog i Almindelighed at Mejico, skjondt for storsle Delen

beliggende indenfor Vendekredsen, ei var meget gunstigt for Palmefor-

raens Udvikling, og det hidtil derfra bekjendte Antal af Palmer bestyr-

kede dette Antagende. Seer man hen til Antallet af Naturforskere, som

have undersøgt den mejicanske Flora, fristedes man til at befæste hos

sig den Mening^ at de plantestatistiske Angivelser af en saa udmærket

Familie, hvis Former ere tilstrækkelig i Oine faldende, maatte kunne

ansees for temmelig fuldstændige og faststaaende, saa at del ei var ri-

meligt at disse vilde blive synderligt forrykkede ved nye Opdagelser.

Thi disse Forgjængere havde været: Francisco Hernandez^ Ruiz og

Pavon^ Cavanilles^ Pablo de la Llave^ Lejarza^ Sessé, Mocino ^ A. v,

Humboldt, Bonpland^ Cervantes^ Karwinsky ^ Schiede^ Deppe^ Haenke^

Keerl, Coulter^ Andrieux^ lierlandier^ Carlos Bustamante^ C, Ehrenberg^

Ross^ Ghicsbreght^ Linden^ Galeotti, Hartweg — som Alle havde bota-

uiseret i de forskjelligste Dele af den mejicanske Stat.

Ved Humboldts og Bonplands Reiser i Mejico bleve forst 4 For-

mer derfra beskrevne som nye: Corypha Pumos, nana, dulcis og Cha-

mærops Mocini. De fleste af disse ere yderst tvivlsomme, og Original-

Exemplarer existere nok ikke mere i europæiske Samlinger (efter

skriftlig Meddelelse ere Berliner -Museels Original -Exemplarer gaaede

tabte paa Veien til Miinchen). Saameget er vist, at de ikke hen-

hore til Slægterne Corypha og Chamærops. Martins har dannet Slæg-

ten Brah«a (opkaldt efler Tycho Brahe) af IlBK's Corypha dulcis. Co-

rypha Pumos og nana ere endnu tvivlsomme, hvad Slægfen angaaer;

dog antager Forf. dem for henhorendc til Copernicia. (Begge findes i

den herværende botaniske Haves Væxthuse, men hverken der eller i

Mejico har Forf. seet dem blomstrende).

Dr. Schiede forogede delte Antal ved Opdagelsen af tre Pal-

mer, som Martins har beskrevet under Navn af Chamædorea Schiedeana,

elegans, elatior. Martins's Diagnoser over disse Arter vare altfor korle,

og have ogsaa viist sig temmelig urigtige. Hans Chamædorea elegans

er Typus for en udmærket ny Slagt, Collinia; Ch. elatior er en critisk

Art, Forf. ubekjendt, skjondt han har botaniseret meget i de af Schiede

undersogte Egne. Endelig er for nogle Aar siden endnu en Chamæ-

dorea concolor beskreven af Martins fra Mejico.



Disse 8 Arter var da Alt, hvad der hidtil var bekjcndt om

Mejicos Palmer.

Ved Forfs 2§aarige Ophold og Reiser i denne Slat lykkedes

det ham at opdage et ikke ubetydeligt Antal af nye Palmer, hvorved

Oversigten over disses geographiske Fordeling vil erholde en mærkelig

Forandring. Forf. tager ikke i Betænkning at ansee Mejico for lige saa

rigt paa Palmeformer som Brasilien, idet de Dele af Mejico, hvor Fa-

milien nu har viist sig at optræde med Maximum af Former, hidtil var

aldeles ubesogt af Naturforskere. Forf. maa fornemmelig angive de

ostlige Heldninger af Cordillererne i Departementet Oajaca i Hoider

imellem 1500 og 3000 Fod som særdeles palmerige. Allene et 14

Dages Ophold i det interessante Districl Chilanlla ledede til Opdagelsen

af 10 nye Palmer, hvoriblandt fandtes to nye Slægter. Forf. tvivler

ikke paa, at dette Antal vilde være bleven mere end fordoblet, hvis han

havde kunnet udvide sin Undersogelse paa denne Kant længere imod

Syd langs Cordillere-Heldningerne af Chiapas og derfra ned i Tabasco*s

Sletter.

Da et Værk over Mejicos Palmer og Cycadeer er under Tryk-

ken, og vil udkomme om nogle Maaneder, indskrænker man sig til her

blot kortelig at omtale de af Forf. i hiint Værk omhandlede Palmer.

I, Chamædorea Ff^illd.

1. C. lunata n. sp. i Urskevene langs Mejicos Ostkyst imellem

20 og 210 N. B. paa 500—1200' Hoide, omkring Colipa,

Misantla, Nautla, Xicaltepec.

2. C. Schiedeana Mart. langs hele den ostlige Cordillere fra

15—220 N. B. og 1500—3000' Hoide.

3. C. Sartorii n. sp. i Baranca de S. Francisco ved Mirador

paa 19« N. B. og 2000—2500' Hoide.

4. C. concolor Mart. tvivlsom Art, Forf, ubekjendt, Voxested

ei noiere angivet.

5. C. Tepejilote n. sp. i Bunden af de dybeste Baranker paa

Oslkyslen fra 15 - ly« N. B. og 2000' Hoide ved Matlaluca,

Sta Maria ved Orizaba; i Chinantla gaaer den ned i Alva-

rado-Sletten, og dyrkes hist og her ved Indierbyerne.

6. C. elatior. Mart. i Baranca de Tioselo, i Nærheden af Jalapa,

funden af Dr. Schicde. Forf. ubekjendt.
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7. C. pochutlensis n. sp. i Urskovene paa Veslkyslen I Districlet

Pochutla paa 16« N. B. og 1200—1500' Hdide.

8. C. montana n. sp. i Bjergskovene i de ostlige Dele af Dep.

Oajaca paa 2—3000' Hoide ved Tepitongo, Tonaguia.

9. C. scandens n, sp. slyngende Palme i Oslkyslens Urskove

paa 2400—3000' Hoide, især hyppig ved Mirador.

10. C. affinis n. sp. slyngende Palme i Bjergskovene i Chinanlla

paa 3000' Hoide, hyppig paa Aasene imellem Chuapam og

Tiutalcingo.

II. Collinia nov. gen,

1. C. elegans Lbm. Chamædorea elegans Mari. almindelig i Osl-

kyslens Urskove fra 15—22« N. B. imellem 15—3000' Hoide.

2. C. elalior n, sp. i Chinantlas Bjergskove imellem 2—3000'

Hoide, ved Tiutalcingo, Pellapa etc.

3. C. humilis n. sp. i de osllige Urskove imellem 1500—3000'

Hoide, omkring Colipa, Misantla, Tonaguia, Lacoba.

IH. Stachyophorbe nov. gen,

i, S. monlana n. sp. i Bjergskovene over Tepitongo i Dep.

Oajaca paa 3—3500' Hoide.

2. S. cataractarum n. sp. imellem Klippeblokke i og omkring

Cataracterne i Chinantlas Bjergklofter paa 12—1500' Hoide,

ved Jocotepec.

IV. Bactris Jaccf.

1. B. mexicana n. sp. i de osllige Cordillerers Urskove imellem

19—22^N. B. og 1500—2500' Hoide, omkring Pital ved

Rio Nautla, ved Maloapam, i Barankerne omkring Sta Maria

de Tlapacoyo, ved Mallaluca, i Chinanlla etc.

2* B. acuminata n. sp. i Chinantlas Urskove paa 1500—2000'

H3ide, om Lalana, Toavela, Lacoba.

V. Asivocaryum C, fV. G. Meij,

1. A. mexicanum n. sp. paa de fugtigste, skyggefuldeste Steder

i Chinantlas Urskove paa 2000' Hoide, ved Lacoba, Tepiuapa.

VI. DtsmoncHS 3Iariius,

1. D. chinanllensis n. sp., slyngende Palme i Urskovene omkring

Lacoba paa 2000' Hoide, sammen med Aslrocaryum.
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Vn. Cocos L.

1. c. nucifera L. dyrket og forvildet saavel paa Ost- som paa

Veslkyten, samt i det indre Hoilands bækkenagtige For-

dybninger indtil 6500' Hiiide.

2. C. regia n. sp. udbredt i Østkystens Urskove fra Havet til

2500' Iloide, især hyppig ved Antigua, Tolorae, S. Carlos,

Colipa.

3. C. Guacuyule n. sp i de vestlige Cordillerers Skovklofler

indlil 1200' Hoide, hyppig ved Guatulco.

VIII. j4crocomia Martins,

1. A. sclerocarpa Mart. meget udbredt paa begge Sider af Mejico,

og i de indre varmere Dalstrog.

IX. Phoenix L.

1. P. daclylifera L. forvildet i Tehuacan-Dalens Kalkgebeet.

X. Reinhardtia nov, gen,

i, R. elegans n. sp. Polyandristisk Palme, kun bemærket paa

Bjergaasen imellem Chuapam og Tiutalcingo paa 3500' Hoide.

XI. Geonoma FFilld.

1. G. mexicana n. sp. ikkun iagttaget i Bjergskovene imellem

Toavela og Lobani i Chinantla paa 3000' Hoide.

XII. Trithrinax Martins,

1. T. aculeata n. sp. paa Mejicos Vestside i Kalkterrainet imel-

lem La Galera og Pociiutla under skyggende Bambuser paa

1000 Fods Hoide; i Skoven imellem S. Miguel del Puerto

og Schadani imellem Charaædorea pochutlensis.

Xlli. Copcrnieia Martins.

1. C? Pumos. Corypha Pumos. HBK. paa de golde trachy-

tiske og basalliliske Bjerge langs Tehuacan-Dalen indlil Aasene

ved Chapulco og 6—7000' Hoide; udbredt over hele Sierra

de Sangolica og Cerro-Colorado.

2. C? nana. Corypha nana HBK. med samme Udbredning og

Localiteler som den foregaaende.

XIV. Sabal. Jdans.

1. S mexicana Marlius, udbredt over begge Kyststrækninger af

Mejico fra 22^ til 15" N. B. Især almindelig omkring de

salte og hrakke Kystlaguner; enkelte Exemplarer dog be*
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mærkede paa Vestsiden til en Hoide af over 1(500' og

30 Miles Afstand fra Kysten ved S. Bartolo.

XV. Chamærops L,

1. C ? Mocini HBK. ved Acapulco efter Humboldt, Forf.

ubekjendt. Vistnok urigtig Slægtsangivelse.

XVI. lirahea Marttus,

1. B. dulcis Mart. Corypha dulcis HBK. tilhorer Indlandels

varme Dalstrog, saaledes Tehuacan-Dalen, Plan de Amilpas,

paa Hciider iraellem 4—5000'.

2. B. calcarea n. sp. paa Kalkbjergene om Xalcomulco paa

2000' Hoide.

Flere af de tidligere bekjendte Slægter erholde ved denne Forogelse

af Arterne en betydelig Udvidelse af deres Udbredningszone. Endlicher

angiver i Gen. planlar. Grændserne for efterstaaende Slægter saaledes:

Nordgrændse efter Endlicher. Nordgrændse efter Differents.

Forf. Iagttagelse.

Chamædorea til 8" iN. B. 23« N. B. + 15«

Astrocaryura ....... O« — 18° — +18°

Baclris O« — 23° — +23»
Desmoncusfra23o S.B. til 0° — 18o — -f 18«

Geonoma lO^ — 17° — + 7°

Trithrinax 28° S. B. 17« — + 45°.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Worsaae., Tillæg til „Runamo og Braavallaslaget". Kbhvn. 1845. 4.

de Reiffenberg (Baron), Monumens pour servir å Thistoire des provinces

de Namur, de Hainault et de Luxembourg. (^CoUection de

chroniques Belges inédites publiée par ordre du gouvernement.

Bruxelles 1844. 4. T. 1.)
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Modet den 31^® Januar.

tionferenlsraad Orsted meddeelte nogle Forsog over den Forandring

man ofte seer foregaae med Qvægsolv, uagtet det er lufttæt indslultel i

Glas; man seer nemlig Qvægsolvet ofte her overtrækkes med et Pulver,

som i Begyndelsen er graat, senere ikke s|eldent gaaer over i rodgult,

undertiden derfra i sort. Man kan ikke vel ansee dette Pulver for

andet end et Jlle, uagtet den Luft, hvori det var indsliittet, ikke syntes

al have kunnet afgive den til sammes Dannelse fornodne Ilt* Iagttagel-

sen er sandsynligviis ofte gjort; men den synes ikke at have foranlediget

nogen egen Undersogelse ; og dog gives her Anledning til adskillige

Sporgsmaal. Er del virkeligt Qvægsolvilte, som her dannes? Gives der

maaskee Glas med saadanne Porer, at Luften, om ogsaa med yderste

Langsomhed, kan trænge derigjennem? Kan maaskee et meget bly-

holdigt Glas afgive lidt Ilt til Qvægsolvet? Alle disse Sporgsmaal be-

stemte O. for endeel Aar siden, til herover al anstille nogle Iagttagelser

og Forsog, og at optegne dem noiagtigt.

Den heromhandlede Virkning udvikler sig yderst langsomt; den

synes end ikke at komme paa sit hoieste i Lobet af 7 eller 8 Aar

;

6. har derfor ikke længer villet forhale Bekjendtgjorelsen af de Resul-

tater, han har erholdt, uagtet de kun ere faa og lidet belydende, og

uagtet han har begyndt en ny Række af Forsog over Gjenstanden. Til

sine Forsag har han hidindtil brugt smaa Kugler, som omtrent havde

J Tomme i Rumfang, og hvoraf den mindste veiede 118, den storsle 140 Gran.

O. begyndte sine Forsog 1838; men havde allerede dengang

en Kugle liggende fra flere Aar tilbage, hvori Qvægsolvet var blevet

belagt med rodtgult Pulver, og Glassets Indre ligesaa. Forandringerne

ere vedblevne at foregaae i denne Kugle, hvis indre Overflade nu er

dækket med el sort Pulver, som har nogen Glands, og er tæt nok

samlet til al gjore Kuglen uigjennemsigtig. I Aaret 1838 lod han for-

færdige 4 nye Kugler, to af hvidt, men blyfrit Glas og to af gront

Glas. De bicvc veiede paa en meget fiin Vægtskaal med engelsk Gran-

vægt, og Lufttryk saavclsom Varme angivet. Imidlertid vare disse Vei-



ninger kun forelobige og ikke ndforte ved Dobbellveining. 6, beklager

meget, at han dengang kom til al afbryde Arbeidet, uden al foretage

Dobbellveiningen, Da han næste Aar (1839) i Juni Maaned alter fort-

satte Fcrsogene, havde Qvægsolvet i den ene Kugle af hvidt Glas, som

han i sine Forsog betegnede med Nr. 1 , begyndt at lide en svag

Forandring; i den anden hvide Glaskugle, betegnet som Nr. 2, var der

neppe nogen Forandring kjendelig, og i de to Kugler af gronl Glas,

betegnede som Nr. 3 og 4, var aldeles ingen. Veiningerne skeele nu

alle ved Dobbellveining, og gav Væglen af hver Glaskugle lidt storre

end forrige Aar, omtrent 0,01 Gran; men da det fandtes, at den ene

Arra af Vægtstangen var noget lidt, skjondt neppe mærkeligt, slorre end

den anden, turde Intel herpaa bygges. Siden den Tid findes ingen

Forandring i Vægten. Det er kun at bemærke, al Nr. 4 var i Aaret

1843 bleven beskadiget og derved aabnet, saa at der ingen Anledning

var til nu at veie den. De 3 andre bleve veiede bande sidst i Decem-

ber f. A. og i Begyndelsen af delte Aar, stadigt med samme Vægl som 1839.

Veiningerne afvege ikke lel 0,002 Gran fra hverandre, og viste samme

Vægt som i Juni 1839. Imidlertid er nu Qvægsolvet i Nr. 1 og Kug-

lens indre Flade stærkt belagt med et rodgull Pulver. I Nr. 2 er den

samme Virkning foregaaet, men lidt svagere. I Nr. 3, som er af gronl

Glas, spores ingen Forandring, og hvad mærkeligt er, at selv i den be-

skadigede og aabne Kugle af gronl Glas har Qvægsolvet ret holdt sig

uforandret. Forsaavidt man kan troe Oiets Skjon maa den Mængde af

tilsyneladende Qvægsolville, som har dannet sig i de hvide Glaskugler,

udgjore nogle Gran, hvorimod den indslutlcde Luftmængde ikke nær

kan udgjore 0,08 Gran Luft, og allsaa ikke indeholde 0,02 Gran Ilt,

saa at der ikke engang kunde dannes 0,25 Gran rodt Qvægsolville

Kuglerne har han endnu villet beholde hele lil fortsatte Iagttagelser.

6. har nu begyndt en ny Række af Forsog med Glaskugler af

forskjellig Tykkelse, ligesom og med lufttomme og luftholdige, nogle af

hvidt, andre af gronl Glas. Indflydessen af ulige Farvelys vil ogsaa i

denne Forsogsrække blive provcl. Endskjondl del vel er muligl, at alle

disse Forandringer kunne tilbagefores til bckjendle Ting, troer O. dog

at burde undcrsoge dem, som om derved noget endnu Ubekjendt kunde

foregaae.



13

Etatsraad Reinhardt forelæste et Par Breve fra Selskabets Med-

iem, Doctor Wilhelm Lund i Brasilien til hans Broder, Bureauchef Lund

i Nationalbanken. Af disse Breve erfares, at Dr. Lund atter har gjort

Opdagelser over Forverdenens Dyrlevningcr, og at disse nye Opdagelser

maa være af en stor Vigtighed; men da de forelagte Breve ere at be-

tragte som Forlobere for vigtige og omstændelige Meddelelser af mere

end een Art, maa vi her indskrænke os til den, alle Videnskabens

Venner glædelige Efterretning, at Dr. Lund heldigt har overvundet mange

Vanskeligheder, og har tilveiebragt ny Berigelse for Videnskaben.

n

Selskabet modtog:

Ravul Chassinat (Docteur en médicine), Etudes sur la mortalilé dan^

les bagnes et dans les maisons centrales de force el de cor-

"*'

Jt reclion dépuis 1822 jusqu'å 1837 inclusivement, failes d'apré«

les documens officiels fournis par les minisléres de l'interieur

et de la marine. Paris, 1844. 4,
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Oversijft
over dot

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

Forjiandlin^er

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1845.

oS-^^O^>-5 o

Af

Conferentsraad og Professor Mf» C* Avsicd^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

IWr. 2.

Modet den 14^^ Februar,

Jt rofessor Eschricht meddeelte Selskabet de nyere Resullaler af hans

Undersogclser over Hvaldyrene, som han har kunnet tilfoie de tidligere

oplæste Afhandlinger for de overleveredes til Trykning i Ilte Bind af

Selskabets naturh.-mathem. Skrifter.

Næbhvalcn., Færingernes Dogling^ Islændernes Andhval ^ er

bleven undersogt i Henseende til de Tænder, der fandtes skjulte i Tand-

kjodet (see Oversigten for 1842 P. 2). Paa en Række noget tyndt-

slebne Skiver af disse Tænder, udarbeidede ved Hr, Regimentschirurg

Ibsen^ fandtes, at de have en Bygning, som i flere Henseender kommer

meget nær den af Fisketænderne, især Haiernes. I den hcelt forbenede

indre Tandmasse saaes nemlig, at Kiirahulen havde en stærkt grenet

Form, lig Marvrorene i Fiskenes Dentine; de characleristiske tynde

Kalkror i Denlinen straalede ud fra hver af Grenene og stodc i For-
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bindelse med Beenceller, som ikke alene dannede lo Lag nærmest Den-

tinens Overflade, men ogsaa laae i tætte Hobe mellem Marvrorenes

Grene. Tænderne vare nærmest Roden beklædte med et Lag Tandkit,

nærmere Spidsen med et Lag Glassur, udenom hvilken dog atter laae et

Lag Tandkit, hvorfra endog paa flere Steder trængte Marvror dybt ind

i Glassuren, som om derved forberededes en Indsugning lig den af

Beenmasse i Almindelighed.

De trinde Legemer i Næbhvalens Maver, som lignede Indvolds-

orme, ere ved noiere Undersogelse fundne at være Spermatophorer af

de fordoiede Blækfisk. De vare tildeels af usædvanlig Storrelse og

mange af dem endnu saa lidet oploste, at det lykkedes at undersogc

hele deres indviklede Bygning.

Den særdeles vel vedligeholdte Hjerne er bleven noiere under-

sogt, og derved ere Lugtenerverne blevne fundne som to meget fine

Nervelraade, der udspringe i Form af en lille trekantet Plade med tre

Rodder paa det sædvanlige Sted. Udspringet af de andre Nerver har

ogsaa frembudt flere Mærkeligheder, f. Ex. at N. glossopharyngeus og

vagus hver udspringer med lo Rækker af Rodder, hvoraf den ene ligger

nærmere, den anden fjernere fra Middellinien af den forlængede Marvs

Bugflade, et Forhold, som Prof. E, derefter ogsaa har fundet paa andre

Pattedyrhjerner. Af alle Nerver var Horenerven den tykkeste, og den

viste sig endnu tykkere, end den virkeligen er, idet den saakaldte portio

inlermedia, som egentlig horer Ansigtets Bevægelsesnerve til, men ligger

tæl forenet med Horenerven, her er usædvanlig tyk. Tyggenerven

(portio minor 5ti paris) udspringer med en Række enkelle Rodder, stil-

lede krandsformigt omkring den indre Flade af Ansigtets Folelsesnerve

(portio major 5li paris).

Den i den sidste Beretning fremsatte Mening, at den gron-

landske Anarnak (Monodon spurius Fabricii) er det samme Dyr som

Næbhvalen eller Doglingen, har fundet fuld Bekræftelse ved Under-

sogelsen af to Anarnakhoveder, som Capt. Holbdll har tilstillet Univer-

sitetets zootomiske Museum.

Prof. E, bemærkede, al Navnet Hyperoodon o: „den med Tænder

paa Ganen'', som ikke alene begrundet paa en reen Feiltagelse, men

endogsaa angivende el Forhold, der er Pattedyrene overhovedel aldeles

fremmedl, nodvendigviis bor udgaae af Systemet, og et andet Navn
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træde i dets Sled, hvortil foresloges ^^Chænocitus*'' som Oversættelse af

Islændernes: Andhval.

Til Beskrivelsen af Hvalfostrenes ydre Former og af deres

forgængelige Tænder, hvoraf er meddeelt et Udtog i Oversigten af Sel-

skabets Forhandlinger for 1844 (p. 1—3), har Prof. E. knyttet en Be-

skrivelse af de mindste Vaagehvalfostres Splanchnologie, som i Forbindelse

med den af de forgængelige Tænder vil blive meddeelt i det Ilte Bind

af Selskabets Skrifter under Titel af: „om Fosterformerne i Barde-

hvalernes Ernærings- og Forplantelsesredskaber."

Ved denne Undersogelse af de mindste Bardehvalfostres Indvolde

har det viist sig, et man selv ved saa smaa Individer faaer en rigtigere

Forestilling om Slægtens og Artens Indvolde, end man letteligen nogen-

sinde kan faae ved Undersiigelsen af et udvoxet Individ, paa Grund af

de umaadelige Vanskeligheder, som derved lægge sig i Veien.

I det Hele taget fandtes en væsentlig Overeensstemmelse i Hen-

seende til Indvoldene mellem disse smaa Hvalfostre og andre Pattedyr-

fostre og navnlig Delphinfostre. Med Undtagelse af Spyttekjertlerne,

savnedes intet af de hos Pattedyrene i Almindelighed forekommende

Indvolde, selv ikke Skjoidbruskkjertlen, som Hunter ikke kunde finde

paa den af ham undersogtc Finhval, og ei heller af Nogen senere vides

Æt være iagttagen hos Bardehvalerne. Leiet og Forbindelsen af de for-

skjellige Indvolde var i det Hele taget som hos Pattedyrfostrene i

Almindelighed, navnlig fandtes intet Spor til en Udskeielse af Tarmkanalen

mellem Bugmusklerne, som Prof. Vrolik i Amsterdam har fundet paa en

dod stor Finhval og antaget for at være normal hos disse Dyr. Især

var Ligheden i mange Henseender meget stor med Delphinfostrenes Ind-

volde. Saaledes navnlig i Henseende til Mavernes Form, Nyrernes Stor

-

relse. Form og Bygning, Urnyrernes tidlige Svinden, Kjonsdelenes

Former, Bugens og Brystets gjensidige Stcirrelsesforhold, Lungernes

Form, Aandepiben, Ganeroret, Manglen af Spyttekjertler.

Det vilde kunne menes, at disse Overeenssteramelser mellem

Bardehvalerne og Delphinerne i Fosterlivet senere kunde hæves. Men

allerede den Omstændighed maa fore til en modsat Mening, at paa den

anden Side ogsaa de Forskjellighedcr, der vides at bestaae mellem begge

disse Hvaldyrfamilier, have kunnet eftervises paa disse smaa Fostre.
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Til saadanne Særegenheder i Bardehvalcrnes Splaiichnologie, i Mod-

sætning til Delphinernes, hSrer:- Tilstedeværelsen af en Blindtarm, Hjer-

tets storre Brede, Strubehovedels meget eiendommelige Dannelse, og især

den aldeles eiendommelige Muskelsæk derpaa, som J. Hunter og Sandi-

fort have fundet paa store Bardehvaler, men virkelig allerede viser sig

paa ganske smaa Fostre af disse Dyr.

lovrigt forbeholdt Prof. E. sig f folgende Afliandlinger yder-

ligere at godtgjore de her fremsatte Paastande, ved Meddelelsen af sine

Undersogelser over de enkelte Organer af store Hvaldyr.

Selskabet modtog

:

Vedet-Simonsen^ Beskrivelse af Rugaard. 5te Hefte. (22 Excmpl. til

Fordeling blandt Selskabets Medlemmer.)

C. U, h'alkar, Aclstykker henhorende til Danmarks Historie i Reformations-

tiden, samlede af udenlandske Archiver. Odense, 1845. 4.

Miidet den 28^« Februar.

Mfrof. Sibbcrn forelæste en Afhandling angaaende det Pathogno-

miske, betragtet fra den physiologiskt-psychologiske Side. Han skjel-

nede imellem det Palhognomiskt Mimiske og det Vegetativt-Pathognomiske.

Til det fors te meente han at Grunden var at soge deri, at det udgjor

enten et Udtryk af eller en reel Bestanddeel af den Actions-Tilstand,

hvori Individet ved Virkningen af eet eller andet aandeligt Indtryk natur-

ligen sættes, saa at man altsaa i ethvert Tilfælde, ved at forklare det,

maa sce hen til, deels om og hvorvidt det legemlige Udiryk er at betragte

som et Slags Eflergjorelse af Det, der bevæger Sindel, idet da Sjælen

ligesom legcmligcn bckræfler Del, hvad der indvortes rorcr sig i den,
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deels af hvad Beskaffenhed den udadgaaende Tilbagevirkning mod den

indvirkende Gjensland nalurligen raaatle blive, dersom den fremkaldte

Sindsbevægelse fuldt kunde træde ud i Handling og, som det kaldes,

skaffe sig Luft heri; thi meget uvilkaarligt Mimiskt bestnaer i det

Muskelspil , som enten bebuder en organisk Forberedelse til en saadan

Tilbagevirkning, eller viser os Reactions-Tilstanden i sin forste endnu

uvitterlige Begynden, ved hvilken da ei sjeldcnt den hele Tilbagevirkning

bliver staaendc, fordi Besindighed, Anstand, Frygt eller Andet holder det

activere Udbrud tilbage. Det Vegetativt-Pathognomiske (f. Ex. en Rodmen)

kan nu tildeels hSre med hertil, men tildeels har det uden Tvivl sin

Grund i Organismens Henarbeiden til at aflede det Besværende og derved

at forskaffe en Lettelse tilveie, hvorpaa Angstens Sveed kan være et

Exempel. Paa denne Maade meente nu Forfatteren, at Taarernes orga-

niske Betydning var at forklare, og saaledes havde han ogsaa funden

dem forklarede i en Afhandling i Moritz's Magazin der Erfahrungs-

seelenkunde 8 Bd.

Da Afhandlingen henhorer til den Cyklus af Betragtninger over

Forholdet imellem Sjæl og Legeme, af hvilke Forfatteren har forelagt

Selskabet den storste Deel for flere Aar siden, og dette hele Arbeide

snart skal overleveres til Trykken, skal her Intet videre af Afhandlingens

Indhold meddeles.

Selskabet modtog:

Hermann v. lijeUce, der Bernstein, ein wiehtiges Naturproduct des Konig-

reichs Danemark, der Herzogthiimer Schleswig und Holstein,

so wie des Herzogthums Mecklenburg und anderen Gegenden

des nordlichen Deufschlands.
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Oversigt
over det

Kongeligge danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeid
i Aaret 18^5. /$v>

o-«-^^©^^-3-c

Af

Gonferentsraad og Professor Mt» €7. 4^irste€l^
Comniandcur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

IXr. 3 og S.

Modet den 14^^ Marts.

^ette Mode blev holdt i det kongelige Palais og lians Majestæt Kongen

behagede selv at lede Forhandlingerne.

Udkastet til Selskabets Budget for 1845 blev forelagt af Kasse-

commissionen ved dets Medlem Etatsraad Rosenvinge og efter Droftelse

og de fornodne Afstemninger blev Budgettet saaledes bestemt:

Indtægter.
i.

2.

3.

4.

5.

Kassebeholdning ved Slutningen af 1841

Renter af Selskabets Fonds. . .

Fra det Classenske Fideicommis

Etatsraad Schous Legat*) ....
For Salget af Selskabets Skrifter

*) Ifolge Fundatsens Isle Afdeling § 5, der lyder saaledes: „Til det Kgl. Vi-
denskabers Selskab i Kjobenhavn udbetales aarlig 50 Rbd., for hvilke 50 Rbd.
samme udsa>iter en Præmie for Besvarelsen af et Priissporgsmaal, som
Selskabet selv behager at vælge. Og beroer det paa Selskabets Godlbefin-
dende, om det aar^ig vil udsætte en Præmie paa 50 eller hvert andet Aar
een paa 100 Rbd., eller hvert Ide Aar en paa 2(X) Rbd."
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Udgifter.
1. Gngcr og Loniiingcr

2. Til Samfundet for den danske Lit. Fremme . .

3. Præmier

']. Selskabcis Skrifter . . w

5. Ordbogen

6. Del magnelisk-melcoroiogiskc Observatorium . .

7. Collcctanea mcleorologica

8. Den artesiske Brondboring

9. Regestum Diplomaticum

iO. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer .

11. Pastor Mag, Beckers Skrift: Udtog af danske

Gesandleres Beretninger

12. De Besselske Sollavler

13. Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie i

Middelalderen . . >

14. Subscription paa 40 Exemplarer af 2det Bind af

Saxo samt til Kobberne i Saxo

1.5. Til Juslitsraad Molbechs Glossarium

16. Til Udgivelsen af nogle historiske Documenter

ved Dr. Kaikar

17. Til Dr. Hiibertz Samling af Documenter ved-

kommende Aarhuus

18. Til Candidat Coldings Forsog

19. Til Udgivelsen af Kong Christian den Fjerdes

Breve, ved Juslitsraad Molbech

20. Til et Portrait af Overhofmarschal Hauch, Sel-

skabets forrige Præsident

21. Selskabets Folier i Banken

22. Gratificationer

23. Brænde, Lys og forsk, andre Udgifter

I Alt

Da den under No. 8 anforte Udgiftspost bliver at

udrede af det disponible Fond

saa anslaaes de for Aaret bestemte Udgifter til . .

og der bliver til Disposition i Aarets Lob ....

Rbd.
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Indtægter.
1. Renler af Selskabets Fonds . . .

2. Fra det Classenske Fideicommis .

3. Ved Salg af Selskabets Skrifter .

4. Etatsraad Schous og Frues Legat
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Rl)d.

Ved Udgangen af 1843 var Selskabels Capilal 125,982

Kassebeholdningen 4,042

Ved Udgangen af 1844 var SelskabctsCapital 127,962 »

Kassebeholdningen 2,531 12

Rbd.

130,604

130,496

Sk.

12

Juslitsraad Molbech meddccllc Beretning om en Samling af

Kong Christian den Ides Breve, som han agter at udgive.

Modet (len 28"'^^ Marts.

M^rofessor Forchhammer forelæste den forste Deel af en Afhandling

om Sovandets Sammensætning og Indflydelse paa Dannelsen af faste

Lag, som indbefattede Undersogelscr over Sovandets Bestanddele

i Middelhavet og Nordsoen. Denne Afhandling horer til en Række af Ar-

beider, hvis Hovedopgave er, at vise, hvorledes saavel i Jordens nuværende,

som i dens ældre Perioder, de forskjellige Stoffer gjennemlobe visse Kredslob,

og vende tilbage til lignende Former og Forhold, som de, hvorfra de erc

udgaaede, I disse store Kredslob indgriber Organisationen, saavel Plan-

teverdenes, som Dyrerigets og Stofferne gaae fra disse organiske For-

bindelser under særegne Omstændigheder igjen tilbage til uorganiske

Foreninger.

Til disse Arbeider hcirer ogsaa den af Forfatteren i forrige Aar

Selskabet forelagde Undersogelse over Tangarternes Aske, og den Indfly-

delse, som disse Planter overhovedet udove paa Dannelsen og Foran-

dringen af faste Jordlag. Forfatteren antydede allerede dengang at den

ejendommelige Forandring, som Leret lider under Indflydelsen af den

raadnende Tang, vilde være istand til at forklare hvorfor Heden under
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visse Omstændigheder kunde forvandle den ene Skiferai t til en kornet-kry-

slalUniske IJjergmasse , medens den anden, under lignende Omstændig-

heder ikkun hærdedes. Han gjorde derved opmærksom paa, at den i den

ældre siluriske Ovcrgangsformation saa hyppige Tangskifer, (Alunskiferj

indeholder ligesaamcget Kali, som den bornholmske Granitgneus, og at

det Natron, som desforuden findes i denne sidste Bjergart, kunde tæn-

kes at hidrore fra Havvandels Kogsalt, der under Omstændigheder, som

maae antages at have været virksomme ved disse Metamorphoser, let

vilde decomponores og danne Natron, der maatle træde i Forbindelse

med Kiseljorden og Leerjorden. Siden Forfatteren ytlrede disse Formod-

ninger, har han havt Leilighed til at undersoge det i Geognosien saa

beromle, saakaldte Overgangsbassin, der omgiver Christiania i Norge,

Alunskiferen spiller her en stor Rolle, og Ceramites Hissingeri forekom-

mer paa ftere Steder i denne Dannelse; men dette Partie er saa gjen-

nemskaaren af Gange og andre gjennembrydende Masser af plutonisk Op-

rindelse, at man havde al Grund til at vente, at de Forandringer, som

Varmen kunde frembringe i de neplunske Steenarter, maatte vise sig her

udmærket tydeligt. Forfatteren vil her ikkun omtale de Forandringer,

som Alunskiferen har lidt.

Ved Opsloe er den uforandret og ligner i sine Forhold Alun-

skiferen fra Bornholm, Skaane og de ovrige Steder i Skandinavien, hvor

Alunskifer forekommer aldeles uforandret, eller i det mindste med meget

ringe Forandringer. Ved Viggersund er den ganske anthracitisk og haard,

men den storste Metamorphose har den lidt ved Foden af Egebjerget,

noget læ.ngere imod Syd ved Opsloe Kirke. Her, ved den bratte Strand-

bred kunde man tydeligeu iagttage folgende Lag: oversl iblandt de

stærkt heldende Lag fandtes Kalk afvexlende med Skifere, sandsynligviis

svarende til den bornholmske Graptolithskifer, derpaa et stort Lag af

meget haard Kalksteen, som rimeligviis svarer til Kalken med Asaphus

expansus paa Bornholm, derpaa sort Alunskifer med Svovlkiis, i dens

dybere Lag aldeles hærdet til lydisk Steen; derpaa, forenet med de

forrige Lag ved fuldkomne Overgange, Gneus, ligeledes med Svovlkiis og en

mork chioritisk Glimmer. Under denne forekommer store Masser af Gron-

Steen, der er gjennemskaaren med en stor Mængde meget uregelmæssige,

faa Tommer mægtige Gange af Qvarts, der fra Gronstenen gaaer over i

Gneusen, og selv over i den sorte Alunskifer. Allerede den geognosli-
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sk« Overgang viser at den lier omtalte Gneus inaa have været Alunski-

fer, og at Gronstenen sandsynligviis har foranlediget alle de Forandrin-

ger, der maae være foregaael ved Overgan

gen fra den ene Bjergart til den anden.

Disse Forandringer kunne enten bestaae deri,

at Alunskiferens Bestanddele ved Varmens

Indvirkning erc anderledes ordnede, eller

at Bestanddele, der findes i Alunskiferen ere

uddrevne og bortskaffede, eller deri, al Gron-

stenen ved Sublimation har afgivet nye Be-

standdele til Alunskiferen, eller tilsidst kunne

flere af de anforte Virkninger være forenede.

Det er ikke meget sandsynligt at Gronstenen

har afgivet Alkalier, thi hvis der i denne

Steenart fandtes flere Baser, end Kiselsyren

under den stedfindende Temperatur kunde

binde, er der Grund til at formode, at Jern-

ilterne som de svagere Baser vilde være

blevne udskilte og have samlet sig som Mag-

neljernsleen, et Forhold, der viser sig ved

mange Gronsleenlag, Analysen maatte afgjore

disse Sporgsmaal, og Forfatteren har her sam-

menstilt Resultaterne af disse Analyser over

Alunskifergneusen fra Bugten ved Egebjerg

med Resultaterne af sine tidligere Analyser

over Alunskiferen fra Bornholm og fra Op-

sloe ved Christiania, saaledes beregnede, at

det tilstedeværende Kulstof og Vand, der ved

den hoie Varmegrad maatte forbrænde og

fordampe, ere fradragne.



27

lettere forklares derved, al det ved Fucoidenie til Alunskifer forvandlede

Leer paa dette Sted har været more jernholdigt end paa de andre

lo Steder.

Sporgsraaalet om Metaraorphoserne og navnligen det Sporgsmaal om

(incusen er ikkun en saadan Metamorphose af Skiferne, beskjæfliger i

delte Oieblik Geognosterne overordentlig meget, og den Omstændighed,

at man i Almindelighed har seet sig nodt til al antage, at Alkalierne,

der ikkun i en ringe Mængde findes i de almindelige Skifere, og ud-

gjore en betydelig Bestandeel af Gneusen, ere fra Jordens Indre sublime-

merede ind i Skiferlagene, har hidtil bestemt mange Forskere til al for-

kaste Ideen om disse Metamorphoser, hvortil endnu kommer, at man under-

tiden finder Gneuslag indesluttede paa begge Sider af uforandrede Sti-

fere, hvor man allsaa maattc antage, at Alkaliernes Dampe have gjen-

nemtrængl det ene Lag uden al træde i Forbindelse dermed, medens de

forene sig med det andet Lag, hvilket er utænkeligt. Alle disse Van-

skeligheder falde nu bort, og, endskjcindt jeg paa ingen Maade vil negle,

at alkaliske Dampe meget hyppigen have forvandlet Skifer til Gneus, er

det her efter min fuldkomne Overbeviisning aldeles godtgjort, at Tang-

skiferne ved den blotte Opvarming og uden Sublimation kunne gaae over

til Gneus.

Havvandet indeholder alle de Bestanddele, som fra Jordens æld-

ste Tider ikke have fundet nogen Anvendelse ved Jordlagenes Dannelse;

det indeholder saa at sige den Moderlud, der er bleven tilbage efter

Udkrystalliseringen af alle Jordens forskjellige neptunske Masser, forenet

desuden med alt, hvad der i Tidernes Lob ved Vandet er bleven oplost af de

forskjellige tidligere afsatte Lag. Men af alle disse Substantser blive

ikkun de tilbage, som ikke tiltrækkes af Havets Organismer, og som ikke

under de stedfindende Omstændigheder kunne forene sig til i Vandet

uoploselige Forbindelser. Vandet fra Fastlandet tilforer Havet Svovl-

syre og Kalk i Form af Gips, Chior og Natrium i Form af Kogsalt, Ki-

selsyre oplost i Vand især fra Feldspathernes Decomposition, Kali, lige-

ledes hidrorende fra den samme Sleenart, og Magnesia og Kalk i For-

bindelse med Kulsyre, oplost ved Kildernes kulsure Vand. De færreste

af disse Bestanddele forblive uforandrede i Havels Vand, Kalken oplages

af Skaldyrene og Korallerne og bliver derved til uoploselig kulsuurKalk;

Svovlsyren optages af Tangen, og ved den tidligere beskrevne Række af

Decompositioner gaaer den omsider over til Svovlkiis. Mag.nesia oplages
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af Tangen, og afsættes med dens Levninger i faste Lag. Den bliver

desuden ved den forenede Vexelvirkning af kalkholdende Leerlag om-

byltet imod Kalk, saaledes at Kalken opliises og Magnesia bliver uoplo-

selig tilbage. Kiseljorden optages af Infusorierne og Svampene, den

indgaaer under særegne Omstændigheder, Forbindelser med andre af

Havvandets Bestanddele og bliver uoploselig; ikkun for Havets Kogsalt

er der i Forhold til dens Mængde en meget ringe Forbrug, og deraf

synes at fiilge, at dens Qvantitet bestandigen maa filtage i Havet. For

al kunne forklare alle Havets neptuniske Dannelser er en noiagtig Ana-

lyse af Soevandel fra de forskjellige Dele af Verdenshavet uundgaaelig

nodvendig, og Forfatteren har begyndt paa dette omfattende og moisom-

melige Arbeide.

Den Methode, som han brugte ved Analysen var folgende:

4000 Gran af Soevandel bleve blandede med en ringe Mængde

reen Salpetersyre, hvorpaa der blev tilsat salpctersuurt Solville saalænge

som det bundfældte noget. Af det vundne Chlorsolv blev Chioret bo-

regnet uden at lage Hensyn til de mpget ringe Qvantiteter af Brom og Jod,

der kunde være tilstede. Overskuddet af Solvet blev derpaa alter udskilt ved

Saltsyre, o^ Svovlsyren siden bundfældet med Chlorbarium. Svovlsyren

blev beregnet ved Væglen af den bundfældte svovlsure Baryl. Effer at

Overskuddet af Baryten atler var udskilt ved Svovlsyre, blev Kalk og

Magnesia bundfældet ved phosphorsuurt Natron, og et stort Overskud af

kaustisk Ammoniak. Moderluden og Vaskevandet blev inddampet til Torhed,

og Saltet derpaa oplost i lidt ammoniakholdigt Vand, hvorved der endnu

blev vunden en ringe Mænge phosphorsuur Kalk og phosphorsuur Mag-

nesia-Ammoniak. Vægten af delle saralede og glodede Bundfald blev

bestemt, det blev derpaa oplost i Saltsyre, filtreret, blandet med stærk

Viinaand og lilsat Svovlsyre. Efter 24 Timer var al svovlsuur Kalk

udskilt, og af dens Vægt blev Kalken beregnet. Der blev antaget at

Kalken i det phosphorsure Bundfald havde været tilstede som P- Ca^

og Magnesia efter Fradrag af denne Forbindelse beregnet af den phos-

phorsure Magnesia.

4000 Gran af samme Mineralvand bleve inddampede til Tor-

hed, Saltet glodet, og oplost i Vand, som derpaa blev blandet

med stærk Spiritus, indtil det indeholdt omtrent 60 pCt. Viin-

aand. Til denne Oplosning blev der sat Chlorcalcium for at bortfjerne
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den tilstedeværende Svovlsyre, filtreret, tilsat Ghlorplatin, inddampet til

Torhed og oplost i fortyndet Viinaand. Af VæS ten af det saaledes ud-

skilte Chlorplalinkalium blev Kalimængden beregnet. Natronet derimod

blev beregnet, idet Forf. antog Soevandet for neutralt, og da alle Syrer

vare bestemte, beregnede han, hvorraeget der vilde udfordres for at mætte

de Syrer eller Chloret, som ikke kunde optages af de andre bestemte

Baser. Den i Vand uopliiselige Deel af det glodede Salt blev oplosl i

Saltsyre, inddampet til Torhed, befugtet med Saltsyre og oplost i Vand,

hvorved Kiseljorden blev tilbage, den saltsure Oplosning blev blandet

med Salmiak-Oplosning og Ammoniak, hvorved Jernilte, Leerjord og en

meget ringe Mængde phosphorsuur Kalk blev udskilt.

Forfatteren forsogte forst efter den almindelige Methode at be-

stemme Kalken ved Bundfældning formedelst Oxalsyre, men han fandt,

at han af den senere udskilte phosphorsure Magnesia, ved Viinaand og

Svovlsyre altid endnu kunde udskille mere Kalk, Svovlsyremængden er

i Analysen i enkelte Tilfælde mindre, end den virkelig er i Soevandet;

thi naar Soevandet i Flaskerne vare raadnet, var en Deel af de svovl-

sure Salte decomponerede. 1 dette Tilfælde fandtes Jernet altid udskilt

i Vædsken og blev strax vundet ved Vandets Filtrering. For at forhindre,

at der ikke bundfældtes Svovlsolv tilligemed Chlorsolvet, naar Vandets

Forraadnelse havde dannet Svovlbrinte, blev Vandet i dette Tilfælde saa-

længe digereret med Salpetersyre, indtil det ikke lugtede af Svovlbrinte,

•Soevandet blev altid filtreret forend det blev analyseret, og der

blev hvergang en ringe Mængde udskilte Stoffer paa Filtrum: iblandt dem

var der Jern, naar Vandet havde været raadnet, ellers ikke; Bundfaldet

bestod forresten af kulsuur Kalk, phosphorsuur Kalk og Kiselsyre, Forf.

har hidtil analyseret Vand fra Middelhavet, som han skylder Hr, Euis

ved Falmouth, og som i nogen Tid havde henstaaet i hans Laboratorium.

Dernæst har han analyseret Vand, som Hr. Lieutenant Skibsted af Sae-

taten har laget paa en Tour med Kadetbriggen fra Færoerne til Kjoben-

havn. Resultaterne af disse Undersogelser ere udtrykte i folgende Ta-

beller, hvoraf den forste indeholder Analysens umiddelbare Resultat, den

anden Analyserne, forsaavidt som de have været fuldstændige, beregnede

efter deres sandsynlige Sammensætning, og den tredie Analyserne bereg-

net saaledes, at Chloret betragtes som Eenhed, hvoraf allsaa Bestandde-

lenes indbvrdes Forhold viser sig.
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I)aa Kalk end Nordsoens, hvilket sandsynligviis hidrorer fra dets Kysters

og Oers vulkanske Natur og den deraf flydende Hyppighed af kalkrigc

Kilder. Middelhavels Vand er imod den almindelige Mening ikke

rigere paa Magnesia end Nordsoen.« Svovlsyremængden viser ikkun en

ringe Afvigelse ved de forskjellige Steder; kun forekomme 2 Undtagelser,

nemlig Vandet fra Thorshavn og Vandet Nr. 3 fra Nordsoen, taget

mellem Orkenoerne og Shellands-Ocrne. Vandet fra Thorshavn viser

en saa paafaldende Afvigelse, at jeg enten maa antage, al der er

hegaaet en Feil ved Undersogelsen, eller at den overordentlig stærke

Vegetation af Tang, der findes saavel i Sundet mellem Naalsoe og

Stromoe som i den lille Fjord, hvorved Thorshavn ligger, kunde

foranledige en usædvanlig stor Absorbtion af Svovlsyre. Vandet fra

Nordsoen Nr. 3 lugtede stærkt af Svovlsyre og der var altsaa allerede

noget af denne Syre decomponeret. Kalimængden i de forste 4

Analyser er usædvanlig lav; men jeg er tilboielig til at antage at denne

Forskjel hidrorer fra den mindre noiagtige Methode, som jeg brugte ved

mine forste Analyser af Soevandet,

Selskabet modtog:

Dr. Amhrogio Fusimeri Meraorie sperimenlali di raecanica molecularc e

di una forza repulsiva novamente scoperla nella materia. Pa-

dova 1844. 4to.

Bulletin de la socielé géologique de France. Serie 2de T. 1. feuilles

14— 18. Paris 1843—44. et Liste des membres de la sociétc.

Premier voyage a la recherche des sources du Bahr-el-Abiad ou Nil

blanc, ordonné par Mohamed-Ali, Viceroi d'Egyple, sous le

commandement du Capitaine de fregate Selira Bimbachi. Ex-

trait du bulletin de la société de Gcographie. Juillet 1812.

Second Voyage å la recherche des sources du Bahr-el-Abiad etc. (Samme

Bulletin).

Documens et observations sur le cours du Bahr el Abiad etc. (Samme

Bulletin Fevr. 1843).

Ph. Fr. de Siebold leltre sur rulililc des rausées Elhnographlques etc.

å Mr. E. I. Jomard, Paris 1843. 8vo*
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Colleclion géographique de la Bibliothéquc Royale (Développement de

la colleclion pendant les années 1842. 1843.)

(Disse 5 Skrifter meddelte af Jomard.')

Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Kon. Bayerscben

Akademle der Wissenschaften. 4 B. i Ablb. Muncben 1844. 4to.

Abbandlungen der pbilosopbisch-pbilologiscben Classe derselben Akade-

mie. 4 B. 1 Abth. Muncben 1844. 4to.

Dr. Karl Schafhåntl Die Geologie in ibrem Verbaltnisse zu den iibrigcn

Naturwissenscbaften. Feslrede. Muncben 1814. 4to.

Fr» Windischmann. Der Forlscbritt der Spracbkunde etc, Feslrede.

Miincben 1844. 4to.

Recueil de lellres et de mémoires addressés a Tacademie des scicnccs

par Leroy-d'Etiolles, Paris 1844. 8vo.

MOdet den 11'« April.

M^rofessor Zeise forelæste en Afbandling om Virkningen mellem xan-

tbogensyret Kali og Jode.

Mod bvad man skulde vente, dannes ved denne Virkning den

bidtil savnede egentlige Svovlkulslofælber, del vil sige, Foreningen af 1

Al. Ætber og 1 Al. Svovlkulslof. Naar nemlig til del xantbogensyrede

Kali, der, som bekjendt, bar Sammensætningen K O. C S ^ -j- C ^ II***

O -|- C S 2, udrort til en jevn Velling med vandfrie Alcobol, sætter fiint

pulveriseret Jode i smaa Portioner og under stadig Omroring indtil alt

Saltet er decomporerel uden Tilkomst af Jode i Overskud, saa udskiller

sig en Blanding af Jodekalium og 2 at. Svovel , medens 1 at. Kulstof

og 1 at. Ilt, rimeligviis forenede med en vis Mængde Jode, give el let

fordampeligl, olieagligt Liquidura, og Resien, nemlig C ^ S^ H *** O

træde Lemmen til C '^ H ^ ^ q -f- C S ^ , der er cl ligeledes olieagtigt,

men langt mindre fordampeligt Legeme, hvilke to Producter man da faaer

oplosle i Alcobol, tilligemed noget af Jodekaliumet og Svovelel.
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Ved Destillalion af den filtrerede Vædskc indlil ei synderligt mere

overgaaer ved 100", har man det let fordampelige Produet i Destillatet.

Naar man dernæst, efter at have frasl<ilt mere Alcohol ved en fortsat

Destillation i Oliebad indtil Badet har naael 150" , og endelig ind-

destilleret Resten for sig lil Torhed, sammenryster det ved denne

sidste Destillation særskilt erholdte Destillat med en lilborlig Mængde

Vand, saa udskiller lig Svovlkulstofælheren som tungere end Vandet,

medens delte optager Alcoholen. Man fuldender derpaa Fraskilling af

Vand ved at lade Productet henstaae med Chiorcalcium og rectificerer

det fragydede.

Den saaledes erholdte Svovelkulstofæther er et blegguult , klart

Liquidura af en særegen, temmelig stærk, ei behagelig. Lugt, og en

sodagtig Smag. Dens Vægtfylde ved 18" er 1,0703. Den taaler —
20" uden at storkne. Dens Kogepunct er omtrent 212", Kun i op-

varmet Tilstand, eller ved Hjelp af en Væge lader den sig antænde;

ved Forbrændingen opstaaer stærk Lugt af Svovlsyrling, Vand oploser

intet deraf; af Alcohol og Æther optages derj i ethvert Forhold. Den

oploser Jode til en bruun, klar Vædske.

Dens Sammensætning er, ifolge Forsog, for 100 D.,

Kulstof: 39,612.

Brint: 6,630.

Svovel: 43,027.

Ilt: 10,731.

Forholdet mellem disse Tal er saa nær det mellem Vægterne

for 1 Al. Ilt, 2 At. Svovel, 5 At. Kulstof og 10 At. Brint, at der ikke

kan være Tvivl om at tillægge Sloffet denne Sammensætning. De der-

efter beregnede Tal ere:

C^: 39,905.

H'": 6,640.

S2; 42,815.

O: 10,640.

Det indeholder folgelig Elementerne for 1 At. Æther og 1

At. Svovelkolslof, og dets Sammensælningsmaade kan da vist ogsaa

antages at være C^H^OO + CS^. Vi kjende altsaa nu baade den

neutrale og deri tresyrede Forbindelse af Æthyloxid og Svovelknlstof.
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En Oplosning af Svovclkulslofæther i en Oplosning af Kali-

hydrat i Alcohol giver en rigelig IJdskilling af kulsyret Kali og i Op-

losningen er da Mercaplan; en Forvandling, som let forlilares saaledes,

at af C*H^0O + CS2 gaaer C. af det sidste Led i Forening med

O af det forste samt med O af H ^ O i Hydr:.tet, medens S træder i

Iltens Sled og FP S i Svovelkulstoffets. Ved langvarig Henstand af

Oplosning dannes tillige xanthogensyrel Kali og deraf noget Svovelkalium.

Det ovenfor omtalte, ved dpn forste Destillation erholdte, alco-

holrige Destillat giver med Vand en letfordampelig og let antændelig

guul Olie, som indeholder Jode, og rimeligviis desuden det Kulslof og

den Ilt, som det xanthogensyrede Kali indeholder mere end Svove)-

kulslofætheren.

En af Regimentschirurg Ipsen udfoit Række af anatomiske Præ-

parater forevistes.

Selskabet modtog:

Mag. A, S. Orsted iiber die Enlwickelung der Jungen bei einer Anncllidc

und iiber die iiussern Unterschiede zwischen beiden Geschlech-

tern. (Af Wiegmanns Archiv.)

— — Fortegnelse over Dyr, samlede i Chrislianiafiord ved Drobak.

(Af Kroycrs Tidsskrift).

Etatsraad Wedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes ældre Historie. 3

B. i H. (27 Ex.)

•— — Bidrag til Jorgen Brahes Levnetsbeskrivelsc, (ligel.)

Miidet den 25^^ April.

tPuslitsraad, Professor C. Molbech forelæste en Beretning om Grev

Geert af Oldenborg og hans Forhold i Holsten og Slesvig^ i Aareno

1465—1472. — Denne Kong Christian den Forstes yngre Broder, hvis

urolige Aand og Krigslyst allerede længe havde sogt Næring i uophor-
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lige Feider med Friserne, med den bremiske Erke- Biskop og andre

Naboer til Landene Oldenborg og Delmenhorst, var endnu ei tilfreds

med, at han, ved sin yngre Broder Moritzes Dod 1464 og ved

Christian den Forstes Afstaaelse af sin Andeel, var bleven ene Herre over

begge Grevskaber. Da Kongen, efter sin Morbroder Hertug Adolfs

Dod, 1460 havde bragt Ridderstanden i Slesvig og Holsten til at vælge

ham til Hertug og Greve, uagtet det forste af disse Lande var et Lehn

af Danmark, og det andet af den tydske Keiser: fandt Christian sig i at

afkiobe begge sine Brodre den Deel, de paastod at have i Arven efter

Hertug Adolf for 40,000 rhinske Gylden. Da han ligeledes (for 43,000

Gylden) kiobte den tydske schauenburgske Grevestammes Afstaaelse af

dens mere gyldige Fordringer paa Arveret til Holsten, og desuden, under

sin hele Regiering, fandt sig trykket ved et forgieldet Skatkammer og

en uordentlig Pengehuusholdning: saae Kongen sig ikke i Stand til i

de rette Terminer at afdrage de Pengesummer, han ved den ovenanforle

Afstaaelse, og paa andre Maader, var bleven sin Broder Grev Gerhard

skyldig. Denne benyttede nu Kongens Fraværelse i Sverrige i Foraaret

1465 til at vise sig med væbnet Magt i Holsten , og at forlange af

Adelen, hvoraf en Deel selv havde betydelige Gældsfordringer til Chri-

stian I, og Andre vare gaaede i Borgen for hans Forskrivninger, at den

skulde sorge for at tilfredsstille hans Fordringer. Kongen maatte læn-

gere hen selv begive sig til Holsten, og bragte, paa et Mode i Kiel,

en ny Forening med sin Broder i Stand, hvorefter vel ogsaa et Afdrag

paa hans Tilgodehavende blev betalt; men Kongen vedblev dog ei allene at

være Grevens Skyldner for en betydelig Sum, men overhovedet at være

i en meget forgieldet Stilling i Hertugdommerne, hvor de allerfleste

kongelige Slotte, med det tilhorende Krongods, var i adelige Pante-

herrers Haand.

Christian troede nu (i Slutningen af A. 1466) at have fundet

el Middel til at tilfredsstille sin Broder, tillige at bringe sine egne

Sager i Hertugdommerne paa en bedre Fod, og at give disse Lande en

overordnet Tilsynsmand, der var uafhængig af Ridderskabet, og ikke

stod i det trykkende Forhold til en Deel af samme, som Kongen til de

adelige Panteherrer. Kongen indsalte i Dec. 1466 sin Broder Grev

Geert til Statholder eller Forstander ^^Uouedmann^ over Hertugdiimmet

Slesvig og Grevskabet Holsten, med en Myndighed, liig den kongelige.
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nn.ir han selv var fraværende; og gav ham tillige Fuldmagt til i denne

hans Stilling at indlose saamange af de pantsatte Slotte, som han suae sig i

Stand til. — Forf. har i sin Beretning om de herefter folgende Til-

dragelser under Christian 1. i Holsten og Slesvig (1467—1472), hvis

forste Afdeling sluttes med Grev Geerts Fængsling paa Segeberg, og de

herved fremvirkcde, mere tvungne, end frivillige Forpligteiser og Fra-

sigelser, som han maatfe indgaae (Aug. og Sept. 4470), viist: at det

selv med fuldstændig Benyttelse af samtidige Diplomer og Documenler,

og af de forst i den seneste Tid for Lyset bragte gamle Kilder (de

lyhekske Kroniker) er vanskeligt eller umucligt, at erholde en klar

Forestilling om det egentlige Forhold, hvorunder Kongen havde over-

draget sin Broder, og denne modtaget en Myndighed i Hertugdommerne

(Holsten blev det, som bckiendt, dog forst 1474) som Grev Geert for-

stod at benytte for sig selv, saaledes al han virkelig fik endeel af de

vigtigste Borge og Slotte (Rendsborg, Kiel, Flensborg, Haderslev,

Sonderborg, Gottorp, HaiieraO, o. fl.) i sin Magt. Det synes at have

været Kongens Hensigt jo for jo hellere at faae Slottene ud af de

adeliges Panthaveres Hænder; men ved hvilke Midler Grev Geert skulde

skaffe de dertil fornodne Penge, findes ikke angivet. Man seer imidlertid

at han fandt den Udvei, at formane Bonderne i Holsten til frivillig at be-

skatte sig selv, og at overgive Greven den samlede Afgift; og det har for-

modentlig især været ved Hielp af disse Bidrag, ajl han blev i Stand til

at indlose Slotlene. — Meget i Geerts Fromgangsmaade var af saadan

Art, al det hoiligen maatte mishage det holstenske Ridderskab, især da

Slatholderens Embede og Myndighed var en ny Indretning, der ikke

kunde stemme overeens med Kongens 1460 indgaaede Forpligtelser.

Adelen klagede ikke blot over, at Greven reent ud neglede al ville til-

fredsstille nogen af Kongens Skyldherrer, uagtet han egenmægtig hævede

Skat og Afgift i Landet; men at han endog ophidsede Adelens Vornede

lil at de skulde negle deres Herremænd Hoveri og Landgilde. Grev

Geert havde overhovedel forslaaet al vinde Afhold hos Almuen, isærdeles

hos Slrandfriserne og Bonderne i den holstenske Wilslermark. Adelen

fandl under disse Omstændigheder en Forsvarsforening nodvendig; og

110 Riddere og Adelsherrer samledes i Mai 1469 ved Kiel og indgik

el Forbund mod Etdiver, som vilde krænke deres Retligheder. Man

v»r maaskee ikke ganske uden Frygt for, at Grev Geerts egentlige 6ie-
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med var, al blive Lehnsfyrsle i Slesvig og Holsten, og at han kunde

være i Stand til at bevæge Kongen, især hvis denne fik sit Herredomme

over Sverrige paa en fast Fod, til at gaae ind herpaa.

Grevens Adfærd blev i det mindste mere og mere egenriiadig;

og det er neppe uden Grund, naar der i Lybekske Kronike berettes, at

han ikke blot ved alle Leiligheder stolede paa sin Broders Fromhed og

Foielighed, men endog forte Ordsprog i Munden om disse hans Egen-

skaber. Christian den Forste lod virkelig Grev Geert raade i Hertug-

dommerne, saalænge han nogenledes kunde; men den Tillid, Kongen

hav«ip viist ham synes dog længere hen at være gaaet over til Mistro,

eller et Slags Frygt, da han (i Oct. 14G9) sluttede et giensidigt For-

svars-Forbund imellem Landene Slesvig og Holsten og Stæderne Lybek

og Hamborg, der kunde see ud, som Kongen enten frygtede indvortes

Uroligheder, eller vilde ophæve Virkningen af de særskille Foreninger,

Ridderskabet paa egen Haand havde indgaaet med Lybek og med Dit-

marskerne, (1469.) Grev Geert vedblev imidlertid at gaae frem, som

han havde begyndt, og giorde endnu et Skridt videre til at tillage sig

fyrstelig Myndighed, i det han (i Foraaret 1470) reiste om i Landet

og fordrede en formelig Hylding (eller som han kaldte det, en ^^Panlc-

hylding^'*^ af Adel og Almue. Den forste vilde ikke vide noget heraf;

Nordfriser, Marskboiiderne i Holsten, og endeel af den ovrige Almue i

begge Lande, fandt Greven derimod villig til at aflægge Hyldingseden.

Nu blev Adelens Klager hos Kongen saa alvorlige, at han selv indsaae,

der maatte sæltes Grændser for Grevens egenmægtige Handlemaade.

Forgieves provede Christian endnu at sende Dronning Dorothea til Hol-

sten; hun, til hvem Kongen havde den hoieste Tillid, og som jævnligcn

nnder hans Fraværelse, deeltog i Regieringen, kunde her intet udrette.

Grev Geert gik endog saa vidt, at negle Dronningen for hendes Person

Adgang til de kongelige Slotte; og da Christian den Forste om Som-

meren 1470 kom til Holsten, og fordrede Regnskab af Greven for hans

hele Adfærd og Styrelse i Landene: neglede denne reent ud at ville

indlade sig paa nogen Afslaaelse, eller paa at overgive de faste Slotte i

Ho^len og Slesvig, som han havde i sin Magt, og havde besat med

sine egne Hovedsmænd, forend Kongen havde betalt ham alt hans Til-

godehavende. De i den Anledning med Grev Geert ved Kongens sam-

lede Raad paa Segeberg Slot forte Underhandlinger vare ligesaa frujil-
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losc, som Christians egne Opfordringer og venlige Forestillinger. Til-

sidst raaalle han gribe til al lade sin Broder sætte i Forvaring paa Se-

geberg (omtrent den 16de Juli 1470); og da Greven efter nogle Uger

blev kied af sit Fængsel, fandt han sig omsider i al overgive Slottene,

og at indgaae andre rimelige Vilkaar ; hvorefter han maatle forlade Lan-

det, og drage hiem til Oldenborg.

Men Folgerne af hans Statholderskab vare dermed ikke forbi.

Allerede i Anlednihg af den nye Ilylding, som Kongen fordrede, reiste

sig Uroligheder, da Eiderfriserne og Marskbonderne neglede at aflægge

den, indtil de saac at man agtede med Vaabenmagt at tvinge plem.

Men ved Efterretningen om Christian den forsles Uheld i Sverrig i Ef-

teraaret 1471, vaagnede Misfornoielse og Urolighed paa ny: en Opstand

udbrod i de frisiske Dislricter, og den indkaldte Greve af Oldenborg

salte sig i Spidsen af denne. 1 September slog Kongen Oprorerncs sam-

lede Hær ved Husum; og den ene Træfning endte hele Feiden. Ger-

hard undkom med Nod over Eideren; flygtede giennem Holsleen til Ol-

denborg, og havde, saaledes udspilt sin politiske Rolle i Hertugdommerne,

hvor han, under tildeels besynderlige og ikke let forklarlige Forhold, var

bleven en farlig Mellemmand imellem Kong Christian og den mægtige

Adel, som dog ogsaa ved denne Leilighed, ligesom oftere, erfarede, at den

Fyrste, som de 1460 havde underkastet sig, og hvis Lemfældighed og

Foielighed de altid gjorde Regning paa, stundom kunde vise en mere

energisk Villie ; og maaskee oftere havde lagt den kraftigere for Dagen,

naar han ikke alt for meget havde folt sig bunden og trykket af Penge-

nod. — Grev Gerhard, hvis videre eventyrlige Skiebne ikke kunde for-

folgcs i det her omhandlede Foredrag, viste sig consequcnt i sin uro-

lige, stridbare og voldsomme, men i andre Tilfælde ridderlige, aabne

og joviale Charaktecr, der ikke lod ham fattes Popularitet. Hans Fei-

delyst_, hans Land og Soroverier, og hans uforsonlige Fiendskab med

Bremens Erkebiskop, bragte del lilsidst derhen, at han blev fordreven

fra sine Arvelande, maalte afstaae Regieringen til sine Sonner, og omsider,

i en temmelig hoi Alder, overraskedes af Doden midt i Pyrenæerne, paa

et Pilegrimslog til Spanien. (T^^^.

)

^
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Professor E. A, Scharling udbad sig Selskabcis Opmærksom-

hed for nogle Undersogelser, som vel ere mere lechniske end reent vi-

denskabelige; men da de nærmest angaae Indretningen og Brugen af et

Instrument, som tidligere (1809) i den Grad erholdl Selskabets Bifald,

at Opfinderen derfor tildeeltes Selskabels Guldmedaille, saa haabede han«,

at Selskabet vilde finde eflerfolgende Meddelelser passende til at oplages

i Oversigten over Selskabels Forhandlinger.

Efter at det af P, Spendrup i sin Tid indrettede og senere af

Regjeringen auctoriserede Alkoholometer af Solv i en lang Række af

Aar.har været benyttet uforandret her i Landet, uden forsaavidt, at for-

skjcllige Uovereensstemraclser mellem de forskjellige Exemplarer af In-

strumentet ere opstaaede, har General -Toldkammeret, efter derom at

have brevvexlet med Bestyrelsen for den polytechniske Læreanstalt, be-

sluttet for Fremtiden at anvende Alkoholomelre af Glas i Toldvæsenets

Tjeneste; dog saaledes, al den spendrupske Inddeling beholdes.*)

Uagtet det vistnok havde været særdeles onskeligt, om man ved

denne Leilighed enten aldeles havde forladt den spendrupske Inddeling,

og indfort den 100de grådige, som hviler paa en videnskabelig Grund

og som er indfort i den tydske Toldforening, Osterrig og Frankrig, eller

dog bestemt, at begge Arter skulde anbringes i Instrumentet, saa maa

altid Indforeisen af Glas -Alkoholomelre istedet for Metal -Alkoholometre,

selv med den spendrupske Skala, ansees for en væsentlig Forbedring.

Forfærdigelsen af disse Glas- Alkoholomelre er overdraget In-

strumentmager J. Nissen; og for at Bestyrelsen for den polytechniske

Læreanstalt kan være i Stand til at prove Rigtigheden af de leverede

Instrumenter, bliver et af Nissen selv udvalgt Exemplar opbevaret i den

polytechniske Læreanstalts physiske Samling. Delle er af S. meget

omhyggeligt bleven sammenlignet med et hundrede grådigt Alkoholome-

ter efter den beromte Tralles, hvilket af Tralles i sin Tid selv er ud-

valgt og sendt til Conferenlsraad og Professor Orsled.

Samtidigt med denne Sammenligning foreloges en anden med et

af Steinheil i Miinchen indrettet Alkoholometer og et af Nissen forfær-

) Scc Handels- o? Skibsfarts -Tidcndo No. A\—\2. 1811,
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digel, hvori inlel Thermomcler var anbragt, men derimod en Skala,

som baadc var inddeell efter Tralles og efter Spendrup.

Senere foretoges en Sammenligning mellem No. 42 af Nissens

Alkoholometre, nemlig det i den polytechniske Læreanstalt opbevarede,

og No. 12 af Nissens, som er bestemt til at opbevares i General-Told-

kammeret. Disse sidste to Instrumenter viste sig tilstrækkeligt over-

eensstemmende.

Den forste Sammenligning udfortes paa den Maade, at alle 4

Instrumenter anbragtes i et Glas, som rummede noget over 2 Potter

Viinaand, Der foretoges en dobbelt Række af Forsog, idet nemlig Af-

læsningen snart foretoges ved i2h^ R., snart ved 9^ R.; thi som be-

kjendt gjelder den forste Varmegrad for Tralles's og den sidste for Spen-

drups Alkoholometre.

De saaledes erholdte Tal ere anforle i Tabellerne I og II, Af

disse ere alter Tabellen IV udregnet, idet S. deels har benyttet de af

Tralles deels de af Spendrup angivne Correctioner.

Sammenlignes i Tabel IV de nye Resultater over Forholdet mel-

lem Spendrups og Tralles's Grader med de ældre Angivelser, da viser

sig en ikke ubetydelig Forskjel. Hvori denne Uovereensslemmelse har

sin Grund, er vanskeligt med Bestemthed at sige, efterdi man ikke har

noget af de ældre Solvinstrumenler, paa hvis Riglighed man kan stole.

Ei heller findes i Spendrups Beskrivelse over det af ham indrettede Al-

koholomcler tilstrækkelige Angivelser over den Vægtfylde, som skal

svare til hver Grad paa Instrumentel. Det har derfor været nodvendigl

al forelage nye Undersogelser over de Vægtfylder, som opslaae ved,

efter Spendrups Angivelse, at blande Viinaand til IC" Spendrup, hvis

Vægtfylde ved 9^ R. skal være 0,825, med forskjellige Mængder Vatid.

De af Nissen fundne Vægtfylder ere anforle i Tabel IV i Rækken G.

Herved har man cengang for alle erholdt et bestemt Udgangs-

punkt, i del nemlig llndcrsogelscrne over en Vædskcs Vægtfylde, som

bekjondt, kan foretages paa forskjellige Maader, og er aldeles uafhængig

af alle Alkoholometre. Det nærmeste Sporgsmaal, som herved kan op-

slaae, synes at være, om man ogsaa tor tilskrive de af Nissen angivne

Vægtfylder fuld Riglighed, eller om man ikke snarere kunde antage, al

Spendrups oprindelige Gradii»ddeling h<ir svaret lil andre Vægtfylder,
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end de af Nissen fundne. Delle Sporgsraaal lader sig vanskeligt afgjore,

med mindre del var muligt at erholde Kundskab om, hvilke Vægtfylder

de Vædsker have havl, hvorefter Spendrup bestemte sin Gradinddeling.

Derimod tale forskjcllige Grunde for, at Solvinstrumenlernc Tid efter

anden have lidt saadanne Forandringer, at de ikke længer ere overeensr

stemmende med det oprindelige.

Nissen har indrettet sine Provevædsker efter Mani, saa at all-

saa til BraMideviin, som viser il*', er anvendt 14 Maal Viinaand, af en

Vægtfylde =^ 0,825 ved 9** U., og 2 Maal Vand ved samme Tempera-

tur. At Viinaand og Vand sammentrække sig ved at sammenblandes er

bekjendt; man faaer altsaa ikke fulde 16 Maal efter at Blandingen er

foretaget; mindre bekjendt turde det være, at Blandingens Sammentræk-

ning, idet mindste efter Nissens Erfaring, skeer meget langsomt, saa at

man selv efter en passende Afkjoling endnu vil finde, at Sammenlræk-

ningen fortsættes i længere Tid. Derved, at Nissen har fulgt samme

Fremgangsmaade som Tralles, har mau opnaaet den Fordeel, at naar

Forholdet mellem Spendrups og Tralles Grader er bekjendt, kan man

benytte alle de af Tralles gjorte Forsog og Beregninger med Hensyn

til den absolute Bestemmelse af, hvormeget Alkohol der findes i en

given Vædske. Da disse temmelig vidtloftige Bestemmelser for Tiden

findes anforte i mange Skrifter, henviste S. blandt Andet til Gilberts

Annalen der Physik 38 Bind Side 349—431, og til Handworterbuch der

reinen und aiigevvandten Chemie von Liebig, Poggendorff und Wcihler,

Artiklerne Alkoholometrie og Aræomeler.

1 det sidstnævnte Skrift findes tillige Angivelser over de af Gay-

Lussac i Frankrig og af Meisner i Osterig indrettede Alkoholomelre.

Angaaende Steinheils Alkoholometer bemærkedes, at der med

hvert Exemplar folger en Skala, som tjener til at vise, hvormange Gra-

der efter Tralles de forskjcllige Angivelser paa Instrumentet udvise. Da

den physiske Samling i den polytechniske Læreanstalt eier et Exemplar,

troede S, det rigtigst al prove del ved denne Lcilighed.
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Tabel I.

Alkoholo-

meler

af

Tralles.
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Da der viste sig nogen Uovereensstemmelse mei^lp disse In-

strumenters Thermometergrader, foretoges en Række af Sammenligninger

af Thermometerne, hvortil endnu benyttedes et af Grciner i Berlin for-

færdiget Thermometer.

Tabel III.
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Tabel IV.

A. B.
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der dog endec! Tilfælde, hvor det er af Vigtighed, at de iklie tilfældigt

eller forsætligt enten forvexles eller blandes. Det er imidlertid ikke

Hensigten paa dette Sted nærmere at omtale de forskjellige Midler,

Videnskaben frembyder for at prove de forskjellige Sorter Olier og

Fedtstoffer, men kun at meddele nogle Resultater over Alkoholometrels

Brug ved saadanne Leiligheder.

Som den væsentligste Hindring for Alkoholometrels Benyttelse

til at bestemme Fedtstoffernes Vægtfylde, ansees især den Omstændighed,

at Stilkens forholdsviis store Tykkelse kun tillader, at Graderne paa

Stilken blive temmelig sraaa; af denne Grund har man baade i Tydsk-

land og Frankrig begyndt at indfore særegne saakaldte Olievægte, som

kun afvige fra Alkoholomelerne derved, at Stilken forholdsviis er meget

tyndere og stundom ogsaa kortere f. Ex. Fischers i Leipzig.

Laurots Olievægt adskiller sig især fra andre Flydevægte der-

ved, al den skal benyttes ved 80** R. Han antager nemlig, at Oliernes

Vægtfylder vise storst Forskjellighed ved denne Varme. Endskjondt

man senere vil see, at denne Mening ikke er rigtig , saa har den hoic

Varme det afgjorte Fortrin , at Olierne blive meget mere tyndtflydende,

hvorved Flydevægten allsaa kan bevæges saameget friere i Vædsken.

S. har derfor foretaget en Række Undersogelser for at bestemme

forskjellige Fedtstoffers Vægtfylder deels ved det af Nissen indrettede

Alkoholomeler med dobbelt Skala , deels ved en særegen Flydevægt.

Instrumenterne benyttedes deels ved 9^ R. deels ved hoiere Varme-

grader og navnligcn efter Laurots Forslag ved 80^ R. Da S. ikke

kjendte nogen tilstrækkelig Beskrivelse af Laurots Fremgangsmaade og

Apparater, lod han gjore et Slags Vandbad, bestaaende af to Cylindre

af forlinnet Jernblik, af hvilke den inderste har 1" i Diameter og 13"

i Hoide; den yderste har 2" i Diameter og 14" i Hoide. Mellemrummet

fyldles paa sædvanlig Maade med Vand, hvilket efter Behag opvarmedes

ved en Spirituslampe. For at gradere ved 80® R. er det nodvendigt, at

Vandet forst holdes fuldkomment kogende i 20 til 25 Minuller; thi for

opnaaer Fedtmassen ikke den tilbciilige Varme.
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Tabel V.

FedtstofTerncs Navne.

B.

Alkoholometcr af Nis-

sen, med dobbelt Ska-

la, benyttet ved 9° R

Spendrups Tralles's

Grader. Grader.

C.

Tilsvaren-

de Vægt-
fylde ved
9° R.

!

"•
lÆldre An-
jgivelser af

I

Vægtfylder

fundne ved
directe

I Veininser.

Roeolie, (Vinter Raps) guul

Rapsolie (Sommer Raps) groniig .

Roeolie, raffineret, guul

Kornfroeolie (Phalaris canariensis)

Bampolie (aldeles frisk)

Linolie

Gammel Valmueolie

Torskelevertran

Uavkalvstran

Lys Sæltran

Mork Sæltran , .

.

Sydsoetran

Færoisktran

Ægte Doglingtran

Doglingtran (Handelsvare)

K eporkaktran » .

.

Tunnoliklran, tyk og meget uklar .

Oxelalg

Svinefedt

Elainsyre

Stearinsyre.

Stearinsyre, hvoraf de saakaldte Mar-

garinlys tilberedes

Spcrmaceti

Vox

Blandingen af Elainsyre og Stearin-

syre saaledes son> den udskilles af

Kalksæben i Stearinfabrikkerne .

9U

10

m

10

10,'

56«

563

58i

56«

52-

48?

32^

52^

52|

58.

53}

583

54A

62j

0,9228

0,9223

0,9179

0,9228

0,9317

0,9383

0,9630

0,9318

0,9260

0,9317

0,9303

0,9195

0,9293

0,8807

0,9175

0.9270

0,9182

ved 15 C.

0,9139

0,9121

ved 15 C.

0,9276

ved 15 C.

0,9347

ved 171 C,

0,923—l),929

ved 16» C.

0,937

ved 20« C.

0,918

ved 20« C.
0,8680

ved 20 C.
0,927

ved 75 C.
0,a54

ved 15« C.

1,01

ved 15 G.

0,943
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Tabel V.

E
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Tabel VI.

Fedtstoffernes Navne.
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Af ovennævnte Tabeller vil det secs

:

1) Al urenset Uoeolic ved 9" li. har en slorre Vægtfylde end Sydsoe-

tran og Doglingtran.

2) At Fischers Angivelse af den saakaldte Sydsoetran enten er urigtig,

eller, hvad der er sandsynligst, at Sydsoetran, sonn en Blanding af

flere Sorter Tran, forekommer af meget ulig Beskaffenhed.

3) Al Laurols Angivelse, at Olierne ved 80^ R. skulde vise meest

forskjellige Vægtfylder, er urigtig, idet Oliernes ulige Udvidelse ved

en forogel Varme i nogle Tilfælde formindsker Forskjellen, isledol

for at foroge den. Saaledes udvides Roeolie mindre end Hampolie,

Linolie, Valmueolie, og flere Slags Tran. Sammenlignes Hampolie

med mork Sæltran, da indtræder endog det Tilfælde, at ved 9** K.

har Hampolie slorre Vægtfylde end mork Sæliran, men ved 80*^ R.

har Hampolien en mindre Vægtfylde end mork Sæltran. Harapolien

udvider sig nemlig saameget stærkere end den morke Sæltran , at

ved en Varme noget under Vandets Kogepunkt udviser den samme

Vægtfylde som Sæliran, og ved Vandels Kogepunkt en mindre.

4) I enkelte Tilfælde vil en Sammenligning af to Oliers Vægtfylde

forst ved 9^ og senere ved 80^ frembyde et nyt Middel til at provc

Oliernes Reenhed.

^) I mange Tilfælde vil man ved Alkoholometret ligesom ved de saa-

kaldte Olievægte kunne opdage, om Roeolie er blandet med andre

Fedtstoffer, men ikke i alle.

()) De sædvanlige Alkoholometre, navnlig saadanne, hvor Graderne ikke

ere for korte, kunne lildeels anvendes med lignende Nytte, som de

saakaldte Olievægte. Paa Fischers Olievægt er Skalaen saa kort, at

man hverken kan gradere gammel Valmueolie, fordi dens Vægtfylde

er for stor, eller Doglingtran, fordi dennes Vægtfylde er for ringe.

Alkoholometre med Skala efter Tralles lilstæde i Reglen en noi-

agligere Aflæsning end de, som ere forsynede med Skala efter

Spendrup. Endnu bedre ere saadanne Alkoholometre, hvor begge

Skalaer ere anbragte, da den ene derved kan tjene til en Art Nonius

for den anden. En væsentlig Vanskelighed ved Alkoholomelernes

Brug til at gradere Olierne med er den store Forskjel, som findes

imellem Tykkelsen af det Ror, hvori Skalaen anbringes; thi da det
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næslen ikke kan undgaaes, at Instrumenlet fra Begyndelsen synker

noget for dybt i Olien, saa hcfler en ulige Mængde Olie sig paa

den Deel af Instrumentet, som bliver over Vædsken. Derved frem-

kommer ofte en Ulighed i Graderingen af samme Olie med to for-

skjellige Alkoholometrc, som foroges derved, at man ikke altid, som

ved Viinaand eller Brændeviin, kan aflæse Graderne ved at iagttage

Vædskens Overflade gjennem selve Vædsken.

At Alkoholometret (rods disse Ufuldkommenheder med Held

kan anvendes til at gradere Olier i visse Tilfælde, har S. blandt Andet

viisl derved, at netop de ulige Angivelser af Alkoholometret i forskjellige

Prover af Doglingtran, gjorde ham forst opmærksom paa, at den Dogling-

tran, som af enkelte Handlende sælges, har faaet en eller anden Til-

sætning; thi som det af ovenanforte Tabel vil sees, synker Alkoholo-

metret ned til 12|^ Spendrup eller 74J Tralles ved 9° R. i den

Doglingtran, som den færoiske Handel har overladt ham, medens den i

Byen kjobte Doglingtran kun tillader Alkoholometret at synke til lOj^g®

Spendrup, eller 58f^ Tralles, ved 9^ R. Da Doglingtran er et laiigt

bedre Brændmateriale for Lamper end anden Tran, og temmelig let kan

renses til en aldeles og næsten lugtlos Olie, saa er det ikke uvigtigt, at

Enhver let kan overbevise sig om dens Reenhed. Endnu vigtigere vil

dette blive, om den muligen engang efter nærmere Undersogelse viser

sig anvendelig som Lægemiddel.

S. er for Tiden beskjæftiget med en nærmere chemisk Under-

sogelse af denne mærkelige Sort Tran.

Til Slutning bemærkede S., at Grunden hvorfor han ansaae det

for vigtigt ret noie at gjennemprove Oliernes Forhold med Alkoholo-

metret, uagtet dette Instrument lader meget tilbage at onske i denne

Henseende, er den, at Alkoholometret er et Instrument, som er meget

almindeligt udbredt, og med hvis Brug en stor Deel Personer er for-

trolig; hvorimod en særegen Flydevægt for Olier eller vel endog andre

mere sammensatte Apparater allerede af den Grund mindre ville blive

benyttede, fordi 'deres Anvendelse deels fordrer længere Tid, dcels vidt-

lofligére Fremgangsmaader.
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Selskabels Secrelair, Casserer og Archivar, hvis Functionstid

(5 Aar) var udlobet, gjenvalgles. Ligeledes gjenvalgles Elatsraad Rosen-

vinge som Medlem af Cassecommissionen.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Oeuvres de Laplace. T. 1— 3. Paris. 1843-44. 4to. (Tilstillet

Selskabet fra det udenlandske Departement, der har modtaget

samme fra den franske Minister for den offentlige Underviisning.)

Flora Batava. 134. 135. 136. Levering.

Generalstabens Kort over Lauenborg, (2 Ex. meddelte af Generalstaben.)

Proceedings of the acaderay of natural Sciences of Philadelphia. Nr. (j.
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Oversifjt
over det

Kongfelijje danske Videnskabernes Selskabs

Forliandlin^er
og M'

dets Medlemmers Arbeidjox^.^
i Aaret 1845.

o€-^©^^-f«

Ar

Conferentsraad og Professor JRf. C Orsied^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secrctair.

JWr. S.

Modet den 9^« Mai.

ft^latsraad Reinhardt forelæste et Brev fra Selskabets Medlem Dr. P, W,

Lund^ dal. Lagoa Santa d. 22de November f. A.. indeholdende Efterret-

ning om de i den torre Aarstid i 1844 udforte Huleundersogelser, hvor-

med disse næsten i 9 Aar fortsatte^ anstrængende og paa geologiske

Resultater rige Arbeider for det forstc vel kunne ansees som afsluttede.

Da Brevet vil blive fuldstændigt aftrykt i Selskabets Skrifter, indskrænker

man sig til at meddele et kort Udtog, efter at have knyttet dets Indhold

med faa Ord til de næstforegaaende Aars Arbeider.

De sidste Meddelelser fra Forfatteren til Selskabet vare daterede

Lagoa Santa d. 4de October 1841, og ere aftrykkede i det ilte Bind

af Selskabets Skrifter. Ved Krigsurolighederne i Provindsen Minas

Geraes i 1842 blev Dr. Lunds Reise til Opsoguing af nye Huler for

dette Aar forhindret; han besluttede derfor ved storre Udrustninger og

Anstrængelser i Aaret 1813 at erstatte den tabte Tid , og at afslutte

for det forste denne Slags Undersogelser. Han tilbragte næsten ni Maa-

neder under disse anstrængende Arbeider; der blev i dette Tidsrum
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undersogl og lildeels bearbeidel henved et Antal af 200 Huler j Udbyttet

af charakteiistiske Skeletdele, som bragtes for Dagen, var meget betyde-

ligt; derved blev et rigt Material vundet til mere gjennemgribende Sam-

menligninger, som forte til noiagtigere Bestemmelser af de allerede op-

tagne Arter i de vigtigste Slægter. Henimod Slutningen af disse ni

Maanedcr opdagedes en ny Hule, som ved sin hele Beskaffenhed, og efter

den forelobige Prove vakte den slorste Forventning om et rigere Udbytte

end nogensinde tilforn var erholdt; imidlertid hindrede den indtrædende

Regntid i at begynde Arbeidet, og derved maalte Afslutningen af Hulearbei-

dene forlægges til næstfolgende Aar. Saasnart altsaa Aarstiden i 1814 tillod

det, blcve alle Foranstaltninger trufne til at bearbeide Hulen, hvis Ud-

gravning medtog 3y2Maaned, ved Hjælp af 10 til 12 daglige Arbeidere,

Hulen begyndte paa Biergets Overflade som et lodretnedgaaende

llul af 24 Fods Dybde og 36 Fods længste Giennemsnit. Efter Ud-

gravningen havde den en Dybde fra Dagen af omtrent af 62 Fod, i

hvilken Dybde den oprindelige Bund endte sig i en smal skraa nedad-

gaaende med Udfyldningsmasse tilstoppet Gang, som var for snever til

at bearbeides.

Ovenpaa Aabningen af Daghullet opfortes en Stillads, paa

hvilken anbragtes en Vinde for at udfore den efterhaanden udgravede

Jord
,

^de indblandede smaae Stene og de i sin Tid nedfaldne Blokke

af Biergmassen, som forst maatte slaaes i smaae Stykker, for at kunne

transporteres op. Paa denne JVIaade udbragtes 6552 Barriler Jord (en

Barr, = Vs Tonde dansk Maal), og 1796 Barr. sonderslagne Steen.

Denne Hulens Udfyldningsmasse var saaledes fordeelt, at det overstå

Partie af flere Fods Mægtighed bestod af en los, sandig, graaguul Jord,

som, jo dybere ned, destomere fandtes blandet med smaae Stene, store

Stykker Qvarts , og storre eller mindre nedfaldne Blokke af Hulens

Vægge. Den lose graagule Jord var i de forste Fods Dybde ligesom

giennemvævet med utallige Smaaknogler af smaae Pattedyr, især af

Musenes, Pigrotlernes, Pungdyrenes og Caviernes Gruppe, blandede med

en Mængde fine Knogler af Fugle, Fiirbeen, Slanger og Froer. Disse

Knogler vare i en temmelig Grad af Decomposilion, men blandede

med enkelte fastere og mere forstenede. Mængden af de smaae Knogler

aftog mærkelig ned ad i Dybden af Jordlagene, saa at deres Antal i de

senest udforle 2550 Barriler kun angives til det Halve af hvad de
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forsle 4000 Barriler indeholdt. For at begrunde Forestillingen om

den overordentlige Mængde i den lose Jord indblandede Smaaknogler,

som det blotte Oiesyn fremkaldte, paa virkelige Talstorrelser, og for at

gaae ud fra disse i de udforte Sandsynlighedsberegninger, valgtes i

Fleng en Barril Jord af de forste 4000, og af dem udsogtes med Om-

hyggelighed Underkiæverne blot af de ovenfor nævnte Pattedyrgrupper;

en noiagtig Tælling af disse, med Tillæg af 10 pCt. for Brudstykker,

gav et Antal af 1311 Individer i et af de forst udforte 4000 Barriler,

som udgiore et Antal af 5,244,000 Individer for de samtlige. Antallet

af Individerne i de civrige 2500 Bar. Jord anslaaes til 655 pr. Barr.,

som giver et Tillæg af 1,637,500 til oven angivne Antal. Hertil be-

regner Forfatteren endvidere 688,150 Individer for de ovrige Pattedyr,

for Fugle og Reptilier. Det vil saaledes blive et Antal af 7,569,650

Individer, som have fundet deres Grav i denne Hule.

Den storste Andeel har Pattedyrclassen i denne forbausende

Mængde. Antallet af de i Hulen fundne Arter af denne Classe belobe

sig til 56, eller til mere end den halve Deel af de samtlige fossile

Arter efter Forfatterens Fortegnelse i Aaret 1841. Nogen betydelig

Tilvæxt af Arter have de forelohige Sammenligninger imidlertid ikke

paaviist, og navnligen ere ingen nye Arter af de colossale Dyrformer

blevne fundne*).

Vi maae henvise Zoologen, der vil gjore sig bekiendt med, hvilke

fossile Pattedyr -Arter der fandtes i denne og den næste Hule til de i

Brevet meddelte Fortegnelser, som meget snart vil blive trykt; her blive

kun nogle faa af de mærkværdige og allerede ved Forfatterens tidligere

Afhandlinger bekiendte Arter af de den sydamerikanske Fauna endnu cha-

) Efter et nyligt ankommet Brev fra Dr. Lund, daleret den lOde Januar

1845, har han dog under den fortsatte Ordning af Hulens opdyngede Ma-
teriale opdaget 2 fossile Arter, som han ikke havde fundet tidligere. —
Den forste henhorer til Owens Slægt Toxodon., men overgaaer i Slorrelse

langt den af denne Forfatter opstillede Toxodon platensis. Den anden er

Owens Mylodon robustus; af dette Dyr fandtes der foruden den storste

Deel af Craniet flere charakterisliske Knogler, og Dr. Lund blev derved

sat i Stand til at erkiende, at det er enkelte Brudstykker af dette Dyr,

der have foranlediget ham til tidligere at opstille Slægten Ocnotherium

(det Kongel. Danske Vidensk. Selskabs Afhandlinger, Ode Deel S. 113).
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ratleriserende Patledyrgruppcr næsten alene fremhævede. Man Itir vel

betragte denne Familielighed imellem den ældre Periodes Pattedyr, og

den nuværendes som et af Huleforsteningernes interessanteste Resultater,

Det synes herved passende at kaste af og til el sammenlignende Blik

tilbage paa Forfatterens tidligere Afhandlinger, saa meget mere som en

selvstændig Forskers Fremskriden i flere Aar i sin Videnskab er i det

Mindre dennes Historie i en længere Periode.

Den Slægt, som Fortegnelsen stiller i Spidsen er Myrmecophaga

(Myreslugerj. Af denne opstilledes, men ikke uden mange Betænkelig-

heder, allerede i den 2den Afhandling (1837) en fossil Art under Navn

M. gigantea; i den 4de Afhandling (1841) blev Arten tilbagekaldt, der-

imod kom i dens Sted tvende andre fossile Arter, som ved senere Fund

bleve bekræftede, og af hvilken den ene, M. affinis jubatæ, faaer et nyt

Beviis, ved et heell Skelet fundet i denne Hule.

1 Bæltedyrenes Gruppe, hvoraf flere tidligere opstillede fossile

Arter, saavcl af endnu existerende, som af uddode Slægtsformer ere

blevne bekræftede ved denne Hules Indhold, tiltrækker Hoplophorus éu-

phractus sig den storste Opmærksomhed ved sin plumpe Bygning, og

ved sin overordentlige Slorrelse (en Oxes). Som Slægt og Art fore-

kommer den allerede i den 2den Afhandling, og blev i de folgende Aar

bekræftet ved nye fundne Skeletdele og Pantserlevninger. I den tredie

Afhandling (1838) forogedes Slægten med en ny fossil Art og i et

Tillæg til en foregaaende Afhandling, 1839, kom hertil endnu en 3die

Art. Den forsle Art er blevet bekræftet ved et temmeligt vel conserveret

Cranium og nogle andre Skeleldele, fundne i denne Hule.

1 Bradypodernes, i den ældre Periode talrige Familie moder os

i den systematiske Fortegnelse forst den fossile Slægt Ct)elodon med en

eneste Art Maquinense, af hvilken Forfatteren fandt de forste Skeleldele

i Maquine- Hulen (1833). I Beskrivelsen af denne Hule indrommes

disse Levninger foreløbig Plads i den fossile Slægt Megatherium, men

senere grundedes paa de fundne Skeletdele den nye Slægt Coelodon,

hvis meget tykke Hud har været giennemlrængt af kalkagtige Concretioner.

I det hele Mellemrum fra 1835" til 1844 fandtes ingen nye Levninger af

denne Slægt, i denne Hule derimod blev den fuldkommen bekræftet ved

el fuldstændigt og sammenhængende Skelet af et ungt Individ, der for

Storsie Deel blev heldigt udtaget. Denne Slægt knytter sig nærmere til



6£

Megatheriet end til nogen anden Slægl af den hele Famile. Det havde

ligesom dette paa Forfodderne den 2den, 3die og 4de Finger besat med

Kloer, medens de hos de fossile Slægter Megalonyx, Scelidotherium og

Mylodon have havt Kloer paa 1ste, 2den og 3die Finger. Ogsaa Tæn-

dernes Form gior Ligheden af begge Slægter slorre. Antallet derimod

i Overkiæven er endnu ikte afgiort.

For den i de tidligere Afhandlinger benævnte Slægt Platyonyx

i samme Familie, har Forfatteren nu antaget Owens noget ældre Slægts-

navn Scelidotherium. Saalænge de fundne Levninger af denne Slægt

vare utilstrækkelige, bleve disse henforte under Slægten Megalonyx,

hvilken sidste Slægt til den Tid ogsaa var ufuldstændig bekiendt især

med Hensyn til Tandformen, indtil de senere Fund gav Leilighed til at

forene dem i den nye Slægt Platyonyx, som indeholdt 6 Arter. Den 4de

Afhandling (1841) behandler især d^nne Slægt. Siden 1840 tiltog de

fu!idne Levninger, som kunne tiene til disse Ariers noiere Bestemmelse,

betydeligt. Inden den nu omhandlede Hules Bearbeidelse fandt Sted,

var Forfatteren allerede i Besiddelse af betydelige Skeletdele af næsten

30 Individer fra den spædeste Alder til meget gamle Individer, hvilken

Rigdom ved denne Hules Opdagelse forogedes med charakteristiske Stykker

af 5 Individer af tvende Arter; af den ene Art fandtes endog et fuld-

stændigt og sammenhængende Skelet. Ved den forelobige Sammenligning

af dette rige Materiale, troer Forfatteren for Tiden at være kommet til

det Resultat, at de af ham tilforn opstillede Arter bor reduceres til tvende

virkelige og ved de tydeligste Kiendetegn adskilte Arter, og at de ovrige

fire Arter tilligemed Slægten Sphenodon beroer deels paa Alders Forskiel, og

deels paa individuelle Modificationer. Af disse to Arter, Scelidotherium (Pla-

tyonyx) Owenii og Se. (Plat.) Bucklaudii .har den forste eller Se. Owe-

nii fladtrykte Kloer paa Forfodderne, en Kloe paa Bagfodderne, og

rendeformigt udhulede Ribbeen, hvorimod Se. Bucklandii har sammen-

trykte Kloer paa Forfodderne, lo Kloer paa Bagfodderne og flade Rib-

been, Forskjelligheder, som ere saa store, at Forfatteren mener at de

burde begrunde tvende Slægter, hvis ikke andre viglige Skelctdele viste

den tydeligste Overgang imellem begge Arter. Ved at afhandle Slægten

Scelidotherium kommer Forfatteren til Discussionen om de gigantiske

og uddode Bradypoders Klaltreevne, og udtaler sin Mening om den af

Owen opstillede Hypothese, hvorved han især tager Hensyn til de osteolo-
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giske Forhold, og til den sandsynlige Vegetation i Brasilien, især i den

Periode, men disse Betragtninger egne sig ikke til et Udtog.

1 de drovtyggende Dyrs Orden fremkalder især den fossile

Lama megen Interesse, der forste Gang med megen Tvivl blev opstillet

i den 3die Afhandling (1838). Dens Osteologie er nu fuldstændig-

giort ved Skcletiele af 15 Individer af forskjellig Alder, som bleve

fundne i denne Hule.

Af tykhudede Dyr fandtes den fossile Tapir i eet Individuum,

ligetedes en Mastodont-Art.

Et andet fossilt Pachydcrm, Equus affin. caballo, fandtes ogsaa

i denne Hule, men et bedre Exeraplar i den næstfolgende Hule,

hvorom siden.

Iblandt de mange her fundne fossile Arter af Rovdyr, hvoraf

de fleste i de tidligere Afhandlinger opstillede Slægter og Arter have

vundet i Bekræftelse, fordre især tvende Arter fortrinlig Opmærksomhed.

Den i de tidligere Afhandlinger opforte Ursus brasiliensis,

hvoraf Levningerne vare meget sparsomme, saa al dens rette Plads i

Biorneslægten ikke kunde bestemmes, blev i denne Hule truffet i charak-

teristiske Skeleldele af 2de Individer. Den passer efter Forfallercns Sam-

menligninger ind i Gray's Underslægt Helarctus af de nulevende Biorne,

og hvortil henhore Ursue malayanus fra Malacca og Ursus ornatus fra

de sydamerikanske Cordilleras. Den fossile Art slaaer i de osteologiske

Kiendetegn imellem begge. Den har været storre end Andesbiornen.

Det andet fossile Rovdyr, som fordrer Omtale, er den i 4de

Afhandling (1841) benævnte Smilodon populator, som efterhaanden som

nye ubekiendte Skeletdele erhvervedes, blev erkiendt som et katteagtigt

Rovdyr i det mindste af Kongeligerens Storrelse. I de tidligere Af-

handlinger var det efter meget faa Levninger bemærket under Navn af

Hyæna neogæa. Siden 1840 har Forfatteren efterhaanden erholdt bety-

delige Dele af Smilodon, som i denne Hule formeredes med et heelt Skelet

af et ungt men meget stort Individ, saa at den amerikanske fossile Art

kan ansees langt fuldslændigere osleologisk bekiendt, end de tilsvarende

europæiske Arter af samme Gruppe. Han erkiender, at den europæiske

fossile Felis megantereon Bravard ligesom Fel. cullridens (Ursus cultridens

Cuvier) i flere Punkter vise en Tilnærmelse til del brasilianske Rovdyr,

men at dette sidste dog synes ham al maalle danne en egen Slægt,
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Med Brevet folger Tegning af en næsten 10 Tommer lang Hioruetand,

og af en Underkiævearm.

For ikke at giore Udtoget for vidlloftigt, nævnes de vigtigere

brasilianske Former af de gnavende Dyrs Orden, medens ogsaa de ov-

rige fossile af Forfatteren tidligere opstillede Arter af denne Orden have

fundet Bekræftelse ved denne Hules Udgravning. Af Hydrochoerus sulci-

dens, af Tapirens Storrelse, blev fundet flere Skeletdele; den fossile

Paca forekom i 8 Individer, og Pindsvinet, Synoetheres magna, af Stor-

relse som et Navlesviin, fandtes i overordentlig Mængde.

Imedens denne Hule blev udgravet, sendtes, som sædvanligt,

et Par Mand ud i Omegnen, for at opscige nye Huler. Mange, som

efter korte Forsog intet Udbytte lovede, bleve slrax forladte, andre i

kor Tid bearbeidede; endelig standsedes ved en Hule, hvis Bund var

bedækket med et tykt Lag af forhærdet salpelerholdig Jord. Forfatteren

lod slrax Forvalteren af det Gods, paa hvis Grund Hulen befandt sig,

sætte i Kundskab derom. Han sendte slrax Mandskab derhen for at

udgrave Salpeterjorden. Under den laae den sædvanlige graagule, sand-

holdige, lose Jord, som ved de forste Forsog gav stort Haab om tal-

rige Fossilier. Hulen blev derfor, eftsrat den var forladt af Salpeter-

graverne, belagt af Dr. Lund med flere Arbeidere, som i en Maanedstid

fordrede til Dagen et stort Antal af Levninger af Pattedyr, Fugle og

Reptilier, men langt fra i den overvættes Mængde, som i den foregaaende

Hule. Ogsaa her var Jorden indblandet med Smaaknogler, men i et

langt ringere Antal. Af Pattedyr angiver Fortegnelsen 3»3 Arter, som

for storste Deel ere de samme som i forrige Hule, men just de interes-

santeste Arter enten ganske mangle eller træffes kun i enkelte Knogler.

Af Bæltedyrenes Familie fandtes et i forrige Hule ikke forekommende

Dyr: Chlamydotheriura Huraboldlii , som Forfatteren allerede i Aarel

1837 opstillede under dette Navn. Det har haft en Længde af 6 Fod

fra Snudespidsen til Haleroden. Et her fundet og med megen Held ud-

bragt Skelet, vil have leveret fortræffelige Bidrag til Kundskaben om

Slægtens osteologiske Bygning, da de tidligere Skeletdele vare temmeligt

sparsomme.

I Anledning af det i denne Hule udgravede Skelet af en ung

Equus affinis Caballo, som ganske slemmer overeens med de Levninger,

der fandtes i Hulen da Lagoa do Somidouro og i den foregaaendc Hule,
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indledes Forfalleren i en forel5big Sammenligning med hårs 2de andre

fossile Aller, Equus neogæus og E. principalis, af hvilke han kun har

faa Dele, og hvis Fodform endnu er ham aldeles ubekiendU Han

bringes til den Formodning, at denne maa være meget afvigende fra den

egentlige Hestefod, og maaskee forholdt sig hos Eq. Neogæus som hos

Kaups fossile Slægt Hippolherium, ja sandsynligviis var endnu mere for-

skjellig, og at maaskee Eq. principalis' har besiddet Extremiteter som Owens

Macrauchenia patagonica eller med andre Ord har været det samme Dyr.

For at bedomme Forskielligheden af Tændernes Form hos disse 2 Arter

fulgte med Brevet en Tegning af en Kindtand af Equus principalis, som

tilligemed en tilforn indsendt Tegning af en Kindtand af Equus neogæus,

vil fremstille Forskiellen tydeligere end Ord kan giore det.

Forfalleren slutter sit Brev med foJgende Ord:

f/Mit Huus er overalt opfyldt med Knogler,' og jeg veed neppe

whvor jeg skal begynde eller ende i delle brogede Chaos. Imidlertid

f*gaae de forelobige Arbeider rask fra Haanden. Daglig sorteres, renses

r/sammenlignes, bestemmes, numereres og indfores en god Deel, og om

fffaa Dage vil Indpakningen begynde, hvormed jeg haaber ved Enden af

f/Rcgntiden at være færdig."

Selskabet modtog:

Flourens: BufTon, Histoire de ses trayaux et de ses idées. Paris

1844. 8.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London for Ihe year

1844. Part 2. London 1844.

— Proceedings. Nr. 58. 59.

Tijdschrift voor nalurlike Geschiedenis en Physiologie uilgegeven door

van der Hoeven en de Vriese. B. II. St. 3. 4.

Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig-Holstein-Lauen-

burgische Geschichte. 1 B. 2 Heft. Kiel 1844. 8.
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Modet den 16^^ Mai.

^ccrelairen forelæste en kongl. allernaadigst Skrivelse af lide d. M.,

hvori det paalægges Selskabet at gjore Forslag angaaende de viden-

skabelige Oiemed, som lade sig opnaae ved den Expedition , som ud-

fores ved Corvelten Gaiathea. Selskabet udnævnte i den Anledning en

Comité bestaaende af Conferentsraad Orsted^ Professorene Schouw og

Forchhammer^ Magister Pedersen og Docent Liebmann.

Modet den 20"« Mai.

Wcn i Modet d. 16de d. M. nedsatte Comité meddelte sin forste Be-

retning, som erholdt Selskabets Bifald. Naar Forhandlingerne over

denne Sag cre tilendebragte, vil en udforbgere Meddelelse finde Sted.

Modet den 2^-^ Mai.

JjJIagister Pedersen meddeelte Resultaterne af en Undersogelse om Baro-

metrets daglige Middeloscillation paa Island.

De Iagttagelser, der ligge til Grund for denne Undersogelse,

ere efter Forfatterens Opfordring anstillede i Reikiavig (61<* 9' N. B.,

2i" 19,5' V. L. fra Paris) af Ur. Justitsraad Thorstenscn , hvis ved-
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holdende og uegennyttige Interesse for meteorologiske Observationer

alierede skyldes saamangc vigtige Bidrag til Landets Glimatologie. De

paabegyndtes i Slutningen af October 1811 og fortsættes endnu; men

til denne Undersogelse ere kun benyttede de 3 Aargange 1841 Nov. 1

lil 1844 Oct. 31. Instrumentet, som er et Kapselbarometer, forfærdiget

af Ur. Mcchanikus Poulsen^ er ophængt i et Værelse, der i Regien ikke

opvarmes; de enkelte Gange, dette er skeet, er det bemærket i Dag-

bogen, og de paagjældende Dages Observationer ikke medtagne i Be-

regningen. Der observeres hver anden Time fra Kl. 6 Morgen indtil

Midnat, i Alt 10 Gange daglig.

Uagtet den foreliggende lagtlagelsesrække, under en saa bety-

delig Ustadighed i Barometerstanden, som den der flnder Sted paa Island,

er for kort til ?l give en noiaglig Bestemmelse enten af de daglige

Oscillationers Storrelse, eller af de Klokkeslet, til hvilke Vendepunkterne

indtræffe, saa maa den dog ansees for tilstrækkelig til at afgjore, deels

om hine her i det Hele endnu ere mærkelige, deels om disse i Aarets Lob ere

underkastede nogen betydelig Forandring. Barometrets Middelustadighed,

bestemt respective ved Forralen «=v
dj dj 4" ^2 d^ ,...-{- dn dn

eller u — di-\- d^ ...-^ dr>

i hvilken d betegner Forskjcllen mellem

Standene om Middagen af to paa hinanden folgende Dage, n Observa-

tionernes Anlal , bliver efler disse Iagttagelser for de enkelte Maaneder

og del hele Aar folgende

:

S^-^Oo Juli 3'"'"80 2'"'"8a

6,26 Aug. 5,08 3,76

6,13 Sept. 7,93 6,09

6,60 Oct. 7,45 5,82

3,64 Nov. 7,79 6,08

3,26 Dec. 9,97 7,68

Aar 7'"'"65
|

5'"'"49

Den er allsaa betydelig slorre end paa vore Breder. Uddrager man

imidlertid for hver enkelt Time de aarlige Middeltal af de til O*' redu-

cerede Barometerstande, saa erholder man folgende Værdier.

Jan.
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Forskjellen mellem Nal- og Dag-OscilLitionens Storrelse synes

ikke at være betydelig; et Middeltal af begge giver O""" 15, der altsaa

er Oscillationens Storrelse, i Gjennemsnil af hele Aaret, for denne Brede,

saavidt den kan bestemmes ved disse Iagttagelser. Klokkeslettene for

Vendepunkterne differere i de enkelte Aar endrm formegel fra hverandre,

til at man kan sige Andet derom, end at disse Iagttagelser i det Mindste

ikke modsige den Mening, at Vendepunkterne, naar Talen er om aarlige

Media, indtræffe omtrent til samme Tid overalt paa Jorden,

Anderledes stiller dette Forhold sig derimod, naar man seer

hen til Aarets enkelte Afsnit. Allerede de maanedlige Middeltal vise

Spor af en langt betydeligere Forrykken af Vendepunkterne i Aarets Lob,

end den der finder Sted paa lavere Breder, hvorvel endnu meget for-

dunklet af tilfældige Uregelmæssigheder. Endnu tydeligere fremtræder

denne imidlertid, naar man forener flere Maaneder til en fælleds Række,

saaledes som i det Folgende er skect med de 4 Vintermaaneder (Nov.,

J>ec., Jan., Febr.), de 4 Sommermaaneder (Mai, Juni, Juli, August), og

de 4 Maaneder ved Jævndognene (Marts, April, Septbr«, Octbr.).

1842-44
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Selskabet modtog:

lUarlius^ das Natureli, die Krankheitcn, das Arzthum und die Heilmittel

der Urbewohner Brasiliens.

P, /. van Bencden^ Recherches sur ranatomie, la physiologie et Tem-

bryogénie de Bryozoaires qui habitent la cote d'Oslende.

Bruxelles 1845. 4.

Magnelische und meleorologische Beobachtungcn zu Prag. 5ler Jahrg.

Prag 1845. 4.

Robert Shortererde^ Logarilhmic tables to seven piaces of decimals etc.

Edinburgh 1844. 8.

— — Compendious logarithmic lables.
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Oversi{jt
over det

Kongfelijye danske Videnskabernes Selskabs

F o rhand linder
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1845.

Confereiitsraad og Professor MM» C* Of*^IN?i%'-^'^
Coininandeur af Daunebrogen og Dannebrogsmand, Selskabels Secrctair.

]Wr. e.

Modet (len ¥" Juni.

Wr. H. Bmdz forelagde Selskabet en Afhandling over Aaresyslemels

almindelige Analomic, hvoraf Forfatleren foredrog Det, der nærmest ved-

kom Bygningen af Pulsa.ircrne og Blodaarerne. Da Afhandlingen vil

blive (rykt som et Afsnit af en almindelig Anatomie, udhæves kun Ne-

denstaaende af Foredraget. — Efter at Forfatteren havde givet en kort

historisk Udsigt over Bygningen af Aarerne, meddeelte han Resultiterne

af sine egne Undersogelser, oplyste ved Afbildninger efter Naturen. I

det Hele fandt han Aarerne sammensatte af 5 forskjellige Hinder, der,

regnede indenfra udad, vare 1) ^n Epithelialhinde, 2) en stribet Hinde,

3) en elastisk Længdehinde, 4) en contractil Kredshinde, og 5) en

Bindevævshinde. Disse Hinder stemme overeens med dem, Prof. Henle

(Allgemeine Anat. Leipzig 1841 p. 494 og folg.) allerede har beskre-

vet, naar undtages, at Forfatteren ansaae det rigtigere at forene Henles

femte Hinde, der beslaaer af elastisk Væv, med den fjerde, dels ford

den er uadskillelig forbunden med de i den fjerde Hinde indvævede

elastiske Traade og kunde niaaskee bedre ansees for en overveiende Ud -
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vikling af dette Va'v, dels fordi delte Lag kun. findes paa Pulsaarestam-

merne og de slorre Pulsaaregrene, i hvis Kredshindo i del Ilele det

elastiske Væv er overveiende over dci vital contraclile Bindevæv. For-

fatteren henledede fornemmelig Selskabets Opmærksomhed paa Over-

gangsformerne i Uygningen af de forskjellige Hinder. — Den inderste

Jlinde henhorer til Pladecpithelierne, hvis flade, som oftest rhomhoidalske^

Celler paa mangfoldige Steder sees tydelig begrændsedc, men paa andre

Steder ere sammensmeltede til en homogen klar Hinde, hvori hist og

her sees enkelte dunkle Pletter, der ere de endnu ikke forsvundne Kjær-

ner af de forenede Celler. Herved dannes en Overgang til den næst-

inderste Hinde^ nemlig den stribede IJinde^ hvilken er yderst tynd, sprad,

næslen vandklar og forsynet hist og her med mere eller mindre slore

ovale Aabninger. Den har erholdt Navn af den stribede Hinde , fordi

tynde, netformigt forenede Traade, der have megen Lighed med dem i

elastisk Væv, noie ere forbundne med denne ellers homogene Hinde.

Naar Traadene fraregnes, synes den homogene Deel af Hinden at maatte

ansces for en Melamorphose af en tidligere Epithelialhinde, hvis Celler

ere sammensmeltede og Rjærner forsvundne; de omtalte Aabninger

kunne tænkes opstaaede ved en Forsvinden af enkelte Celler, maaskee

en Adskillelse af Sammenhængen med de nærmeste og Bortrivning med

Blodstrommen, i hvilken man har iagttaget fritsvoramende Epithelialceller,

Den stribede Hindes nelformig forbundne Traade ere en selvstændig Ud-

vikling af elastisk Væv, og opstaae ikke ved en Udvikling af enkelte

Dele af den tidligere Epithelialhinde. De tilhore kun forsaavidt den

stribede Hinde, som de ere noie forbundne med samme. Man træffer

ikke sjeldent, at Epithelialhinden mangler, og ligesaa ofte_, at denne er

tilstede, imedens den stribede Hinde savnes; i del fSrste Tilfælde synes

den stribede Hinde at være forsvunden, inden Epithelialhindens Celler

ere undergaaede deres SammenSmeltningsproces, og i sidste Tilfælde er

denne Proces foregaaet, inden en ny indre Epithelialhinde har dannet

sig. Men man træffer heller ikke sjeldent (lere særskilte flade Celler

paa Epithelialhindens indre Overflade, der maaskee kunne antages for en

Begyndelse til en ny Epithelialhinde. I Venerne forekomme ofte flere

Lag af den stribede Hinde med en tiltagende stærkere Udvikling af de

elastiske Traade, hvorimellem stundom findes circulære Traade. Delte

Forhold kunde betragtes som en Overgang til de to folgendc Hinder.
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Dm tredic liwde eller den elastiske Længdehinde kunde enten ansces for

en stærkere Udvikling af de netformigt forbundne Traade i den stribede

Hinde, eller for flere Lag af denne, hvis homogene Deel er forsvunden.

Dette sidste Antagende bestyrkes derved, at man stundom træffer Styk-

ker af den homogene Deel imellem Traadene af den elastiske Længde-

hinde, hvilke Stykker da maalte betragtes som Rester af ældre Lag af

stribede Hinder, der ved en fortsat Nydannelse indenfra eftcrhaanden

vare trængte udad og paa Grund af Aarens tiltagende Omfang vare bri-

stede. Pulsaarestammernes og de storre Pulsaaregrenes contractile Kreds-

hinde^ der er den fjerde Hinde ^ er sammensat af en stor Mængde con-

cenlriske Lag, adskille ved elastiske, netformig forbundne Traade, hvis

Hovedretning er efter Længden. Hertil synes det Tilfælde at gjore

Overgang, som ovenfor er berort at finde Sted i Venerne, hvor nemlig

flere Lag af den stribede Hinde afvexle med indvævede circulære Traade.

Tænker man sig disse sidste overveiende udviklede over Længdetraadene,

og den homogene Deel af de stribede Hinder forsvunden, da har man

de samme Forhold som findes i de storre Pulsaarers contractile Kreds-

hinde. Dersom et Længdelag i Kredshinden maa antages at svare til

en tidligere stribet Hinde og elastisk Længdehinde, der ved Aarernes

Væxt indenfra er trængt efterhaanden udad, da var det at vente, at det

forogede Omfang maatte have sprængt den homogene Deel af Hinden Qg

al Længdetraadene maatte være blevne bundtviis adskille fra hinanden.

Til disse Forhold finder man netop tydelige Spor i de omtalte Længde-

lag i Kredshinden, da man trælTer ligesom sonderrevne Stykker, der

have Lighed med Rester af den stribede Hindes homogene Deel, og ved

yderst tynde Tværsnit af Kredshinden seer man de overskaarne Ender af

Længdelagenes Traade, stillede bundtviis i uregelmæssige concentriske

Rader. Den yderste Hinde eller Bindevævshinden maa rettest ansees som

en udvendig fra tiltraadt Omgivelse, der fortrinsviis er bestemt til at

forbinde Aarerne med de omgivende Væv og Organer, og at afgive det

Grundlag, hvori Aarernes Ernæringskar, Vasa vasorum , kunne udbrede

sig og herfra sende Grene ind i Kredshinden.

Overskuer man det hele Forhold imellem de forskjellige Hin-

ders Overgangsformer , og Udbredningen af Ernæringskarrene i de ydre

Hinder (Bindevævshinden, den contractile Kredshinde og maaskee den

elastiske Længdehinde), da synes det meget at tale for, at Udviklingen
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og Vedligeholdelsi'ii af Aarernc skeer dels indenfra og dels udenfra, og

at Dannelsesvædsken for hiin afgives af det Aarerne gjennemslrommende

Blod, for denne fra det Dlod, der circulerer i Ernæring.skarrene Men

Spliærerne af disse lo Dannelsesvirksomheder ^synes al gribe ind i hin-

anden, i del mindste det der er opslaael i den indres trænges over

i den ydres Sptiære. For Udviklingen indenfra taler desuden Forholdet

med Haarkarsystemet, hvilket, blottet for Vasa vasorum, kun kan lænkes

at vedligeholdes af den Dannelsesvædske, der gjenneratrænger Haarkar-

renes selvstændige hindeagtige Vægge, og som udskilles af del Blod,

der strommer i Haarkarrene.

Comiteen angaaende den videnskabelige Expedition, som ledsa-

ger Galalhea, afgav sin endelige Beretning.

Modet den 27^« Juni.

Jt rolessor Eschricht foreviste 6 Hovedskaller af peruanske Mumier, til-

horende Universitetets physiologisk-zootomiske Museum. De ^ ere be-

sorgede ved Dr. Tschudi, som ifjor er vendt tilbage fra sin Reise i

Peru, det 6le skjænket af Hr. Bataillonschirurg Lork. Eet af Hoved-

skallerne er af et Barn, et andet af en meget gammel Mand ; men de

hore alle til Tschinka- Stammen, og vise i storre eller mindre Grad de

besynderlige Cranieformer, som ere denne Stamme egne, navnlig den

aldeles fladtrykkede Nakke, hvorved Hovedet bliver mere kort end langt,

de stærkt fremspringende Sidebuler paa Issebenene og den meer eller

mindre udtalte Skjævhed. Kun paa een af Hovedskallerne nærmer For-

men sig noget til den, som er egen for Aimaras- Slammen. Af den
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(redie Form, som er fundet blandt de indfodte Peruanere, nemlig Huanca-

Stammens, forevistes en Afbildning, og til Sammenligning fremlagdes et

Gibsaftryk af de bekjendle Hovedskaller, som ere fundne i Bohmen og

ansete for at have tilhort Avarer, under hvilket Navn lignende Aftryk fore-

vises i alle storre europæiske Museer. Prof. E. gjorde opmærksom paa,

at dette saakaldte Avar-Cranium har en saa paafaldende Lighed med

Huanca-Formen, at man nodvendigviis maa formode el Slægtskab mel-

lem de Folk, <le have tilhort. (^\ det senere udkomne 3die Hefte 1815

af Mullers Archiv sees det, at ogsaa Dr. Tschudi er bleven opmærksom

paa denne Lighed, men at han ved' noiere at udsporge Finderen af disse

saakaldte Avarkranier har erfaret, at de ikke ere fundne i Avargrave,

men ved Opploining af en Mark i Bohmen, saa at han har fattet den

Formodning at disse Cranier maaskee fra Sydamerica ere bragte til

Bohmen og ved een eller anden Hændelse henkasteie paa det senere

Findested).

Prof. E. gik ind paa det Sporgsmaal, hvorvidt disse hoist af-

vigende Former kunne ansees for at være medfodle eller frembragte ved

Konst, og erklærede sig for den forste Mening, saaledcs, at det udven-

dig fra anbragte Tryk, som det er vist, at Indbyggerne virkelig have

anvendt for at fremkalde de characteristiske Former, kun kan have bi-

draget i en mindre væsentlig Grad dertil.

Som StoUepunct for denne Mening anforle han , at Hjernesk-jl-

lens Been allerede ved Fodsien ere saa vidt forbenede, at den Form-

forandring de kunne undergaae ved mechanisk Indvirkning er meget ind-

skrænket og i alt Fald ikke kan være en saadan, at Issebenenes Side-

buler springe stærkere frem, som Tilfældet er paa Tschinkas-Hovederne.

Han anforle fremdeles, al selv ved meget haarde Fodsier, hvor Barne-

hovedet er udsat for et overordentlig stærkt Tryk, kunne vel i visse

Tilfælde Issebenenes Sidebuler eller Pandebenet trykkes ind, men at

Benenes Form iovrigt ikke forandres, ja at selv for Benenes Forskydning

over hinanden er sat visse Grændser, hvilket Prof. E. oplyste ved et

nyfodt Barns Hovedskal, som var udpræpareret kort efter Doden under

den meget besværlige Fodsel. Det viser sig herpaa, at Pandebenet oven-

til har skudt sig lidt ind under Issebenene, men nedadtil tverimod har

lagt sig lidt over dem, og at paa samme Maade ogsaa Nakkebenet oven-

til er skudt ind under Issebenene, nedenlil snare^'e traadt lidt ud over
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dom, ligesom ogsaa mellem Issebencne indbyrdes i Pilesomraen synes at

finde el lignende Forhold Sted, idet deres oversle Rande lægge sig til

hinanden i Form af et meget langtrukket Kors, hvorved det Been som

fortil er det dækkende, bagtil bliver del dækkede. Det synes heraf at

fremgaae, hvor meget Naturen har sorget for at afværge et voldsomt

Tryk fra Hjernen, og virkelig er don paafatdende langtrukne Form, som

Barnehovedet almindeligviis faacr under en besværlig Fodsel, og som

ved forstc Oiekasl kunde siges at ligne Huanca -Formen , væsentlig for-

skjellig fra denne, idet den for allerstorste Delen hidrorer fra de blode

Deles Forbindelse og Svulst i Nakken , for en meget ringe Deel fra

Benenes Forskydeise, næsten aldeles ikke fra en forandret Form af Be-

nene selv.

Professor Forchhammer holdt et Foredrag over en Udviklings-

suite af Oveigangsformationen i Skaane.

Det er bekjendt, at der i det nordlige Sverrig forekommer en

stor Mængde Parallel -Kjæder af ældre saakaldte Urbjerge, der stryge NV.

og SO. og indeslutte Dale, hvis Hovedretning i Almindelighed belegnes ved

en Flod, Denne orographisk-geognostiske Charakteer udslettes i Mellem'

sverrig, men træder igjen frem i den sydligste Deel af den skandinaviske

Halvoe, hvor de to sidste af de over de nyere Dannelser fremragende

Kjæder i det Hele laget ere skarpt adskilte. Den sydveslligsle begynder

^ Miil sydost for Lund hæver sig ved Landsbyen Weberod i Rommele-

klint til en Hoide, der maa være omtrent 300 Fod over Havel, og

fortsætter sig imod SO. indtil forbi Åkarp. Længere imod S. for-

svinder den under nyere Dannelser, men hæver sig igjen, og danner

det paa Bornholm saa stærkt blottede Gneuspirtie. Den nærmeste Rjæde

imod NO. begynder med Kullaberg eller Kullen, strækker sig mere eller

mindre afbrudt til Ringssjon, hvorfra den fortsætter sig længere imod

SO., siden forsvinder den under Overguigsfurmalioncn, hvorj)aa den atter

hæver sig i Steenshufvud , og endnu engang træder oeformigen frem af

Havet i Erlholraene, osllig for Bornholm.

Rummel imellem den vestlige Kjædes nordligste G ran i I forbjerg.

Billebjerre, nordvestlig for Dalby og den nordlige Deel af Kullakjæden,
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bliver især oplaget af Juraformationens ældre jern- og kulforende Dan-

nelser. Omkring Rommeleklinlkjædens sydlige Forbjerg ordner sig en

heel Række af Kridlformalionens ældre og mellemste Dannelser, og om-

kring Kuilakjædens sydligere Deel ved Sleenshufvud Undes store Udvik-

linger af de ældste Leed af Skandinaviens Overgangsformation. Imellem

begge Kjæder, RuUakjæden og Romracleklinlkjæden, udvikler Overgangs-

formalionen sig i en Folge af Dannelser, hvis Leiringsforhold, og altsaa

Aldersfolge sandsynligviis paa intet Sted i hele Skandinavien er saa

tydelig udtrykt som her, saaledes at jeg anseer mig for berettiget til at

betragte disse Lag som en Grundtypus, hvorefter man lettest vil see sig

istand til at ordne den skandinaviske Overgangsformation, og bestemme

dens Underafdelingers Aldersforhold. Hissinger, der har saa store For-

tjenester af Sverrigs Geognosie har allerede gjort opmærksom paa, at

der i derme Dal forekomme ved Ofved-Kloster forsteningsforende Sand-

stene, bedækkede med rode, mandelsteenaglige Porphyrer, og Nilsson

hvem vi skylde saa vigtige Oplysninger om Skaanes forsteningsforende

Lag har ligeledes omtalt rode, glimmerige forsteningsforende Sandstene

fra samme Dal. Desuden er Universitetets Museum ve<l Hr. Candidat

Angehns utrættelige Iver kommen i Besiddelse af en stor Mængde Over-

gangs Forsteninger fra disse Egne, som i hoi Grad vakle Forfatterens

Opmærksomhed og bevægede ham til at forsoge ved omhyggelig Bestem-

melse af deres Leiringsforhold, at afgjore til hvilke Perioder disse for-

skjellige Dannelser raaatte henregnes.

Ved Agusa, nogle enkelte Huse, omtrent en Miil NO. for An-

drarums Allunværk findes i denne Egn den forste Granilgneus, der stry-

ger NNO. SSV. og falder 30^ imod 6. Nærmere ved Andrarum sky-

der Sandstenen i Aaen ved Fossemilla ind under en Vinkel af 5** imod 6.

til N. og er her umiddelbart bedækket af en Kalkskifcr, der flere Gange

vexler med Kalksteen, og med denne danner et Lag af omtrent 8 Fods

Mægtighed, hvorpaa Allunskiferen folger, der atter er bedækket at Rulle-

steenssand. Det store Allunskiferlag ved Andrarum har i det Hele el

sydligt Fald, under meget smaae Faldvinkler, der efter de bedste Iagt-

tagelser vexle imellem 1 og 4", dog fandt Forfatteren paa eet Sted et

Fald af 11^. Disse Hældningsforhold hentyde i det Hele paa, at Hæv-

ningen af disse Lag ikke gaaer ud fra Graniten, og i Andrarumby seer

man lydeligt, at der har fundet en anden, af Graniten ved Agusa uaf-
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hæiigij^ Hævning Sted. Her er nemlig noget Nordvest for Kirken Sand-

stenen hævet til en betydelig Huidc og den hælder 70^* imod N.
;

paa

den nordostlige Side af denne Sandsteenaas fiilder den under 63** imod

NO , og det er allerede bemærket at endnu længere imod O. og i slorre

Afstand fra Byen er Sandstenens Fald ikkun o** imod 6. Sandstenen

hælder allsaa kaabeformig fra de tine Aas ved Andrarum, hvor dog ingen

plutoniske Masser have gjennembrudt de hævede Schichler. Vestlig fra

de stærkt hævede Sandsteenschichter ved Andrarum folger tyndbladige,

lyse, grordig graa Skifere, som indeholde GraplhoWther og falde 45^ imod

NV. Længere imod NV. iagttog Forfatteren ved Broen ved Haarderup

de samme lyse Skifere, fulde af en lille Posidunia; dernæst ved Ostraby

endnu bestandig Graptholitskifere. Paa de sidste 2 Steder kunde Forfat-

teren ikke gjore paalidelige Schichtningsiagttagelser, men de enkelte Lag

syntes ikke at afvige betydeligt fra Horizontaliteten. Vee Bierrods Lade-

gaard forekomme mægtige Kalklag, fulde af Encriniter; de falde 4^*

imod SSV. ; endim længere imod V* ved Kærrby forekommer andre

leerholdende, og let forviltrcnde Kalkstene, som tidligere ere blevne

brudte i en Grav, der ikke længer er tilgjængelig, da den er fyldt med

Vand. Ved Randen af Graven fandt Forfatteren en stor Mængde Tere-

brjtuler og Atryper, medens hele Marken var overstroet med meget

store, og lildecls vel vedligeholdte Coraller. Schichtningsiagttagelser

kunde ikke anstilles paa delte Sted. Endnu længere vestlig ved Skar-

lofla forekomme graa Skifere med underordnede Lag af en koralforende

Kalksleen. Faldet stiger her igjen, og det fandtes 10^ SSV^ Syd Syd

Vest fra Skartofta kommer man ved Aaen til den saakaldte Helvedesgrav,

hvoraf Bygningsstenen er taget til Ofvedkloster. Stenen bestaaer her af

en rodbruun, snart mere snart mindre lyndskifsrig Sandsfeen, fuld af

hvide Glimmerblade. Der forekomme etjkelte blaalige, gronlige og graa-

lige Mellemlag, der i Almindelighed ere meget lerede, som dog ikkun

spille en meget underordnet Rolle og de ovre Lag ere i Almindelighed

mere tyndskifrige, end de dybere. Uenne Sandsteen indeholder i enkelte

Lag en stor Mængde Forstefiinger, som alligevel ikkun bestaae i Aftryk,

da Skallen altid er forsvunden. Mer iagttog Forf. Faldvinkler af 10",

15° og 20°, og man kan uden stor Feiltagelsc antage en Middelhæld-

ning af 15 °. V^ed at gaae ned af Aaen imod NV kommer man om-

sider til meget mægtige Porphyrmasser, der dække den rodbrune Sand-
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sleen. Porphyren har en lignende Grundfarve, indeholder en Mængde

smaac, guulhvide Feldspath Krystaller, og er forresien en Mandelsleen,

hvis Blæreliuller enten ere tomme eller raeer eller mindre fyldte med

Quarls. Faa hele Veien fra Ofved Kloster til Rommeleklint træffer man

for stoiste Delen en stor fuldkommen horizontal Sandslette med me-

get faa, og meget smaae Rullestene, som taber sig i Worabsoens Strand-

sand, og aabenbart ikke er andet end de Masser, som denne betydelige

Indsoe har efterladt ved sin langsomme Tilbagetrækken. Ikkun paa et

Sled, Teglgaarden, kommer en Rullesleensoe frem af dette Sandhav, der

paa mange Steder har dannet smaa Klilslrækninger. Selv i Nærheden

af Rommeleklint finder man ingen faste Sleenarler forend man kommer

til Urbjergene. Rommeleklint selv beslaaer af Gneus, og har i Nærheden

af Weberiid et stort Jndlag af Gronsleen, den forste stryger N. og S.

og falder 40 ^ mod O.

Sandstenen og Alunskiferen med dens Kalkstene flnde dens Ana-

logier overalt i Skandinavien, og overalt ligesom her vise de sig som de

ældste Led af Overgangsformalionen. Om de lyse Skifere med Grap-

tholitherne ere analoge m)d de morke Skifere med bruun Streg, som i

andre Dele af Skandinavien fore Graptholilher vil Forfatteren ikke af-

gjore, men han anseer det for sandsynligt. Kalkstenen ved Kærrby

og Skarlofta forer folgende Forsteninger

Calamapora polymorpha; Kærrby

— spongites —
— gothlandica —

Cyathocriniles rugosus —
Terebratula plicalella

Orthis atlenuata; Skarlofta

Atrypa didyma —
og er derfor analog med Kalkstenen paa Gothland. Den rode glimmer-

rige Sandsteen med Porphyr fra Ofvedkloster staaer slutleligen med sine

oryctognostiske Characlerer og sine Leiringsforhold saa nær ved de rode

Sandstene og Porphyrer der ved Krogkleven i Nærheden af Christiania

bedække Skiferne, at man maa ansee dem for samtidige.

Det eneste Sted, hvor der i Skandinavien forekommer en lig-

nende fuldstændig Udvikling af Overgangstidens forskjellige formationer,

er Omegnen af Christiania i Norge, men de plutoniske Dannelser som
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lindes der i saa stor Mægtighed og cheitiisk Mangfoldighed, ere i Skaane

stærkt tilbagetrængte, og furekumme der ikkun sum Gronstecngange i

den mellemste, og som Purphyr Mandelsteen i den yngste Deel af Ud-

viklingen; deraf fiilger da ogsaa paa den anden Side, at de Forstyrrelser

i Leiringsforholdcne , som man i Norges Overgangsformation moder paa

hvert Skridt mangle i Skaanc, hvor derimod den Orden og Regelmæssighed

hvormed de enkelte Lag folgc paa hinanden, tillader en fuldstændig og

klar Oversigt over disse forskjellige Dannelsers Leirings brhold. Skaane

har desuden det afgjoite Fortrin fremfor Norge, at alle ne|)tuiislie Lag,

der forekomme der, fore Forsteninger, og altsaa kunne tjene til at be-

stemme Lagenes Dannelsestid i Forhold til andre Lande, hvorved de

ellers ikkun kunde sammenlignes ved de oryetognostiske Egenskabers

usikkre og skuffende Hjelperaiddel. Del skaanske Overgangsparlie maa

derfor uden Tvivl betragtes som Noglen til Forklaring af Overgangs-

formationens Forhold i Skandinavien.

Disse Overgangsdannelser ere ikke indskrænkede til den omtalte

Deel af Skaane. De ældre Lag, Sandsteen, Alunskifer og Kalksteen

strække sig meget langt imod Syd, de udfylde det store Rum imellem

Andrarum og Steenshufvud og strække sig imod S. V. næslen til Ystad

Steenarter henhorende til samme Dannelse slutte sig til Rommeleklint-

kjedens nordlige Partie, og hertil hore Sandstenen fra Hardeberga, Alun-

skiferen fra Fogelsang og Kalkstenen fra Sundby, Steder der formedelst

deres Nærhed ved Lund ere bekjendte i Skaanes ældste Mineralgeographie.

Lag der fore Gotlands Forsteeninger findes ved Klinta paa Vestsiden

af Ringsjon, og Lag der fore de samme Forsteninger som findes ved

Ofved Kloster forekomme ved Puggerup noget Vest for Klinta ved

Ringsjon, og endvidere ved Ramsaasa 2—3 Miil sydlig for Ofvedkloster.

Forfatteren viste endvidere, at en Linie fra Puggerup over Ofvedkloster

til Ramsaasa er disse yngste Overgangsdannelsers Strygninsglinie, og er

parallel med Rommeleklints Granit-Gneus Kjede, og at en Linie fra

Klinta til Skartofte ligeledes er parallel med de andre nævnte Linier.

Heraf bliver det altsaa hoist sandsynligt, a( den jDeel af Skaane imellem

de to nævnte Granit-Gneus Kjeder, der ligger Syd for Ringsjon overalt

indeholder den hele Udviklingsrække af Overgangsformationen.

Af yngre ikke til Overgangsformationen henhorende Dannelser

har Forfatteren, naar man undlager do forskjellige Led af Rullesteens
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Dannelsen ikkun opdaget Juraformationens Jernsteen og Jernsandstene

ved Kurramolla J Miil V. for Ramsaasa, men medens Overgangs-Sand-

sleiten ved Ramsaasa hælder 15** mod S. V. falder Juraformationens Sand-

steen ved Kurramolla ynder 85^ mod Ost, og Forfatteren er ikke istand

til at angive Retningen og de ovrige Forhold af den syncliniske Linie,

som maa ligge imellem disse 2 Puncter.

Forf. gjorde dernæst opmærksom paa det interessante Forhold

al Lagene antage en storre Heldnin^svinkel, naar man nærmer sig Por-

phyren, men at de neptunske Lag helde imod den gjennembrydende og

overleircdc Porphvr, og at man allsaa er nodsaget til at antage , at det

er den mægtige Porphyrmasses Tryk, der har foranlediget en Sænkning

af Lagene

Tilsidst forsogte Forf. en Sammenligning af de skaanske Over-

gangsdannelser med dem, som lindes i andre Lande og navnligen med

de engelske Dannelser, der siden Murchisons beromte Værk er udkommet

have tjent til Sammenligning for Overgangsdannelsen over hele Europa.

Kalkstenen ved Karrby viser sig her som et fast Punct, hvor-

fra man kan gaae ud ; den er , som allerede viisl , samtidig med

Gothlands Kalkstcen, og denne er almindelig anerkjendt, som en Repræ-

sentant af Werlock-Limeslone. Imod Ost for Karrby og Bjerrods Lade-

gaard maae vi altsaa soge Repræsentanterne af Murchisons Carradocsan-

dstone og Landeilo flags, eller af de ældre siluriske Dannelser, der allsaa

i Skaane repræsenteres ved Graphtholilhskiferne, Kalksteen, Alunskifer,

og Sandstenen. Denne Parallelisering er ogsaa almindeligen antaget om-

endskjondt den ringe Overeensslemmelse af Forsteningerne vel kunde

vække nogen Tvivl om den absolule Rigtighed af denne Anskuelse.

Vest for Karrby have vi altsaa at soge eller de yngre siluriske Dannel-

ser, navnligen Ludlow rocks, og vi finde dem antagelig repræsenterede

i Skiferne ved Skartofta. I Sandstenene ved Ofvedkloster, Ramsaasa og

Puggerup maatte vi derfor finde Repræsentantere af old red sandstone

og det hele devonitke System. Som hekjcndt har Murchison gjenkjendt

i de rode Sandstene og Skifere fra Krogskleven, og overhovedet i de

Dannelser der ligge umiddelbart under hele Rærums Porphyrplateau en

Repræsentant af Englands old red sandstone , og Undersøgelsen af den

rode Sandsteen i Skaane bidrager overmaade meget til at stadfæste

denne Mening. Forsteningerne ere især Arter af Slægterne Murchisonia,
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Cypricardia og Nucula,'Slæglcr, der spille en ovcrvætles stor Rolle i det

devoniske Overgangssystcm, men Forfatteren har iklce scet sig istand til

at bestemme Arterne, da Forsteningerne deels ikkun erc Sleenkjcrner,

og han deels mangler det behorigc Materiale til Sammenligning.

Magister Orsted havde til Selskabet indgivet et Anchagende om

at blive forsynet med et Skraberedskab til store Dybder. 'Pillige havde

han indsendt nogle Iagttagelser som han onskede maatte optages i Sel-

skabets Oversigter. En i den Anledning nedsat Comilee afgav i dette

Mode folgende Betænkning, som Selskabet billigede.

Det Kongelige Videnskabernes Selskab har affordret Underteg-

nede en Betænkning angaaende et fra Hr. Mag. A, S. Orsted til Sel-

skabet sendt Andragende om at maalle blive forsynet med el Skrabered-

skab, „deap sea clean" kaldet, for dermed paa sin Reise til og i Vest-

indien at undersoge Havbunden paa store Dybder. — I denne Anledning

maae vi, dels efter de Erfaringer, nogle af os have gjort med lignende

Redskaber, dels efter derom indhentede Oplysninger, nu yttre som vor

Formening, at et Instrument, som det foreslaaede, med fornoden Tyngde

og fornodent Tougværk for at kunne naae Bunden paa 800— 1000

Favnes Dybde, vil være aldeles uanvendeligt^ med mindre el ikke ubety-

deligt Mandskab (af henved en Snes Mand} kan stilles til Redskabefs

Betjening, og med mindre Skibet, hvorfra Skrabningen skeer, idetmindste

tildels kan sættes til Disposition for den Naturforsker, som foreslaaer

Skrabningen. — Da Ansogeren nu ikke har meddelt Selskabet, om han

har saadan Skibsleilighed eller saadanne pecuniære Hjælpemidler til sin

Raadighed, som dette Redskabs Anvendelse nodvendig fordrer, kunne vi

ikke i dette Tilfælde anbefale Instrumentets Anskaffelse, der, saa dyr den

end kan være, dog kun vil være en ringe Deel af den Bekostning, en

hyppigere Anvendelse raaa raedfore. Men vi mene iovrigt at vi ved

denne Leiljghed burde udtale don Overbeviisning, at et Skraberedskab,

der kunde naae til betydelige Dybder og som kunde anvendes under

gunstige Forhold, vilde i rette Hænder være et vigtigt Redskab i Viden-

sliabens Tjeneste, og dets AnskatTclse være at anbefale Selskabet, saa-

sandt Leilighed til dets hyppigere Anvendelse skulde tilbyde sig
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Ligeledes har Selskabet, under 3die April, afæsket os vor Be-

tænkning angaaende en „som Anbefaling" for del ovennævnte Andragende

af Magister Orsled til Selskabet senere indsendt kort Fremstilling af

de Undersogelser , han sidste Sommer har anstillet ved Kysterne, og

hvilke han onskede optagne i de maanedlige Oversigter over Selskabets

Forhandlinger. De 10 meddelte Undersogelser finde vi at være mindre

betydelige og vel meget fragmentariske, hvorfor vi ikke see nogen Grund

til at Selskabet skulde afvige fra dens sædvanlige Form og efter F'orfat-

terens Onske optage dem i dets Oversigt over de maanedlige Forhand-

linger; selv om de havde været mindre ubetydelige, og havde været

fremstillede med storre Omhu, vilde der være saaameget mindre Grund

til et saa usædvanligt Skridt, som en stor Deel af Undersogelserne alle-

rede er oflfenliggjorl andensteds, og en anden Deel af dem ikke har den

Nyheds Interesse, Forfatteren tillægger dem,

«#. J|eltt/«€ff*<ff. JHenrih Hr&yetr. Jfapetua SteenBtrwj^,

Selskabet modtog:

Etatsraad Waåd Simonsen „Familie Efterretninger om Ruderne." 27 Expl.

Astronomicai observations made at the Radclife Observatory , Oxford, in

the year 1842 by Manuel J. Johnson. Vol. III. published by

order of the Radclife Trustees. Oxford 1844. 8vo.

Naturkundig Verhandelingen van de Hollandische Maatschapij der We-

tenschapen te Harlem Tweede Verzameling. 3 Deel. i St.

Harlem. 1844. 4.

Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XX. Dublin 1345. 4.

Catalogus plantarum in horto botanico Bogoriensi cultarum alter. Auctore

Justo Carlo Haskarl. Bataviæ. 1844. 8vo.

Dictionnaire Francais-Berbére , Dialect écrit et parlé par les Cabailes de

la division d'Alger, ouvrage compose par ordre de Monsieur le

Ministre de la guerre. Paris 1844.

Rudiments de la langue Arabe de Thomas Erpenius, traduits en Fran-

cais, accompagnés de notes el suivis d'un supplement indiquanl



les didércnccs entre le langage lillcial el le larjgage vulgaire,

par Hubert, Capilaine de génie. Paris 1844. 8.

Disse lo Skrifler har Selskabet gjennem del udenlandske De-

partement modtaget af den franske Krigsminister.

Forhandlinger angaaende den videnskabelige Expedition som

ledsager Corvetten Galalliea.

Under 14de Mai behagede det Hans Majestæt Kongen al til-

skrive det kongelige danske Videnskabernes Selskab, saaledes:

„Vi have besluttet at afsende Corvetten Galalhea til de ostin-

diske Farvande og navnlig til de nicobarske Oer, over hvilke Vi have

Hoihedsret, fer at foretage en videnskabelig Undersogelse over denne

Ogruppes Naturproducler og Anvendelse til Dyrkning og Handel, hvor-

ved den enkelte 6es climatiske Forhold, hvor et Etablissement maatte

være at foretage, i Særdeleshed bor tages i Betragtning, Det er frem-

deles Vor Hensigt, at Corvetten, efter at have rogtet det Hverv, der

maatte paalægges sammes Chef i Tranquebar og Sirampore, skal anlobe

Bali, Batavia, Sincapore, de chinesiske, for den europæiske Sofart aab-

nede Havne og Manilla, samt derfra fortsætte dens Seilads gjennem det

stille Hav, for at besoge Ny-Holland, Ny-Zeeland og andre Ogrupper,

som, ved deres Beliggenhed for Handel og Hvalfangst og i naturviden-

skabelig Henseende, maatte ansees for at være de interessanteste og

vigtigste. Endvidere skal Corvetten paa sin Jordomseiling anlobe Hav-

nene paa Sydamerikas Vestkyst, gaae om Cap Horn, og derefter anlobe

Rio de la Plata og Uio de Janeiro, hvorfra Exped tionen ventes at kunne

relournere i Sommeren 1847.

Vi have betænkt, at 4 Naturkyndige med disses Medhjælpere

og en Landskabs- og So-Maler skalle medfolge, ligesom en Skibspræst.

Vi have udseel Professor Behn ved Universitetet i Kiel til at folge med

Expeditionen som Zoolog, og regne paa at han medtager en ovet Præ-

parateur for de Gjenslande af Dyrerigel, som maatte samles.

Vi opfordre iovrigt Vort Videnskabers Selskab til at nævne Os

de Naturkyndige i de andre Fag, som det i Særdeleshed maatte ansee
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skikkede lil al deeltage i denne Expedilion, henvisende lil S(i- Officererne

for de naulisk-aslronoiniske, meteorologiske og physiske lagllagclser,

som maatte onskes udforte. I Særdeleshed vil del være Os maglpaa-

liggende, at raodtage Vorl Videnskahers Selskabs YUringer om de viden-

skabelige Gjenslande , der især maatte være at paaagte saavel paa Ni-

cobar-Oerne som andelsteds, og om de 6er i det stille Hav, som frem-

for andre maatte være interessante at besoge: All for at Instructionen

lil Chefen for denne Expedilion kan aflfaltes saa fuldstændig som muligt."

Selskabet udnævnte, som all er meddeelt i Oversigten for Mai

Maaned, i den Anledning en Comitee bestaaende af Conferentsraad 6r-

sted, Professorerne Schouw og Forchhammer, Magisier Pedersen og

Docent Liebmann.

For at opfylde Hans Majestæts Befaling at gjore Forslag til

naturkyndige Deeltagere, henvendte deels Comileen deels dens enkelte

Medlemmer sig lil forskjellige Naturforskere i Landet, hvoraf adskillige,

især ældre , ikke fandt sig istand til at modtage det hædrende Hverv.

Efterat Comiteens Forslag var forelagt Selskabet, og efter at nogle

Forhandlinger havde fundet Sted paa Grund af senei-e indtrufne Om-

stændigheder, og samtlige Forhandlinger vare forelagte Hans Majestæt,

behagede del AUerhoistsamme under 4de Juni at udnævne Botanikeren

Kamphovener, Zoologen Reinhardt og Mineralogen og Chemikeren Dr.

philosophiæ Uink til Expedilionens Deeltagere i deres angivne Fag, for-

uden den allerede tidligere udnævnte Deellager Professor Behn, ligesom

og at bestemme at Cand. phil. Kiellerup skulde medfolge til Bedste for

de entomologiske Samlinger. Del blev derhos bestemt, at de tvende

Underskibslæger Rosen og Didrichsen tillige skulde deeltage som Natur-

forskere, den forste som Zoolog, den anden som Botaniker.

Comileen havde dernæst i sit af Selskabet billigede Forslag,

andraget paa , at der maatte udnævnes idet mindste een naturhistorisk

Tegner, og al del maatte gjores denne til Pligt al assistere saavidt mu-

ligt samtlige Medlemmer af den naturvidenskabelige Expedilion Hans

Majestæt behagede i den Anledning under ole Juni at udnævne Lilho-

graphen Chr. Thornam til, som naturhistorisk Tegner, al medfolge Ex-

peditionen for al gaae samtlige Naturkyndige, som folge med denne Ex-

pedilion, lilhaande ved Afbildningen af naturhistoriske Gjenstande.

Uagtet man maae antage, al Naturforskerne ordenlligviis ville komme
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overeeiis om deres Fordringer til Tegneren, formente Comitcen dog at

det noppe vilde undgaaes at ofte Flere paa cengang ville onske al gjore

Drug af hans Kunst og ikke kunne blive enige om hvilken af Fordrin-

gerne man i Expcdilionens Interesse bor give Fortrinet. Den antog

derfor at der maatte være en Autoritet, som i saadanne Tilfælde be-

stemte, for hvem Tegneren skulde arbeide, og Comitcen kom til det

Resultat, at det vilde være raadeligst, at samtlige Expeditionens tilstede-

værende Naturforskere, de to Underlæger mediberegnede, i saa Tilfælde

dannede en Comilee, som afgjorde Sagen. Det vil, bemærkede Comitcen,

ikke være muligt at give fuldstændige Regler, hvorefter de skulle fælde

deres Dom; men det forstaaer sig, at de ved at fælde denne maa have

Expeditionens videnskabelige Interesse til Formaal, og saaledes, alt andet

lige, give de Gjenstande Fortrinet, som ere udsatte for en hurtig Bc-

dærvelse. .Ved Siden af Hensynet paa denne videnskabelige Interesse,

kan man vente at de ville lade alle Billigheds- og Velvillies-Grunde

faae den behorige Indflydelse. Naar Excursioner gjore del nodvendigl,

at Naturforskerne skilles ad, formenles at Naturforskernes Comilee lige-

ledes burde bestemme med hvem Tegneren til Uedste for Expeditionen

skulde folge, hvis flere Partier forlangte hans Medvirkning. Comiteen

indsendte derhos efter Hans Mnjestæts Befaling Forslag til en Instrux

for Tegneren.

Hans Majestæt behagede dernæst under 20dc Juni allernaadigst

at bifalde Instruxen, dog med den Forandring: at naar flere af Natur-

forskerne fordre Arbeider af Tegneren og ikke kunne komme overeens

om den Orden, hvori han skal udfore dem, har Tegneren at rette sig

efter den Beslutning, Chefen meddeler ham, efter at have hort samtlige

tilstedeværende Naturforskeres Betænkning.

Ligesom Hans Majestæt har behaget al udnævne Genremaler

Plum til at medfolge Expeditionen, saaledes har Allcrhoislsamme bestemt

at forsaavidt hans egenlige Fag maatte tillade det, skal han gaae de

medfolgende Naturforskere tilhaande ved al deeltage i Afbildningen af

naturhistoriske Gjenstande.

I Henseende til Forholdet mellem Naturforskerne indbyrdes,

antog Comiteen, under Forudsætning af den gjensidige Hjælpsomhed og

Deeltagelse, som de ved det for Alle fælleds videnskabelige Oiemed ere

opfordrede til, at de maatte betragtes som selvstændige og af hinanden
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indbyrdes uafhængige, navnlig i Valget af hvad de ville gjore til Gjen-

stand for deres Iagttagelser eller Samlinger.

Idel Comiteen erl<jendte det onskelige i en P'ordeling af Fagene

mellem de disponible Kræfter, antog den derhos, at denne Fordeling

rettest skeele efter frivillig privat Overeenskomst imellem Naturforskerne,

og at offlcielle reglementariske Bestemmelser ikke ville være i Viden-

skabens og heller ikke i Samlingernes sande Interesse. Den nærede

den Overbeviisning, at Expeditionens Naturforskere ville være besjælede

af den Ærekjærhed og Iver for det Lands Interesser, hvorfra de ere

udsendte, at de ville gjore, hvad der staaer til dem, for at Udbyttet for

Videnskaben og Samlingerne kan blive saa righoldigt som muligt; og

netop derfor antog Comiteen, at de ville indsee, at Samvirken er lige-

saa onskelig som rigtig Fordeling af Arbeidskraften. Prohibitive For-

holdsregler, som skulle afstikke den enkelte Naturforskers Virksomhed

inden bestemte Grændser, kunde Comiteen ikke ansee for onskelige;

heller ikke er det den bekjendt at slige have existeret ved de franske

videnskabelige Jordomseilings- og Undersogelses-Expeditioner, men der-

imod vel private Overeenskomster som de ovennævnte. Desuden be-

mærkedes at ved Anlobsstederne Naturforskerne ofte vilde folge for-

skjellige Veie paa deres Excursioner, og saaledes meget forskjellige

Gjenstande tilbyde sig, hvilke dog Enhver synes at maatte have Ret til

at acquirere for den fælles store Samling. Botanikerne ville ogsaa paa

Vandringerne i Urskovene og paa Bjergene kunne nedlægge mangt et

sjeldent Dyr; skulde derimod de enkelte Fag ved officielle Bestemmelser

være forbeholdte den Enkelte, da er det rimeligt, at Meget vil gaae tabt,

som ellers vilde være vundet, naar Alle havde Ret til at skafTe det til-

veie, og lade det præparere som hans Bidrag til den store Hovedsamling.

Derhos gjorde Comiteen Forslag aDgaaende Samlingernes For-

deling efter Skibets Hjemkomst, hvilke Forslag fandt Hans Majestæts

Bifald.

Hans Majestæt resolverede nemlig i Henseende til disse for-

skjellige Puncter folgende:

„Zoologen Candidat Reinhardt skal i Særdeleshed have sin Op-

mærksomhed henvendt paa Amphibier, Fiske og Bloddyr, og sorge for

at Samlingerne af disse Dyrclasser fuldstændiggjores, ligesom samme

Omsorg og Ansvar er overdraget Professor Behn i Særdeleshed hvad Pat-

2
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tedyr og Fugle angaaer*). Idvrigt skal denne Bestemmelse ikte være fil

Hinder for, al de paagjældendc Naturkyndige paa deres Exeursioner

samle hvad af andre Dyrclasser, der maatle forekomme; men Ansvaret

for Indsamlingen af de demtildeehe Dyrclasser paaligger dem i Særdeles-

hed, ligesom og Indpakningen og Forsendelsen af hvad de have samleU

Vi ville derhos allernaadigst have fastsal:

4) at samtlige Samlinger, som vindes ved denne Expedition, skuHe

ansees som een &tor Samling, der skyldes samtlige Naturforskeres

forenede Bestræbelser;

2) at Samlingens Deling ved Hjemtomslcn skal foretages ved dertil

af Os udnævnte Mænd, som sammentræde med Expedilionens Na-

turforskere ;

3) at de botaniske Samlinger skulle afleveres ved Hjemkomsten, og

da udtages tvende med rigelige Exemplarer forsynede Herbarier,

hvoraf del ene skal tilfalde Kj/)benhavns Universitets, det andel det

Kielske Universitets botaniske Museum. Resten skal tilfalde Sam-

lerne til lige Deling. De under Fxpedilionen hjemsendte levende

Planter fordeles mellem Kjobenhavns og Kiels botaniske Haver og

Vor Slotshave ved Rosenborg.

4) at de zoologiske Samlinger ved Hjemkomsten skulle fordeles i 3

Hele, hvoraf den ene skal tilfalde de Kongelige Museer, Vor par-

ticulaire Conchyliesamliug iberegnet, den anden Kjobenhavns Uni-

versitets Museum og den tredie det Kielske Universitets Museum;

5) at Opdagerne af Dyr skulle have fortrinlig Ret til Afbenyttelsen af

samme til Brug for Beskrivelsen:

6) at de mineralogiske Gjenstande og Forsteninger skulle fordeles lige-

som de zoologiske Samlinger".

Da der senere var opstaaet Sporgsmaal om, hvorledes der skulde

forholdes med Hensyn til de Sager, der under Reisen hjemsendtes, saa

indgav Comiteen, efter desangaaende at have confereret n*ed samtlige

Expeditijnens Naturforskere, cl Forslag, der i det væsentlige fandt Hans

Majestæts Bifald, idet Allerhoistsamme under 2ide Juni behagede at

resolvere saaledes:

*) Den entomologiske Indsamling er, efter det ovenanforte, overdraget Cand.

Kiellerup. De ovrige Dyrclasser, som ikke her erc nævnte, ere ikke over-

dragne nogen enkelt Naturforskers Omsorg,
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^,]Vled Hensyn til Hjemsendelsen og Opbevaringen af de Gjen-

slande, som af vedkommende Naturforskere samles paa Expedilionen med

Corvelllen Galalhea, ville Vi allernaadigst have fastsat folgende Regler:

i) Samtlige Gjenstande hjemsendes til Kjobenhavn og adresseres til

Vort Admiralitets og Commissariats-Collegium, som skal sorge for,

at de strax atlcveres til en Commission, hvis Medlemmer vi nær-

mere ville udnævne;

2) Denne Commission har at drage Omsorg og at staae til Ansvar for

at de hjemsendte Gjenstande conserveres og ordnes paa passende

Maade i det Locale, som dertil vU blive anviist;

3) Under Commissionen ansættes en Conservalor, som skal fore det

stadige og umiddelbare Tilsyn med de hjemsendte Gjenstande og

deres Conservalion^

4) Hverken Commissionens Medlemmer, Conservator eller nogen An-

den maa« under Samlingens midlertidige Opbevaring benytte samme;

')) Levende Planter og Frosorler, som hjemsendes, fordeles strax mel-

lem de botaniske Haver i Kjobenhavn og Riel samt Rosenborg Have/'

Da Hans Majestæt dernæst havde paalagt Selskabet at ind-

komme med Forslag angaaende de Instrumenter og andre videnskabelige

Hjælpemidler som raaatle udfordres til Expedilionen, saml Overslag over

de dertil fornodne Udgifter, saa indgav det folgende Overslag efter at

have confererel med samtlige Expeditionens herværende Naturforskere. \

A) Instrumenter.

El Mikroscop « 230 Rbd.

En Lommesextanl lil Mineralogen ...... 40 —
El Daguerrotypapparal med Tilbehor saml circa

300 Plader 500 —
En Hovedmaaler . . 10 —
2 Barometre med Tilbehor . 90 —
2 Psychrometre ..«.»........ 30 —
2 Thermometrographer med Kapsler til al maale

Havets Temperalur i stor Dybde . . . 100 —
2 Thermoraetre med dilo til Havels Temperalur

i Overfladen .,..... 16 —
12 Sikr, forskjellige Thermometre .... 50 —
El Alkoholomeler 10 —— 1076 Rbd.
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Transport 1070 RIkI.

B) Andre Hjælpemidler.

BUkkasser, saml Blik, Tin o. s. v. fil Farfærdi-

gelse af ilere underveis ........ 330 Rbd.

Circa 700 Sikr. forskjellige Glas 131 —
1000 Samleglas til Insecler 26 —
Circa 40,000 Jnseclnaale 60 —
Fangeapparater, Skrabere, Næt o. s. v. .... . 60 —

>

Spiritus vini rcclificatus og Arseniksæbe .... 100 —
3 Baller graat og 1 Balle Karduuspapiir . . . 70 —
Cuvicr les mollusques 80 —
Papilr, Farver, Pensler o. s. v. til Tegneren , . 100 —— 957 --

Tilsammen 2033 Rbd,

Hvoihos Comiteen bemærlcede, at der vilde blive Expeditionen

medgivet to magnetiske Intensiletsapparater, et fra Sokorlarchivet og et

fra Selskabets meteorologiske Cørøitee, ligesom ogsaa et Garabaysk Inclt-

natorium fra Universitetets pbysiske Samling, det sidste i det Haab, at

det maalte behage Hans Majestæt at give Samlingen Tilsagn om Erstat-

ning for det mulige Tab, der kunde opstaae fo,r den ved Instrumentets

Beskadigelse paa Reisen. Da derhos ved Overslaget Noget muligen

kunde være overseet, saa henstilledes at der maatte anvises 2200 Rbd.

til det hcromhandlede Oiemed.

Under 12te Juni behagede det Hans Majestæt at tilladen j^at

en Sum af indtil 2200 Rbd. rnaae udredes af det til uforudseelige og

ubestente Udgifter for indeværende Aar normerede Belob til Anskatfel-

sen og Indkjob af Instrumenter og andre Hjælpemidler til Brug for Ex-

peditionen," ligesom det og behagede Hans Majestæt „at give Universi-

tetets pbysiske Samling Tilsagn om Erstatning, hvis det Gambayske In-

clinatorium, som derfra medgives Expeditionen, paa Reisen skulde blive

beskadiget."

Ved forskiellige Resolutioner er der dernæst tilstaaet til Equipe-

ring : Professor Behn 1000 Rbd. foruden 300 til hans Medhjælper, 800

Rbd. til Botanikeren Kamphovener, samme Sum til Zoologen Reinhardt,

Doctor phil. Rink og Cand. phil. Kiellerup; 600 Rbd. til Genremaler
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Pium, 550 Rbd. til oaturhistorisk Tegner Thornam, 450 Rbd. til hver

af Underlægerne Didrichsen og Rosen ; — hvorhos det er tilfoiet, at der

vil blive sorget for de medfolgende Naturforskeres Kost ombord og for

tieres Kostpenge iland, saavclsom for de Udgifter, de maatte have ved

Anskaffelsen af Naturgjenstande, hvilke forstrækkes dem af Chefen, som paa

nærmere derom indgivet Forsi ig vil blive aabnet den i saa Henseende

iornodne Credit. Endeligen har Hans Majestæt bestemt en Sum til Ind-

kjob af elhnographiske Gjenstande«

Allerede tidligere havde Hans Majestæt resolveret: at der til

Brug for de Naturkyndige og Andre, som skulle mcdfoJge Expeditionen

med Corvetten Gaiathea, maatte af det store kongelige Bibliothek samt

det kongelige Haandbibliothek erholdes udleveret Reisebeskrivelser med

iilh5rende Kort m. v. samt naturhistoriske Værker, dog med Undtagelse

af særdeles kostbare Kobbere og deslige.

Endeligen havde Comiteen i folgende udforiige Betænkning om

de forskjellige Gjenstande, paa hvilke den i videnskabelig Henseende for-

nemmeligen troede at burde henlede Expeditionens Opmærksomhed,

Denne Betænkning blev forelagt og bifaldt af Selskabet og vandt ligele-

des derefter Hans Majestæts allerhoiesle Bifald,

„Idet Selskabets Comitee herved har den Ære at fremlægge den an-

den Deel af sin Betænkning i Anledning af den videnskabelige Expedition,

der efter allerhoieste Bestemmelse skal forbindes med Corvetten Galalheas

Togt, indeholdende en Fremstilling af de forskjellige Punkter, paa hvilke

man fornemmelig Iroer at burde henlede Expeditionens Opmærksomhed,

anseer den det ikke for overflodigt, at forudskikke nogle indledende Ord,

der kunne tjene til at betegne det Synspunkt, fra hvilket Comiteen er

gaael ud ved Affattelsen af disse Bemærkninger.

Da Expeditionen, ifolgc den for Reisen lagte Plan, maa antages

at tilbringe en stor Deel af Tiden paa Soen, og Opholdet paa de Ste-

der, Corvetten vil komme til at anlobe, paa enkelte Undtagelser nær,

sandsynligviis ikke vil blive af lang Varighed, saa have vi fortrinsviis

troet at burde udhæve de Phænomener, til hvis Undersogelse en Soreise

især giver Leilighed, og af de Iagttagelser og Undersogelser, som kunne

blive at anstille paa Anlobsstederne, fornemmelig paapeget saadanne, der

ikke udfordre et langt Ophold eller storre Excursioner i del Indre. De
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Sporgsmaal, der nu i denne iicnseendc kunne frembyde sig, ville nalur-

ligviis berore næsten alle Grene af den hele Naturvidenskab, og Besva-

relsen af de enkelte maae derfor vel fornemmelig overlades dem, lil

livis Fag de nærmest hore; men, da det dog paa den anden Side maa

ansces for onskeligt, at satntlige Expedilionens Deeltagcre have et almin-

deligt Overblik over, hvad der ved cl saadant Forelagende kan fortjene

Opmærksomhed, saa har Comileen ikke betænkt sig paa al medtage en-

deel Sporgsmaal af almindelig videnskabelig Jnteresse, uanseet al disse

udentvivl af sig selv vilde paatrænge sig Mænd af Faget, og at udtale

sig udforligere over flere iblandt dem, end det med Saadannes specielle

Tarv for Ole vilde være nodvendigt. Navnlig har delle været Tilfældet

med nogle geologiske og almindelig physiske Undersogelser, Hvor deri-

mod spcciellere Indsigter maalte forudsættes, har Comiteen som oftest

indskrænket sig til kort at antyde de Synspunkter, den troede at burde

gjore gjældende, overladende det forresten til de Reisende selv, at be-

nytte disse Vink saaledes, som de efter deres egne Indsigter og mulige

Erfaringer maalte finde del at være Videnskaben tjenligst. Hvad der-

næst angaaer alle saadanne anthropologiske og ethnographiske Meddelel-

ser, der kunne bidrage til at belyse de forskjellige Folkeslags huuslige

og sociale Indretninger, deres Levemaade og Sygdomme, deres Redska-

ber og KonslQid, da er delle Noget, der har Interesse for enhver Daruiet,

og hvortil enhver omhyggelig Iagttager vil kunne levere gode Bidrag;

og Comiteen troer derfor at burde anbefale denne Sag ikke blot lil Ex-

pedilionens Naturforskere og Læger, men ogsaa til andre af dens Deel-

tagere, der maalte have Lyst til at virke Noget i denne Henseende.

Dii det fremdeles ved mange physiske Undersogelser og til Be-

domraelse af tilfældig iudlrælTende Phænomener, er af Viglighed al kjende

saavidt muligt de lorudgaaemle og ledsagende almosphæriskc og physiske

Forholde, saa anseer Comileen det for onskeligt, at visse lagltagelspr,

saalænge Reisen varer, anstilles saavidt muligt regelmæssig og flere Gange

i Dognet. Hertil regne vi Angivelser af Luftens Temperatur og Fugtig-

hedstilstand, af Havets Temperalur i Overfladen, af Vindens Retning og^

Styrke, og af Luftens Udseende, Alt for hver 4de Time, allsaa Kl. 12,

4, 8 elc., saavidt Omstændighederne tillade det. Naar disse Observa-

tioner indfores i en egen Journal, hvori tillige angives Skibets Plads,

saa ofte denne er bestemt, og Havets Dybde, forsaavidt der loddes, saa
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^n denne Journal afgive cl vigtigt Hjælpemiddel ved Beai-beidelsen af de

særskilte Iagttagelser. Dog vil det være tilstræUkeligt, naar disse Anteg-

nelser forst begynde, eflerat Corvetlen er kommen ud i Allanterbavel,

og ophore, naar den ved Hjemkomsten alter nærmer sig Canalen.

Efter disse almindelige Bemærkninger gaae vi nu over til sær-

skilt al omtale <le enkelte Sporgsmaal og skulle da begynde med dem,

der angaae Jordklodens Physik i Almindelighed, for derpaa i deres Ordeo

«t foretage de mineralogiske, botaniske og zoologiske.

Jordklodens Pliysik..

1. Da det ved Iagttagelser er godl^ort, at over Landet Temperatu-

rens daglige Variation forandrer sig med Afstanden fra Overfladen

;

vilde dét være af Interesse at erfare, hvorledes disse Forhold

fremstille sig over de store Have. Det var derfor onskeligt, om

»der samtidig med de regelmæssige Iagttagelser af Luftens Tempe-

ratur og Fugtighedstilstand, af og til i flere paa hinanden folgende

Bage, kunde anstilles lignende i en st5rre Hoide f. Ex. i Masten,

naar Corvetten befinder sig i det atlantiske eller stille Hav.

^. 1 Atlanterhavet ved Nordostpassatens Nordgrændse og i det variable

Belte mellem begge Passater indtræffe, som bckjendt, hyppig de

^aakaldte Dravater eller Tornados. Da der er al Grund til at an-

tage en Forbindelse mellem dette Phænomen og Passaten, vil det

•være interessant deels at erfare, hvorledes og hvor hyppig det

viser sig i det æthiopiske og stille Hav, deels overhovedet at er-

holde noiagtige Angivelser af de atmosphæriske Phænomener, der

ledsage det. Det, der i denne Henseende vil være at lægge

Mærke til, er Vindstodets Retning og Varighed, Thermometrels

og Sympiezometrets Stand umiddelbart for og under Dravaten, om

denne har været ledsaget af Regn, Torden og Lynild, eller ikke.

Da desuden Passatbelternes Middelgrændser især i det stille Hav

endnu ikke ere synderlig noie bestemte, ville noiagtige Angivelser

^t Vindens Retning ved Overgangene til og fra Passatbellet, og af

€nhver usædvanlig Vindretning i samme, altid være af Vigtighed.

Det Samme gjælder om Alt, hvad der kan bidrage til i Passat-

belterne at bestemme Vindretningen i de hoiere Regioner, navnlig

Skyernes Retning.
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3. Da Corvetlen paa sit Togt sandsynligviis vil komme til at passere

to af de store Uavstromtiinger, nemlig den varme Slrom, der fra

Agulhasbankerne stryger mod Nord langs med Afrikas Vestkyst,

og den kolde Strora, der kommende fra Sydhavet paa Parallelen

af Chiloe vender sig mod Ost ind mod Kyslen af Amerika, og

derpaa gaaer deels som kold Slrom mod Nord op til Æqvator,

deels som en varm Slrom mod Syd langs Patagonien, saa vil det

være af Viglighed at Leiligheden benyttes, til over disse Phæno-

mener at anstille saa mange Undcrsogelser som muligt. Vi regne

hertil hyppige Iagttagelser af Temperaturen i Overfladen, lignende

i forskjellige Dybder med Thermomelrographer, samt Bestemmel-

ser af den Dybde, i hvilken Strommen endim har samme Retning

og Styrke. Overhovedet ville hyppige Observationer af Havets

Temperatur være at anbefale, saa ofte de regelmæssige Iagttagel-

ser i denne Henseende antyde en pludselig Forandring, ligesom

ogsaa i Nærheden af Kyster eller storre Banker; ogsaa Tempera-

turbestcmraelser i store Dybder, er det onskeligt, gjores saa ofte

Leiligheden tillader det. En lignende Slromning, som de to oven-

nævnte, hvis Existents endnu ikke jer beviist, synes efter nogkj

Iagttagelser, anstillede paa den franske Fregat Venus, at fore-

komme sydlig for van Diemens Land (45° S. B. , 145° -146° O. L.)

4. Undersogelser af Sovandet fra forskjellige Steder af Havet har

man allerede for længe siden anseet for vigtige, og mange Expe-

ditioner til Verdensomseilinger have derfor bragt Prover af Sovand

med sig tilbage. Disse Undersogelser have dog ikke fort til til-

fredsstillende Resultater; thi deels har den analytiske Chemie forst

i den senere Tid givet os behorige Hjælpemidler til at udfore Un-

dersogelsen med Niiiagtighed, deels er man bleven staaende ved

at bestemme Sovandets Vægtfylde og Saltmængde. Medimderteg-

nede Forchhammer har derfor allerede ifjor begyndt paa en om-

fattende Undersogelse af Sovandet fra forskjellige Steder, og Co-

miteen onsker derfor, at denne Leilighed maa benyttes til at for-

syne ham med et Materiale, som han ellers kun vanskelig vilde

kunne erholde.

o* Den korte Tid Expeditionen vil komme til at opholde sig paa de

enkelte Anlobssleder gjor del, paa Climatologiens nuværende Stand-
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punkt, usandsynligl , at den ved egne Iagttagelser skulde kunne

hidrage noget Synderligt til at udvide vor Kundskab om disse

Steders climatiske Forhold; derimod opfordres de Reisende til,

hvor Leilighed dertil forekommer, at forskaffe sig Andres skrift-

lige eller trykte Oplysninger i denne Henseende, som ellers van-

skelig fir.de Veien til Europa. Ligeledes ville Iagttagelser over

Jordens Temperatur, i en Dybde af een Fod, afgive vigtige Bi-

drag i denne Henseende, naar de anstilles med den fornodne For-

sigtighed, Det længere Ophold ved Nicoharoerne vil vel ikke

være tilstrækkeligt til i nogen betydelig Grad at udvide eller be-

rigtige de Forestillinger, man kan gjore sig om disse Oers Clima

ved Hjælp af de allerede bekjendte Efterretninger ; imidlertid vil

dog en stadig Opmærksomhed paa alle de under Opholdet ind-

træffende meteorologiske Phænomener være meget at anbefale,

navnlig er der eet Punkt, som maaskce ved Expeditionens Iagtta-

gelser nærmere kunde oplyses, nemlig Temperaturens Forandrirtger.

Medens det nemlig paa den ene Side paastaaes, at disse baade

efter Dags- og Aarstiderne ere mindre end paa Indiens Fastland,

saa angives paa den anden Side just de pludselige Forandringer i

Temperaturen som medvirkende Aarsag til Climaets Usundhed.

" Iagttagelser i denne Henseende maatte naturligviis anstilles iland,

enten med en Thermometrograph eller med et sædvanligt Ther-

mometer, der da aflæstes ved Solopgang og om Middagen; lige-

ledes maatte Standen noteres ved pludselig indtrædende Regn. In-

strumentet maa ophænges saa frit som det er muligt, naar det skal

være beskyttet mod directe og reflecteret Sollys, navnlig ikke i en

paa flere Sider tillukket Fordybning.

6. Paa ethvert Sted, Expeditionen anlober, vil det være af Vigtighed

at der anstilles noiagtige Bestemmelser af den magnetiske Decli-

nation, Inclination og Intensitet, ligesom disse Bestemmelser under

et længere Ophold maae gjenlages oftere.

Grcolo^ie.
1. Som bekjendt have Landenes Niveauforandringer i de sidste 20

Aar været Gjensland for Geognosternes omfattende Undersogelser

der have fort til det Resultat, at Jordens faste over Havet op-
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hoiede Overllade for storste Delen lider en langsom eller hurlig

Bevægelse, der snart har en opadgaaende Retning, og yttrer sig

som en Hævning, snart derimod er en Sænkning af Landet. Oni-

cndskjondt saaledes Kjendsgjerningen i Almindelighed er fuldkom-

ment sikker, ere vore Kundskaber med Hensyn til Phænomcnct

paa de enkelte Steder, til Bevægelsens Retning og Storrelse, i

hoiesle Grad mangelfulde, og del maa uden Tvivl tilskrives denne

Utilstrækkelighed i vor« Kundskaber, at man hidtil endnu ikke

kjender nogensomhclst Lov om Niveauforholdenes Forandring, Co-

miteen maa derfor i Særdeleshed anbefale Naturforskerne paa

ilenne Expedition at lade Iagttagelser over Niveauforholdene være

dem magtpaaliggende, paa ethvert Sted hvortil Reisen forer dem.

Resultatet vil være interessant enten man iagttager en Hævning eller

en Sænkning, eller man finder, at ingen Forandring foregaaer.

Hævniiigsphænomenerne vise sig lettest, og Iagttageren kan sjeldent

være i Tvivl om, at en Hævning har fundet Sted, naar han finder

Havets Beboere paa Steder, der nu ligge over Havets Niveau,

men han har endnu at bestemme i hvilken af Jordens mange Pe-

rioder denne Hævning er indtraadt. At ville sammenstille Niveau-

forandringer, der hore til forskiellige Perioder, frembringer ikkun

Forvirring, og man maa derfor isærdeleshcd anbefale Naturfor-

skerne at lægge noie Mærke til, om de hævede Lags fossile Or-

ganismer ogsaa virkeligen hore til den nuværende Jordperiode.

Næst efter fossile Dyr og Planter, ville Havstokke, der ligge

hoiere, end Bolgerne naae for nærværende Tid, afgive gode

Kjendetegn, og et ikke uvigtigt Bidrag til disse Undersogelser

kan man ofte vinde ved at sammenligne ældre Menneskeværker, der

slaae i et bestemt Forhold til Havet, saasom Bolværker og andre

Arbeider, henhorende til Havne-Anlæg, med de nuværende For-

hold. Dernæst vil man hyppigen kunne indhente meget gode Ef-

terretninger hos Indvaanerne selv.

Sænkninger ere langt vanskeligere at iagttage, da Havet selv

forhindrer Iagttagelsen. Submarine Skove og i Egne, med et tem-

pereret og koldt Klima, submarine Torvemoser af Ferskvands-

planter afgive et af de bedste Kjendetegn paa Sænkninger, men

meget hyppigen maa Iagttageren ved at samle historiske og tra-
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(Hlionelle Efterretninger soge at udfinde de Niveauforandringer,

som foregaac i denne Retning.

Hvor der hverken foregaae Hævninger eller Sænkninger, maa

Havets Niveauforliold til Landet naturligviis foiblive uforandret,

men det er af ligesaa stor Interesse at bestemme de hvilende

Punkter, som de der have en opad- eller nedadgaaende Bevægelse.

2 Næst efter Sporgsmaalet om Niveauforandringerne maa vi anbefale

det nole dermed forbundne Sporgsmaal om Koraloernes Dannelse

til Naturforskernes Opmærksomhed. De fleste Theorier sætte disse

6er og Rev i Forbindelse med vulkanske Virkninger, enten de

nu aflede den store Mængde Kalk som disse smaa Dyr forbruge,

fra kalkholdende submarine Kilder, der ligesom Mofetterne ere en

Form af Vulkanernes Virkning, eller de antage at de ringformige

Koraller og Skjær (Atoler) gjongive Formen af den af Havel

skjulte Kraterrand, eller idet de antage, at Atolforraen er en

Folge af en vedvarende regelmæssig Sænkning. Idet vi derfor

overlade til Expeditionens Zoologer at opkaste de reent zoologiske

Sporgsmaal hvorpaa de vil soge Besvarelse ved et Studium af

Koraldannelserne , onske vi at henlede samtlige Naturforskeres

Opmærksomhed paa folgende mere almindelige Opgaver.

a. Findes der i nogen af de Koraldannelser som Expeditionen anlo-

ber vulkanisk Tuf i Forbindelse med Korallerne, enten som af-

brydende, underordnet eller som indesluttet Lag?

b. Hvor mægtig er Koraldannelsen paa de 6er, hvor denne Forma-

tion er hævet, og paa hvilket Underlag hviler den?

c. Findes der i Forbindelse med disse hævede Korallag eller ikkun

i deres Nærhed, kalkrige Kilder, eller Tegn til at saadanne Kilder

tidligere have existeret?

d. Er Havet i Nærheden af Koraldannelserne overhovedet rigere paa

Kalk end paa andre Steder.

e. Er Vandet i Atolernes Lagun anderledes sammensat, end Vandet i

det omgivende Hav.

Til Besvarelsen af de to sidste Sporgsmaal, og overhovedet til

Undersogelsen af Sovandels Bestanddele i Nærheden af Koraloerne

maa Analyser af Sovandet fra disse Egne anstilles, og de oven-

for omtalte Prover af Sovand onskes altsaa fra disse Steder med-
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tagne saa hyppig, som muligt. Da desuden ifolge Undersogelscr,

der især ere anstillede af amerikanske Geognoster, Temperaturen

af den Deel af Havet, hvori Koraldannelserne frodigen trives,

ligger iraellem snevre Grændser, saa anbefaler Comiteen hyppige

Thermometeriagtlagelser saavel i Havet i Nærheden af Koraldan-

uelserne og i Atolernes Laguner, som ogsaa paa saadanne Steder,

hvor disse Dannelser mangle, omendskjondt man efter Stedernes

geographiske Beliggenhed havde Grund til at vente dem.

Som bekjendt inddeler Darwiri de nuværende Koraldannelser i

a. Atoler; meer eller mindre ringformige Koraloer eller Skjær med

en Lagun i Midten.

b. Barrierreef. Koralskjær, der i nogen Afstand fra Kysten af 6erne

eller Landene lobe parallel dermed, og ere adskilte fra Landet

ved dybt Vand*

c. Fringing reef, Skjær, der med aftagende Niveau lobe fra Kysten

ud imod Soen.

Da Sporgsmaalene om Koraldannelserne saavel i physisk-ché-

misk, som i geognostisk-zoologisk Henseende for nærværende Tid

beskjæftige Geognosterne særdeles meget, vilde det være onske-

ligt at Skibet kunde anlobe ret mange Steder, hvor Korallerne

forekomme i Mængde.

Comiteen nævner derfor

af Atolcr Chagos, Maldiverne eller Keeling alle 3 paa Veien til

Calcutta, eller Karolinerne, Marshalls 0erne, Gilberts 6erne, eller

det lave Archipelagus i det stille Hav.

af Barrier reefs Pellew Oernc, Nordostkysten af Nyholland, Ny

Caledonia, Viti Gruppen eller Otaheiti

af fringing reefs Nicobarerne, Salomonsoerne, de nye Hybrider,

A'avigator-0erne eller Sandwichs Gerne.

3. Med Hensyn til andre geognostiske Undersogelscr maa Comiteen

anbefale Naturforskerne at samle saa mange Prover af Steenarter

og Forsteninger, som Omstændighederne tillade, hvorved dog maa

lægges Mærke til, at det noie betegnes om Proverne ere tagne

af faste Lag eller fundne som lose Stene. Hvor der forekomme

faste lagdeelte Masser ere Iagttagelser over Lagenes Hældning saa •

vel med Hensyn til lletningen som Storreisen af stor Vigtighed.
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4. Rulleslecie og slore IJIoklie cre som bckjendt meget udbredte

over det nordlige og en Deel af det mellemste Europa og Ame-

rita; de synes at mangle i den hede og den varmere Deel af

den tempererede Zone, medens de atter fremtræde i den sydlige

Halvkugles sydlige Dele. Iagttagelserne ere alligevel ikke saa

omfattende, at man med Sikkerhed turde paastaae, at der ikke

findes Rullestene i den varmeste Deel af Jordens Fastland og

Comiteen anbefaler derfor de Reisende at være opmærksomme

paa Rullestenenes geographiske Fordeling, og Frictionsstribernes

sandsynligviis dermed i noieste Forbindelse staaende Phænomen.

5. Efterretningerne om Nicobarernes geognostiske BeskafTenhed ere

saa ufuldstændige at de neppc tillade at yttre nogen Mening om

6ernes Sammensætning og at give en derpaa stottet Anviisning til

deres nærmere Undersogelse.

Paa nogle 6er angives Granit eller en Granitlignende Steen,

paa Nancoury fandtes en blaaagtig Steen som kunde brydes op

med en Hakke (sandsynligviis Skifer) , og paa Kromarty skal der

forekomme Koralkalk. Alle disse fastere Lag ere bedækkede med

et mægtigt Lag af fedt bindende Leer,

Da Nicobarerne ere en Fortsættelse af Sumatra Kjeden og

ligge i Nærheden af Malacca er det meget sandsynligt, at de

indeslutte ældre Dannelser* Af Mineralproducterne, som kunne

formodes der, ville vi derfor nævne folgende.

Tinsteen ^ som findes paa Halvoen Malacca, Sumatra, Young-

ceilon maa især sogcs i de lose lidet sammenhængende Lag saa-

som Leer og Sand , hvori den i Almindelighed findes afsat efter

Forstyrrelsen af de Lag, hvori den oprindeligen forekommer. Sandet

paa Bunden og Siderne af Aaer og smaa Vandlob, selv Stranden

vil give den Reisende Leilighed til at undersoge om der findes

Tinsteen Korn.

Ædle Metaller^ der findes paa flere af de indiske Oer, maae

soges ligeledes i de yngre ved Forstyrrelsen af de ældre Masser

dannede Lag.

Sleenkul angives at forekomme paa Sumatra og Malacca. De

Reisende maae derfor være meget opmærksomme paa dette For-

hold. Da Beretningerne paa flere Steder omtale bratte Klinter ved
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Soekysterne, er det meget al anbefale, forlriinsviis .it henvende Op-

mærksomheden paa dem. Skifrige Lag af morklfarvel Leer meer

eller mindre hærdet, og Lag af Sandsteen underliden morkt som

af Kul ere Steenkullenes hyppigste Ledsagere.

Botanik.
1. Da del paa de fleste Steder, hvor de Reisende ville lande, ikke

vil være muligt al skaffe sig noget Overblik over de Familier,

Slægter og Arier, som deres Flora frembyder, saa vil Opmærksomhe-

den rettest fortrinsviis henvendes paa de Planleformer, som ved

Individernes Antal og Slorrelse ere de herskende, og væsentligst

bidrage til Landenes Physiognomie. Ved Opholdet paa de Nico-

bariske Oer gjor man imidlertid Regning paa, at Botanikerne ville

stræbe at bringe en saa fuldstændig Samling af 6ernes Flora til-

veie, som Omstændighederne ville tillade.

2. Smaa fra Fastlandene meget fjernede Oer pleie at have en fattig

eller dog en lidet mangfoldig F'lora. Det vil være af interesse al

kjende slige Oers Vegetation saa noiagtigl som muligt, al erfare

om den geognostiske Beskaffenhed — navnlig at del er Koraloer,

vulkanske Oer eller de have anden Sammensjelriing — har Indfly-

delse paa Vegetationens Fylde, Mangfoldighed og Former; lige-

ledes om 0ernes nyeie Hævning op over Havfladen i saa Hen-

seende synes at have Indflydelse. Ligheden eller Uligheden

med de nærmeste Fastlande vil det ligeledes være interessant at

kjende, saavel som de Data, der kunne bidrage til at oplyse, om

Planterne kunne ansees hidforte.

3. Det berettes at forsaavidt som slige Oer ere for bestandig eller

temporært blevne besatte af europæiske Colonister, have stundom

europæiske Planter meget stærkt udbredt sig og fortrængt de op-

rindelige. Nærmere Bidrag til dette interessante Phænomen onskes.

4. Forsaavidt de Rcisende maalte faae Leilighed til at undersoge

Chinas Vegetation, vilde det være vigtigt at vide, om de euro-

pæiske Former, som derfra angives ere identiske eller blot analoge

med vore. Disse Undersogelser burde ogsaa udstrækkes til de i

China dyrkede Planter. Blandt andet vilde det irjteressere at vide,

om den Tobaksari, som skal forekomme i China, er en af de
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amerikanske Arier eller en eiendommelig Art. Ligeledes onskes

de i China dyrkede Indigo- og Bomulds-Arter iagttagne og ind-

samlede til Sammenligning med de vest-americanske fra Mejico og

Guatamala.

5. J3et er et paafaldendo Phænomen at adskillige af de tr&piske For-

mer gaae længere ind i den tempererede Zone i den sydlige end

i den nordlige Halvkugle. Bidrag til nærmere Oplysning herom

onskes. Ny-Zeelaiid, v. Diemens Land, det sydlige Chili og Ild-

latidet vilde være interessante Punkter i saa Henseende. Den

pludselige Overgang fra den tropiske til den extratropiske Vege-

tation, som skal finde Sted i det sydlige Chili, kunde onskes nær-

mere oplyst.

6. Medens Nyholland og Sydafrica frembyde saa stor Forskjel i Vege-

tationen fra den nordlige Halvkugles paa tilsvarende Brede, saa

frembyder derimod Ildlandet en mærkelig Tilnærmelse til den eu-

ropæiske Flores Physiognomie, og det, som der forsikkres, ikke

blot i Henseende til Familier og Slægter (Boge-Arter danne Sko-

vene^, men se'v i Henseende til Arter. Hvis det sidste skulde

stadfæste sig, vilde det være onskeligl at erholde de Data, der

kunde oplyse om de vare oprindelige eller tilforte Planter.

7. Opmærksomheden bedes henvendt paa Bidrag lil Culturplanternes

geographiske Grændscr og Fordeling, til Kundskaben om de cli-

natiske Forhold de udkræve, samt om deres Historie. Forude«

egne Iagttagelser kunne indsamlede Efterretninger og Benyttelsen

af Skrifter, der her ikke kjendes, give Oplysninger.

8. Bidrag onskes ogsaa til Culturplanternes Statistik, til Kundskaben oni

den Udstrækning, hvori de dyrkes i de forskjellige Colonier og

Lande, hvorvidt og i hvilket Omfang de danne Udforselsgjenstande,

og til hvilke Lande de udfores; samt Prover af Producterne.

9. De talrige Arter og Afarter af Aurantiaceer (fornemmelig Citrus)

som findes vilde og dyrkede i Ostindien, paa de austral-asiatiske

Oer og i China, onskes iagttagne og Frugterne indsamlede til

nærmere Sammenligning med de amerikanske, for derved om mu-

ligt at faae Sporgsmaalel afgjort, om de amerikanske Arter ere

identiske med de asiatiske, altsaa rimeligviis indforte eller for-

skjellige og oprindelige.
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10. De characlcristiske og dominerende vildlvoxende Væxlers Æqua-

torial- og Polargrændser , Osl- og Vesl-Grændser onstes , sanvidl

skec kan, iagttagne.

11. Da Gallopagos-Oernes Clima angives som meget koldere end det

ligeoverfor liggende Fastlands, paa Grund af den kolde Havslrom

fra Syden, vil del være af htii Interesse at lære disse Ocrs Vege-

tation nærmere at kjende, ligesom ogsaa Sammenligning anstillet

med Guayaquirs.

d2. De kjæmpestore Tangarlcr, som forekomme i den sydlige Halv-

kugles Have, deres Storrelse og Dybden, hvorpaa de findes, for-

tjener Opmærksomhed. Ligeledes Sporgsmaalet om, til hvilken

Dybde overhovedet Hav-Vegetationen naaer. Ved Anlob af Koral-

oer i Sydhavet er Iagttagelse af Tangvegelationen saavel i den

ydre Brænding som i de indre Laguner af Vigtighed, samt om

Fucoideer forekomne paa Korallerne.

13. De svampagtige phanerogame Parasiter paa Rodder og Stammer

(Rhizantheer o. s. v.), som forekomme især i den hede Zone for-

tjene en noie Undersogelse saavel af de ydre Former som af den

indre Bygning og de physiologiske Forhold.

14. Det vilde være interessant al kjende Torvdannelsen, hvor denne

viser sig i den sydlige Halvkugle (Ildlandet, Falklandsoerne);

navnligeri at vide, hvilke Planter der danne Torven.

15. Noie Undersogelse af Nicobar- 6ernes og de andre austral-asiatiske

Oers Calamus-Arter lover rigt Udbytte. Det samme gjelder om

samtlige Palmeformer i hine Strog.

16. Ved Anlobet af de peruanske og chileniske Havne henledes Opmærk-

somheden paa den der vildlvoxende Kartoffel-Arts Forhold til den

dyrkede, til Afgjorelse af Sporgsmaalet om den dyrkede Arts

Hjem og Afstamning. Knolier af den vilde Kartoffel onskes

medbragte.

17. Hvis del var muligt at erholde levende Exemplarer af det saa-

kaldte Tussac-Græs (Fesluca flabellata), der findes paa Falklands-

oerne, og formenes al kunne blive en vigtig oeconomisk Plante i

Europa, onskes den hjemsendt med forsle Leilighed.

18. Stammer af alle Slags mærkelige exotiske Træer, fornemmelig

træagtige Slyngplanter, træagtige Bregner, Cycadeer, Palmer og
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andre Monocolyledoner, i alenlange Exemplarer, onskes indsamlede

paa de forskjeliige Localileler.

19. Endelig gjor man Regning paa, at vore botaniske Havers Tarv

vil blive iagttaget ved Indsamling deels af saamange Frosorler

som muligt, deels af levende Planter. Til Veiledning saavel ved

Indsamlingen, som ved Opbevaringen af det Samlede tillader Co-

miteen sig at vedlægge nogle Bemærkninger, der fornemmelig

skyldes de Erfaringer, et af dens egne Medlemmer under lig-

nende Forholde har havt Leilighed til at gjore.

Zoologi e.

Paa en Expedition som den paalænkte, vil det navnlig være

Havdyrene, især de oceaniske Former, der ville tilbyde den rigeste

Leilighed til Underspgelse. I denne Tanke troer man her fornemmelig

at maatte opfordre de zoologiske Reisende til i Almindelighed at samle

og tilveiebringe Iagttagelser og Oplysninger om de ovenanforte Dyrs

Levemaade og Livsphænomener overhovedet, om deres Udviklingshistorie

og deres geoyraphiske Udbredning, Som specielle Punkter, paa hvilke

man især vil henlede Opmærksomheden, og som der formeenlligen vil

gives Leilighed til at faae undersogte paa Expeditionen, anfores fol-

gende:

1. Et interessant, men hidtil kun lidet undersogt Punkt i Havdyrenes

Historie er deres Udbredning i forskjeliige Belter efter den for-

skjeliige Dybde. Saavidt muligt maatte derfor Expeditionens Zoo-

loger soge at skaffe Bidrag hertil, og vil man her navnlig bringe

i Erindring de interessante Undersogelser, som Forbes i den nyeste

Tid har anstillet i Middelhavet og den Irske Kanal angaaende

Dybden, hvortil Plante- og Dyre-Livet naaer ned, og om den med

den tiltagende Dybde fremtrædende Forskjel i Faunaens Physiog-

nomie; at faae lignende Undersogelser anstillede i de tropiske Have

vil være en Sag af Vigtighed og Interesse.

2. Da der rimeligviis vil gives en riig Leilighed til at iagttage Ptero-

poderne, vil man opfordre til gjennemgribende Undersogelser over

disse lidet kjendte Bloddyr, navnlig med Hensyn til deres Aande-

drætsredskaber, Forplantningsredskaber og Udviklingshistorie, især

3
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i dennes forste Stadier, hvilken sidste vil være af væsentlig In-

teresse med Hensyn til disse Dyrs systematiske Plads. Efter

d'Orbignys og fleres Iagttagelser skulle disse Dyr, ligesom flere

andre Havdyr, kun til visse bestemte Tider af Dcignet vise sig i

Vandskorpen; disse Iagttagelser maae saavidt muligt gjentages og

udvides i de forskjellige Have, som Expeditionen besoger.

Den nyeste Ti<is Undcrsogelser tyde hen paa, at Infusionsdyrene

udgjore Hovedmassen af en Mængde lavere Havdyrs Næring. Det

vilde derfor være ønskeligt, om der kunde anstilles iagttagelser

om delle Emne, ved at undersoge Indh(»ldet af de lavere Havdyrs

Fordoielsesorganer og Talrigheden af Infusionsdyrene omkring

Koralrevene, Ostersbanker og lignende af Bloddyr og Polyper

navnlig sogte Steder.

Da det er hoist rimeligt, at Expeditionen paa sin Vei vil træffe

Hvaler maaskee endog i Mængde, vil der saaledes muligen gives

Leilighed til at samle Bidrag lil disse lidet kjendte Dyrs Historie,

og navnligen vil maaskee det Sporgsmaal kunne bringes til Af-

gjorelse, hvorvidt og under hvilke Forhold Hvalerne sproite Vand

ud gjennem Blæsehullerne. Prof. Eschricht, der specielt har be-

skjæftiget sig med disse Dyrs Naturhistorie, har i denne Anledning

meddeelt Comiteen endeel Bemærkninger , som særskilt ved-

lægges.

Da Corvellen vil besoge de Have, der ere Nautilens Hjem, maalte

naturligviis de Reisende særdeles stræbe at skaffe Iagttagelser om

dens Levemaade, der, som bekjendt, hidtil næsten ganske bavnes,

og hvorved forhaabentlig endeel af de mange Særegenheder i

dens Bygning ville finde deres Forklaring. Ogsaa i Nautilens

Bygning er der endnu Punkler, som trænge til noiere Undersø-

gelser, navnlig maatte det om muligt paa friske Exemplarer under-

soges , hvorvidt Kjonsforskjellen maatte findes udtrykt i Skallens

Form, saaledes som det til Ex. formodes om Argonauterne ; en

saadan Undersogelse vil ogsaa blive af Vigtighed for Geologien

med Hensyn til det hidtil opstillede Antal af Nautilit- og Am-

monit-Arterno. Ligeledes gjores opmærksom paa den i Sydhavet

forekommende Spirula Peronii og den colossalc Blækfisk (Oni-

chotheutis). ^
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6. At en Mængde lavere Havdyr give en phosphorescerende Lysning

fra sig, er siden meget lang Tid bekjendt; dot fremgaaer end-

videre af Beretningerne herom, at denne Phosphorescens er meget

forskjcUig hos de forskjellige Dyr; men dog er der endnu saa

meget dunkelt i dette Phænomen, al ingen Leilighed til gjentagne

Iagttagelser herom maa forsommes.

7. Ved nye Undersogelser og lagtlagelser maalle man soge at komme

paa det rene med Salpernes Udvikling, navnlig med Hensyn tli

den nylig fremstille Generationsvexel hos dem. Især maatle der

noie lægges Mærke til, hvilke eenlige,Former der forekomme med

visse sammenkjædede; hvilken Forskjel der er mellem de ved den

melkehvide Sæd allerede i Vandet kjendelige Hanner og de med

Foslerkjæder forsynede Hunner; endelig hvorvidt yngre og ældre

Former af samme Art forekomme sammen mellem hverandre, da

man hidtil har været tilboielig til at lillægge Salperne, ligesom

ogsaa Meduser og Beroider, en vis aarlig Udvikling.

8. Dersom Omstændighederne maalle tillade del, vil det være af megen

Interesse, at skaffe en storst mulig Samling af de lavere Havdyr

Ira Havet om Ildlandet; den vilde i Forbindelse med de rige

Samlinger, som de Danske Museer besidde fra Havet mellem

Gronland og America, afgive Bidrag til en interessant Sammenlig-

ning af Faunaen i Havene ved Americas to modsalte Ender.

Til Slutningen undlader Coraiteen ikke al tilfoie, at ligesom den

allerede har meddeelt flere af Expeditionens eventuelle Deeltagere for-

skjellige Oplysninger om Enkeltheder, som den troede kunde være dem

af Nytte, saaledes ere saavel dens, som Selskabets andre Medlemmer

villige til fremdeles at bidrage i denne Henseende til , at delle Foreta-

gende kan blive saa frugtbringende for Videnskaben som muligt.

Bila^ I.

Bemærkninger med Hensyn til Indsamling og Forsendelse af

Planter,

1. Til Indsamling af saa mange forskjellige Froesorter som muligt,

anbefales Medtagelsen af i det mindste 1000 Froposer i for-

skjellige Storrelser. Den sikkreste Maade at opbevare Froet har

8*
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viist sig at være imellem Herbariets torrede Specimina, hvor de

ere mere spredte, og hvor en tilfældig tilkommende Fugtighed

ikke vil odelægge den hele Froesamling.

2. Levende Planter vil der vel ikkun fra nogle enkelte Anlobssteder

under Expeditionen være Leilighed til at faae hjemsendte, og da

man saaledes vil være nodsaget til at beholde Planterne længere

Tid inden Borde, vil det vel ikkun være de succulente og meget

baardfore Planter, som ville egne sig til Hjemsendelse i frisk

Tilstand. Af hoi Interesse vil det være at erholde Samlinger af

Orchideer fra Ostindien og det austral- asiatiske Archipelag, samt

Sydhavsoerne og Araericas Vestkyst. Disse Planler bevares bedst,

naar man, efter at de have henligget et Par Dage i Skyggen,

bortskjærer alle Blade, og pakker dem lagviis med tor Halm i

middelstore Trækasser som ei maae være alt for lufttætte. Man

advarer imod Brugen af traadformige Tillandsier (T. usneoides,

trichoides elc.) som Indpakningsmiddel, da de ofte indeholde megen

skjult Fugtighed. Ved Hiemsendelsen af levende Planter maa man

^el afpasse Ankomstiden til Europa i Sommer- eller Efteraarsliden

;

Alt, hvad der ankommer om Vinteren eller i det tidlige Foraar,

dræbes af Kulden.

3. Forsaavidt Cap og NyhoUand anlobes, vil det vist være Expeditio-

nens Botanikere muligt til nogenlunde moderate Priser at acquirere

gode Exemplarer af de mange mærkelige og i Europa kostbare

Encephalartos- og Zamia- Arter fra det Indre, Man vil sikkert

træffe dem dyrkede i Haverne. De opbevares bedst emballerede

i Maatlcr efter at alle Blade ere bortkappede. Log af Amarylli-

deer, Irideer o. s. v. ville vistnok ved samme Leilighed kunne

anskaffes, og en Sending af deslige Sager derfra strax besorges

til Danmark.

4. Fra den ovrige Deel af Reisen ville overhovedel alle Slags Cyca-

deer, de med Knol forsynede Scilamineæ, Dioscoreæ, Tamus, Li-

liaceer, Bromeliaceer, Agaver, Aloer, Caeteer fra Americas Vest-

kyst kunne samles i aabne Kasser, placerede imellem Fokkemasten

og Stormasten i Travaille-Chaluppen, beskyttede ved en tjæret

Seildugspresenning imod stærk Sol, Regn og Sovand i Stormveir;
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Cycadee-Stsmmer paa Bunden, de mindre Planter lagviis, adskilte

ved tor Halm, ovenpaa.

5. Fra den sidste Deel af Reisen efter at Cap Horn er klaret, eller,

hvis man gaaer igjennem Magelhans-Strædet, fra Tierra del fuego,

Rio de la Piala og Brasilien vil det være let at hjembringe en

stor Mængde levende Buske, naar man efter at have beskaaren

dem til 1—2 Tommer over Roden, slaaer Rodderne i stærk van-

det Leerjord i middelstore Trækasser, og bedækker de oversle 2

—

3 Tommer i Kassen med Mos for man slaaer dem til.

H. I de brasilianske Havne anbefales det Botanikerne at nedlægge i

Jord i smaae Viinkasser lagviis alle Slags Froe af saadanne Plan-

ter, som hurtigt tabe deres Spireevne. Hertil horer alle Slags

Anonaceæ, Magnoliaceæ, træagtige Apocyneæ, Araucarier, Ege,

Laurineæ (især de dyrkede Persea -Arter), samtlige Palmer etc.

6—8 Lag Froe adskilte ved 1 Tomme Jord kunne nedlægges i

hver Kasse. Overst lægges IJ Tomme Mos for Kassen tilslaaes.

Froene findes spirende efter 4—5 Maaneders Forlob.

7. Folgende Sager onskes opbevarede i Spiritus: a) alle Blomster

og Frugter af Orchideæ, Scitamineæ, Aroideæ, Pandaneæ, Balano-

phoreæ, samt af saadanne Palmer, som tabe sig for meget ved

Torring; b) alle Slags kjodfulde Frugter, f. Ex. Hesperideæ, Ano-

naceæ, Laurineæ, Averhoa Carambola, Spondias cylherea etc.j c) alle

Slags Cycadeers Knoller og Froe, samt mandlige spadiees; d) smaae

blomstrende succulente Planter, f. Ex. de cæspitose parasitiske Pi-

peraceæ o. s. v. Man kan samle i hvilkesomhelst Glas eller Kar,

men man opbevarer det Samlede slutleligen bedst i runde Blik-

daaser af 10— 12 Tommers Hoide og 12 Tommers Diameter,

hvilke, fyldte til Randen med Spiritus, tilloddes.

Blomslerdele opbevares bedst i mindre Daaser eller Glas for

sig, da de ellers knuses af de sværere kjodfulde Frugter.

8. Det vil være nodvendigt at foranstalte Tegninger udforte af de ind-

samlede Orchideer, Scitamineer, Bromeliaeer, Rhizantheer etc.,

fremstillende saavel Blomsternes ydre Former, som deres detaille-

rede Analyser.

9. Hvad Herbariets Anlæg angaaer, da fraraades Brugen af Presser,

da de indlagte Planler heri i den hede Zone raadne i Lobet af
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24 Timer. Godt graat Maculatur i fleelnrks Sturreise egner sig

bedst til Planleindlægning. Nogle Uiis stort Karduuspapiir fore-

slaaes medtagne til Indsamling af blomstrende Bambuser, de storre

og fornemmelig træagtige Bregners Lov fra 6erne i det stille og

indiske Ocean, o. s. v.

Bemærkninger af Professor Eschricht angaaende Hvalerne.

Som Opgaver, der erc af Vigtighed til Hvaldyrenes Historie,

kunne nævnes.

Naar Hvaldyr sees i Havet, enten enkelte eller i Flokke, maa

antegnes Tiden (hvilken Dag og naar paa Dagen), Stedet (i Længde og

Brede), Retningen hvori de stryge, og den omtrentlige Fart. Ved Flok-

kene soges Antallet omtrentlig udfundet, især ved de opstigende Vand-

dampstraaler, og fremdeles hvorledes Flokken er ordnet, navnlig om en

enkelt Forer (the Shoolmaster) gaaer forud. For at bestemme Straaler-

nes Natur bemærkes Temperaturen og Straalernes Forhold ved at stige

op i Luften (om her forsvindende eller nedfaldende i Draabeform, om

svævende for Vinden eller strax nedfaldende o. s. v.). Tiden maales

mellem hvergang Dyrene dykke op, og Maaden iagttages, hvorpaa de

dykke (hvorledes de krumme Ryggen, om Halen sættes lodret i Veiret

o. s. v.) , fremdeles om de have en Rygfinne og i saa Fald dennes om-

trentlige Form, ligeledes om paasiddende Snyltedyr ere synlige. Ovede

Sofolk vide ofte at skjelnc de forskjellige Slags Hvaldyr paa^ Svomme-

maaden, Dykkemaaden og især paa Straalerne. Deres Benævnelser:

„Finback", „Hurapback eller Bunch", „Sulphurbottom" o. s. v. fortjene

at lægges Mærke til.

Komme Hvalerne nærmere til Skibet, da ville naturligviis alle

disse Forhold, og desuden Storreisen, Farven o. s. v. end bedre kunne

bestemmes. Skulde endelig et Dyr komme i Naturforskerens Hænder,

enten ved at drive i Soen (hvor da især Bugens Tilstand, hvorvidt den

er furet eller ikke, hvorledes farvet o. s. v. i hvert Fald maatte bemær-

kes), eller ved at findes frisk, forraadnet eller aldeles oplosl paa Ky-

slen, da maatte slrax eftersees deels alle de ydre Forhold, Maal oplages,

Rygfinnen om muligt gjemmcs, ved Snuden maa Haarene eftersees, og
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fortil paa Ganen Bardernes forreste Deel (hvis del overhovedel er en

Bardehval), navnlig om de her stode sammen; meget onskeligt vilde

det være, om hele den forreste Deel af Ganen kunde skrælles af og

gjemmes i Spiritus eller Salt. (Allerforrest paa Ganen findes to smaae

Huller der maa skaanes og tages med). Fremdeles maae især Finner-

nes Form, Storrelse og Farve bemærkes. Foran Anusaabningen lindes

hos Hannen een eller to Aabninger, i Bunden af hvilke sidde Brystvor-

terne (onskes medtagne). Er det en Hun maa eftersees om ei el Fo-

ster er tilstede, der, efler Storreisen, enten gjemmes i Spiritus eller i

Salt heelt eller iluskaaret. Af de forskjellige Indvolde er især et Par

Stykker af Tyndtarmen (helst lige ved Blindtarmen hos Bardehva-

lerne) vigtige, da derefter ofte Species kan bestemmes. Findestedet og

Tiden antegnes naturligviis. Af Skelettets Dele ere især Halshvirvlerne

og Skulderbladet vigtige til Artsbestemmelsen, fremdeles Brystbenet og

Antallet af Hvirvler og Ribbeen. De smaa Bækkenbeen maae noie efter-

sees. Huden maa eftersees, om derpaa Ondes Snyltedyr, der medtages.

Er Forraadnelsen end fuldbyrdet, findes dog disse ofte ved Siden af

eller iblandt Levningerne

Det har endeligen behaget Hans Majestæt at meddele Viden-

skabernes Selskab følgende allerhoieste Resolution.

„Som yderligere Instruction for Chefen for Corvetten Gaiathea,

forsaavidt angaaer de videnskabelige Formaal for Expeditionen, ville Vi

allcrnaadigst have Folgende bestemt:

Bemeldte Chef meddeles hosfolgende Afskrift af de Bemærk-

ninger, som Videnskabernes Selskabs Comitee har nedlagt over de for-

skjellige Iagttagelser, som den onsker befordrede ved den forehavende

Expedition og navnligen ved de Nuturforskere som deeltage i samme.

Ligesom i Almindelighed Chefens Medvirkning ved disse Under-

sogelser ikke bor savnes, saaledes anbefales Afsnittet om Jordens Physik

fornemmeligen til hans Omsorg, idet de noiagtige meteorologiske Oh«,

servalioner, saavelsom Undersogelserue om Sovandets Temperatur, lige*

som de magnetiske Iagttagelser maae anordnes af ham ved dertil udsogle

Officerer, som maae være ansvarlige for Observationernes Noiagtighed

og stadige Optegnelse.
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Saaledes som det af Afsnittet om Geologie vil sees, vække Co-

raldannelscrne megen Opmærksomhed hos Naturforskerne, del anbefales

derfor at befordre de dertil horende Undersogelser, saavidt Leilighed gives.

1 det botaniske Afsnit ere Gallopagos 6ernes Flora angiven som

meget interessant at undersøge.

Saafremt Expeditionen paa Tilbagereisen fra Sydamericas Fast-

land kan anlobe disse Oer, vilde det have Vort Bifald, — hvorimod

Besog af Ildlandet eller Falklands -6erne vilde kræve en længere Tids-

Anvendelse end der ved Tilbageseiliugcn om Cap Horn kan tilstedes.

Foruden hvad der er anfort i Afsnittet om Zoologie vil Profes-

sor Behn paakræve den fornodne Hjælp til i Land at skyde eller fange

Pattedyr og Fugle, hvortil han og hans Medhjælpere udtrykkeligen an-

befales.

Det kan ei forlanges at Opdagelsen af nye Oer og disses Un-

dersogelse skal være Formaalet ved en Jordomseiling, som foretages ved

et enkelt Skib; men dette forhindrer ikke, at Opmærksomheden jo maa

være henvendt paa Bestemmelsen af de 6ers eller 6gruppers Beliggen-

hed, som man maatte nærme sig, hvorved tidligere Jordomseileres Iagt-

tagelser og stundom unoiagtige Observationer kunne berigtiges. Det er

derfor en Selvfolge, al deslige 6er bor undersoges i climatisk og natur-

historisk Henseende, om de ere beboede eller ikke, og af hvilken Folke-

race, om de yde Havn eller god Ankerplads m. v. Blandt uundersogle

Lande henledes Opmærksomheden paa Sydostkyslen af Ny Guinea og

Louisiadernes Archipel for det Tilfælde, at gunstige Omstændigheder

maatte tillade al anstille Unders9gelser sammesteds.

Hvorsomhelst 6er i Sydhavet besoges, bor Opmærksomheden

være henvendt paa de der boende Menneskeracer og Afbildninger af

samme forskaffes. Hvad der i Reisebeskrivelser siges om de tvende

sorte Menneskeracer, og den graahaarede fsom blandt andre Steder

skulde findes paa Salomons 6erne og St. Cruz) anbefales til Opmærk-

somhed.

I lige Grad vil Opmærksomheden være at henvende paa de med

Europæerne i nærmere Forhold staaende 6er, Sandwichsoerne, Otaheiti-

og Marquesas - 6erne — forsaavidt disse besoges — for at bedomme

hvad Indflydelse denne Forbindelse og især Christendommens Indforelse

har havt paa Indvaanernes Cullur, Overalt hvor man kommer i Bero-
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relse med de Indfodte ville elhnographiske Undersogelser være af hoi

Interesse, og vor ethnographiske Samlings Berigelse være et af Expedi-

tionens Forraaal. Den niaa vise samme Opmærksomhed for de Gjen-

stande der vedkomme Gudsdyrkelsen, som for Vaaben og hvad der

vedkommer Sofarl, Jagt og Fiskeri (Fangeredskaber), Klæder, Smykker,

Huusgeraad og Redskaber, hvorved i Særdeleshed hvad der er forfærdi-

get af Landets egne Producter bemærkes. Ved Bylning af Gjenslande,

som dertil ere passende og som ci maa mangle i Skibet vil denne Sam-

ling fornemmeligen kunne foroges. I de civiliserede Lande, China og

de sydamericanske Stater vil i elhnographisk Henseende Industrifrem-

bring€lser og industrielle Redskaber være af megen Interesse, ligesom

og Kundskab om" ved hvilke techniske Midler Handelsvarer forfærdiges;

ogsaa herpaa vil Opmærksomheden af en eller anden Officier eller Med-

reisende være at henlede.

Forsaavidt denne yderligere fnstruction maatte foranledige et

længere Ophold i Sydhavet end tidligere paatænkt, vil det være overladt

til Chefen efter Omstændighederne at gaae indtil 2 Maaneder senere til-

bage om Cap Horn end efter den forste Bestemmelse."
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Conferentsraad og Professor ME. C* OrstCøM^
Cojvrnandeur af Daiinebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets wSecretair.

]Wr. 9.

7P.

Modet den \V^ Juli,

(r rofessor Olufsen meddelte Beretning om de Fremskridt, der vare

gjorte i Udarbeidelsen af de nye Sollavler, som Selskabet havde bestemt

at udgive.

Efterat have omtalt Omfanget og den videnskabelige Betydning

af dette Foretagende, anfiirle han, at Arbeidet, ifoige Opgavens Natur,

deelle sig i tre forskjellige Afsnit, nemlig forst en ny Bestemmelse af

Jordbanens elliptiske Elementer, dernæst en Undersogelse om de Afvigel-

ser fra den elliptiske Bevægelse, som fremkomme ved Planeternes gjen-

sidige Tiltrækning, og endelig en Sammenligning mellem de herved er-

holdte Resultater med en fra den forelobigen benyttede forskjellig Række

af iagttagelser, navnlig med Hensyn til den noiagtigere Bestemmelse af

Middelbevægelsen, af hvilket Elements Riglighed Soliavlernes Brugbarhed

i en længere Periode vil komme til at afhænge. Den forsle af disse

IJndersoselser var bleven overtagen af Prof* BesseL den anden af Prof.
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Hansen i Golha, og den Ircdie af Referenten. Angaaende denne sidste

Deel af Arbeidet anforte han, at, efterat Undersogelsen om de elliptiske

Elementer og Perturbationerne var saavidt fremskreden, at Resultaterne

kunde fremstilles i tabellarisk Form, vare disse Resultater nu af ham

blevne sammenlignede med den lagtfagelsesrække, om hvilken der ved

denne Leilighed nærmest maatle blive Sporgsmaal, nemlig de iagttagelser

over Solens Declination, som af Bradley og Madskelyne ere anstillede

i Greenwich fra 1754 til 1810, hvilke Iagttagelser udgjore henved 6000.

Forsaavidt det med Hensyn til Benyttelsen af disse Iagttagelser var væ-

sentligt at angive Fremgangsmaaden ved deres Reduction, henholdt han

sig til hvad han tidligere havde bekjendtgjort om denne Gienstand, og

fremlagde iovrigt detaillerede Bilag, som for det hele omhandlede Tids-

rum indeholdt baade det umiddelbare Resultat af enhver Iagttagelse og

tillige det corresponderende udledt af Theorien. Ved Hjælp af disse

Data meente han at kunne oplyse, at der ikke var Anledning til at drage

Rigtigheden af Bestemmelsen af de periodiske Uligheder i Tvivl, og at

Afvigelserne imellem Theorien og Iagttagelserne maatte antages at hid-

rore deels fra selve Iagttagelserne, der, idetmindste for visse Tidsafsnit,

ikke kunde ansees for fuldkommen paalidelige, deels fra en Feil i den

forelcibige Bestemmelse af Middelbevægelsen. For at corrigere dette

Element havde han anseet det for fordeelagtigt, at dele den hele lagttagel-

sesrække i flere Perioder, og af de til enhver Periode henhorende Be-

tingelsesligninger, ved hvis Udvikling der toges fuldstændigt Hensyn til

alle Storrelser, som kunde faae Indflydelse paa det omhandlede Elements

Bestemmelse, særskilt at udlede en Værdie for Correctionen. Efterat

dette var skeet, og de af de forskjellige Perioder resulterende Værdier

vare reducerte til den samme Epoche, havde der viist sig saa stor en

Overeenstsemmelse, at det ikke syntes nodvendigt at benytte en anden

lagttagelsesrække, hvilket var saameget mere tilfredsstillende, da den

eneste om hvilken der i det modsatte Tilfælde maatte blive Sporgsmaal

— den Flamstedske — dog ikke ganske fyldestgjorde de Fordringer,

som ved en Undersogsele af denne Art maatte ansees for væsentlige.
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Conferenlsraad H. C. Orsted meddelte Selskabet en forelobig

Beretning om en Række af Forsog over den Varme, som udvikles af

Vandet ved dets Sammentrykning. Han havde allerede i Aaret 1833

meddelt Selskabet, at han af sine Forsog over Vandets Sammentrykning

ved forskjellige Varmegrader maatte slutte, at der udvikledes i Vandet

omtrent ^^ ^ C for hver anvendt Alraosphæres Tryk. Da dette kun be-

roede paa Slutninger af Forsog, som vel ikke leltelig tillode en anden

Opfatnjngsmaade, men dog ikke viste Sagen ved umiddelbar Maalning af

den udviklede Varme, besluttede han sig til Forsog herover. Af alle

Midler til dette Slags Maalninger, fandtes ingen saa brugbar, som den

thermoelektriske Kjæde i Forbindelse med Multiplicatoren. Man anbragte

en sammensat thermoeleklrisk Kjæde, som den der bruges ved de Mello-

niske Forsog, i en Aabning indsleben i Bunden af den Glascylinder,

hvori Sammentrykningen foregaaer. Efterat man havde overvundet de

betydelige Vanskeligheder som man moder, naar Indfoiningen skal gjo-

res tæt, sammenlignedes den thermoelektriske Varmeraaalers Gang med

gode provede Qvægsolvsthermometre, hvorved man overbeviste sig om,

at man ved den anvendte thermoelektriske Virkning havde, paa en meget

liden Brok nær een Grads Udslag paa Multiplicatoren for hver j^^ Grad

C. Man provede nu den ved flere Atmosphærers Tryk udviklede Varme,

gjennem flere Rækker af Forsog, og beregnede Resultaterne efter Læren

om Feilenes mindste Qvadrat. Det endelige Resultat er hidindtil -.-

Grad C. Uagtet man baade efter Forsogenes indbyrdes Sammenstemning

og efter den Tilnærmelse, der finder Sted mellem de Resultater, som

paa de de to ganske forskjellige Veie ere blevne opnaaede, vil han dog

endnu foie et Par Forsogsrækker til, saasnart den koldere Aarslid ind-

træder. Naar disse ere tilendebragte, vil Undersogelsen over Vandets

Sammentrykning forst opnaae den Fuldendelse, at man kan angive Stor-

reisen for hver Varmegrad. Han berettede, at de heromhandlede For-

sogsrækker, vare anstillede efter hans Plan og under hans Medvirkning

af den Selskabet allerede fordeelagtigt bekjendte polytechniske Candidat

Colding*)^ som ogsaa har udfort alle Beregningerne, og derved viist

baade sin Sagkyndighed og sin samvittighedsfulde Noiaglighed.

*) Nu coiistituerct Brolægningsinspecteur.
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Over en af Candidalerne /. Reinhardt og V, Prosch indsendt

Afhandling om Sciadepliorus Mulleri Eschr., havde den af Selskabet

udnævnte Comite afgivet folgende Betænkning.

„Den af de Herrer /. Th. Reinhardt og F. Prosch lil Selskabets

Bedommelse indleverede Undersogelse om Sciadephorus Miilleri (Eschr),

over hvilken Selskabet har on.sket Coraiteens Erklæring, ansee vi for at

være udfort med stor Flid og at robe megen Sagkundskab om Alt, hva;l

der er bekjendt om de beslægtede Dyrs Bygning. Da Undersogelsen

tillige aiigaaer en Form, hvortil man iforveien kun havde et ydre og

mindre fuldstændigt Kjendskab fra det eneste, ikke velconserverede, af

medundertegnede Eschricht for 9 Aar siden beskrevne og afbildede Ex-

emplar, og der fra denne Form, som det synes, kastes et ikke ringe

Lys over den rette Værdi af flere af Ordenens Karakterer og Træk, maa

Comiteen ansee det for at være i Videnskabens Interesse at see den ofTcnt-

liggjort. Comiteen foreslaaer derfor Selskabet at optage Afhandlingen i

dets Skrifter tilligemed de ledsagende Tegninger, og at tilsende Forfat-

terne et Exemplar af dets Solvmedaille som Aglelsestegn, men formener

dog tillige at der med Hensyn til Tegningernes Udstyr burde skee nogen

Forandring efter nærmere Aftale med Forfatterne.

Den 7de Juli 1845.

Kseitricht^ JTa^etus Steenstrwp.

1 Hovedsagen tiltræder jeg foranstaaende Betænkning, men vil

dog tillade mig at bringe i Erindring, at Hr. Reinhardt tidligere har

erholdt Selskabets Solvmedaille; efterdi det ikke er mig klart, om Til-

kjendelsen af en Medaille i dette Tilfælde er stemmende med Vedtægterne.

Uen 9de Juli 1845.

MenriH Mirayer,

Selskabet billigede denne Betænkning og tilkjendte hver af Foi

fatterne et Exemplar af dets Solvmedaille, samt besluttede at Afhandliii

gen skulde' optages i Skrifterne.
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Selskabet modtog folgende Skrifter:

Atli della qvinta unione degli Scienliali Italiani, tonuta in Lucca nel set-

tembre del 1813. Lucca 1844* 4to.

Italiensk Språklara for Svenskar af Jacob Gråberg från Hemsoe. Stock-

holm 1843. 8vo.

Disse to Skrifter ere meddelte af Gråberg de Hemsoe.

Annuaire magnclique et metéorologique du corps des ingénieurs des mines

de Russie ou receuil d'observations raagnétiques et mctéorolo-

giques faites dans Tétendue de I'empire de Russie el publiées

par ordre de S. M. Nicolas 1, aux frais de la direction gene-

rale des mines par A. T. Kupfer, jdirecteur des observaloires

magnétiques, des mines de Russie et membre de l'Acad, des

Sciences de St. Petersbourg. Année 1842. 2 Vol. Peterb.

1844. 4to.

Van der Hoevens og de Vrieses Tijdschrift voor natuurlijlie Geschiedeniss

en Physiologie. 1845. 12te Deel, 1ste Stykke.

Annalen fiir Mcteorologie, Erdmagnetismus und verwandte Gegenstande,

redigirt von Granert, Koller, Kreil, Lamont, Plieninger, Quetelet,

Stiefel, herausgegeben von Lamont. Jahrgang 1844. 9-12 Hefte.

Observationes astronomicæ in specula Regia monachiensi institutæ et

Regio jussu publicis impensis editæ a I. Lamont. Vol. XIV

seu novæ seriei Vol. IX. Monachii 1844. 4lo.

Miinchener gelehrle Anzeigen Nr. 179-182.

Kgl. Vetenskaps-Sociéteten i Upsala des stiftelse, ulbildning och Verk-

samhet. Berattelse af I. H. Schroder o. s. v. Upsala 184-5. 8vo.

Annali delle Scienze del Regno Lombardo- Veneto. Bim. 1. II. 1845.

Confulazione del dott: Ambrogio Fusenieri di pretese esperienze

recenti per sostenere la ipolhesi di Wells sulla cosa della rugiada

Vicenz. 4to.



Modet (len 7^« Novbr.

Jt rofessor Forchhaimner medrJcllc nogle Notitser om Hckla's sidste

Udbrud, sammendragne deels af officielle Meddelelser fra Embeds-

mændene, deels af enkelte paalidelige private Efterretninger.

Den 2 Sept. Kl. 9 om Formi-ddagen folte man et svagt Jord-

skjælvstod i en Omkreds af i det mindste 3 Mile omkring Hekla, og

strax derpaa begyndte under et Tordenskrald Udbrudet med en hoi og

tyk Rogstotte. Jordskjælvets Udbredelse synes at vise sig denne Gang

ligesom for saa ejendommelig, at* der lindes visse Belter, hvor man al-

deles ikke har f51t det, medens det i storre Afstand igjen blev iagttaget.

Naar vi til Foraaret modtage Efterretninger fra Landets forskjeliige Dele

vil man være istand til at yttre nogen mere sikker Mening derom, og

del ?il da maaskee være muligt at betegne et saadant neutralt Belte.

Udbruddet af Aske, Sand og Rapilli var overordentlig voldsomt,

Floderne, de 2 Rangaaer og Markarfliot, vare allerede den 2 Sept. om

Aftenen saa overfyldte med Rapilli, at Vadestederne i de beboede Egne

neppe kunde passeres med Fleste, og den ostlige Rangaae var ved Gaar-

den Kaibak omtrent 2^ Mile fra Toppen af Hekla saa varm, at man

ikkun en kort Tid kunde taale at holde IJaanden i Vandet. Mange

Fiske bleve dræbte i Floderne. De Rapilli som faldt paa Landet synes

alle at have bestaaet af bruun meget poros pimpsteenagtig Lava og Asken

synes ikkun al have været lignende men meget fiindelte Masser, hvori-

mod iblandt de Stykker, som Havet nogle Dage efter kastede op paa

Strandbredden forekom hvid virkelig Pimpsteen, og det fortjener der-

for endnu en noiere Undersogelse om ikke maaskee samtidigen med

Heklas Udbrud, et andet Udbrud har fundet Sted paa Havets Bund i

Nærheden af Oeiu Askeudbruddet varede meget længe, endnu den 18

Sept. havde del ikke aflaget, ja man skulde næsten formode at del

havde taget til, da man paa den Tid kunde see Flammen i Reikiavig,

hvilket tidligere ikke havde været Tilfælde, og endnu i Begyndelsen af

Oclober varede Udbruddel ved. Prof. Ehrenberg i Berlin har ifolge en

Meddelelse til Prof. Forchhammer opdaget i 'Asken som den 2 Sept.

faldt paa et Skib i Nærheden af Orkenoerne, og som utvivlsomt hidro-

rer fra Hekla, en Mængde Levninger af Infusionsdyr.
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Snart efter Udbruddets Begyndelse synes en Lavastrorn at have

brufil sig en Vei fra Sydsiden af Bjerget, man kunde see dens lldstribe

fra Boigden , men dens Bevægelse synes ikke at iiave været meget hur-

tig omendskjondt Lavamassen var meget stor. I Begyndelsen af Oclo-

ber var den i Nærheden af Gaarden Naefrhoil i en lige Afstand af

omtrent \k Mile fra Toppen af Vulkanen.

Af meteorologiske Phænomencr fortjener at bemærkes, at Vin-

den som ved Udbruddets Begyndelse var Nordost og svag, strax efter

sprang om fil S. V. , et Phænoraen som allerede tidligere er iagttaget,

og som havde den heldige Folge at Asken blæste ind til det Indre af

Landet og gjorde i Begyndelsen forholdsviis meget lidt Skade. Uagtet

denne svage sydlige Vind i (lere Dage herskede i Omegnen af Hekla

maa dog Vinden i de ovre Dele af Atmosphæren have været N. N. V.

og stærk, thi Asken faldt baade paa Færoerne og paa et Skib imellem

Shetlands- og Orkenoerne. Prof. Forchhammer har skaffet sig Udtog

af Journalen af dette Skib, Sluppen Helena, Skipper Jorgen C. Larsen,

hvorefter „den 2 Sept. Kl, 9 om Aftenen en svær Taagebanke kom dri-

vendes, saa Sluppen og Seijiene bleve ganske belagte med Aske." Ski-

bet havde den 2 Sept. Kl. 12 Middag været under 60° 58' N. Brede

og 9° 4.3' vestlig Længde fra Greenwich og var den 3 Sept. Kl. 12

Middag under 61° 7' N. B. og 5° 3' V. Længde. Skibet havde i den

hele Tid havt en stiv Kuling fra N. V. og N. V. til V, Herefter bliver

Skibets sandsynlige Sted, den 2 Sept. Kl. 9 Aften 6l°li'N. B. og 7°

58'V. L ; hvilket er 92J Mile fra Hekla, som ligger under 63° 59'

N. Brede og 19° 42' Længde. Længdeforskjellen imellem Hekla og Ski-

bets Sted den 2 Sept. Kl. 9 bliver altsaa 11° 44', hvilket giver en

Forskjel i Tiden af 46' 56'' eller næsten en Time, saaledes at Taa-

geskyen fra Hekla i omtrent 11 Timer havde gjennemlobet 92 Mile.

Ifolge senere modtagne Efterretninger vedblev den 22 October

endnu saavel Lava- som Askeudbruddet, det sidste dog med meget for-

mindsket Styrke.

Samme Medlem meddelte efter Privatefterretninger fra Berzelius

al Marchand havde iagttaget at frisk Galle, naar den blandes med Suk-

ker oplost i Vand og henstilles i en Varme imellem 30° og 35° udvik-

ler vel Kulsyre men ingen Alkohol, hvorimod man af denne gjærede

Væske kan uddrage omtrent 5 Gange saameget Fedt som Gallen oprin-

deligen indeholdt.
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Af Breve, som Dr. Pingel liavde modtaget med de sidst hjera-

koome Gronlandsfarere, nicddeelte han et Par nye Kjendsgjerninger fra

Sydgriinland, der yderligere hestyrke den, af ham forst etterviste*) ved-

varende Sænkning af Gronlands Vestkyst, eller dog i det Mindste af en

betydelig Strækning af samme.

1 en Skrivelse, dateret Fiskenæsset 21 Juni 1815, heretter En

al hans mangeaarige Correspondenter der i I.andet ham Folgende. I Aaret

1819, eller ogsaa i et af de nærmest foregaaende eller nærmest paa-

folgende Aar, blev et Liig fra et engelskt Hvalfangerskih, som havde

sogt ind under Kysten, hragt i J.and paa en ubeboet lille 6 i Nærhe-

den af de saakaldte Tre IJrodre, for der at begraves. Med Navnet

„de tre lirodre'^ betegne de i Sydgronland levende Danske tre gamle

Steenvarder, som staac paa en af de mangfoldige Smaaoer imellem Lo-

gen Fiskenæsset og Colonien Godthaab , og som ifolge Sagnet skulle

være reiste af Hollænderne, medens disse beseilede Landet. Da Var-

derne beflnde sig omtrent midtveis imellem Logen og Colonien, antages

de at danne Grændseskjellet imellem disse to Efablissernenters Handels-

Districler. Den i Land bragte Liigkiste blev hensat paa Strandbredden

og derpaa tildækket. Af Nysgjerrighed besogte veifarende Gronlændere,

som kom her forbi eller blot her i Nærheden , ikke sjelden Engellæn-

derens eenlige Gravsted. 1 Aarenes Lob forfaldt delle imidlertid mere

og mere, og omsider begyndte Hoivandel paa en truende Maade at

nærme sig den efterhaanden blottede og af Regn og Slud allerede ilde

medtagne Liigkiste. Nogle Gronlændere af Fiskenæssets District, som

ikke maae have deelt deres Landsmajnds overtroiske Frygt for at be-

fatte sig med de Dode og disses Begravelser, Hyttede nu Kislen hoiere

op i en gammel gronlandsk Huustomt, hvor den paa Ny tildækkedes,

Saaledes bragt i Sikkerhed, henstod den her i nogen Tid. Men i af-

vigte Foraar kom der Efterretning til Logen om at Iloivandet i l^obet

af Sommeren 1841 aldeles havde borlskyllet baade Grav og Kiste, saa

at der nu ikke er det ringeste Spi)r deraf tilbage. Engellænderne, som

her troede at siede deres ombord afdode Landsmand til uforstvrret

^ ) Proceediiigs of the (ieologicfti Society in London. Vol. II. J83 j-8r>. No. 42. —
Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres andet Mode. Kbhavn.

181 L S. 353-3(W.
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Hvile, have maaskee, under deres sandsynligviis ikkun flygtige Besog

paa den nogne Klippeo, ikke været i Stand til noiagtigen at bemærke

Flodmaalet, og paa Grund heraf maaskee begravet den Afdode vel langt

ude paa Stranden. De Indfodle derimod, som i ældre Dage have boet

og bygget paa denne senere af dem forladte O, have sikkerligen vidst

noie Besked om, hvor hoil Floden allerede den Gang i Springetid pleiede

at stige; og de ville vel have vogtet sig for at opfore deres Vinterhuus

paa et Sled , hvor dette ikke havde staaet fuldkommen flodfrit.

Et andet og maaskee ikke mindre slaaende Exempel paa Kyst-

landels vedvarende eller, som det næsten synes, endog tiltagende Sænk-

ning i denne Deel af Gronland har den samme Correspondent senere,

under 2 August d. A., meddeelt Dr. P. fra Godthaab, hvilken Colonie

han kort i Forveien havde overtaget, efter i Aaret 1882 sidst at have

forladt den. Paa flere Steder i Nærheden af Colonien havde han ved

sin Ankomst kunnet spore den kjendelige, under hans treltenaarige Fra-

værelse foregaaede, Forandring i Niveauforholdet mellem Land og Hav.

Meest paafaldende i denne Henseende havde det dog været ham at see,

hvorledes Fjorden allerede nu i Springetid gaaer op til Foden af det

nye Spækhuus, uagtet dette forst for faa Aar siden er blevet opfort.*)

Efter Sigende skal der om Vinteren sætte sig en lisskorpe paa Doren

til denne Bygning, idet Havvandet stænker op paa den og der fryser.

Som en Folge af Bygningens Beliggenhed paa den flade og lave Strand-

bred, i Forening med Landets vedvarende Sænkning eller, som man i

Gronland hellere siger, Havets bestandige Stigen, lader det sig derfor

med temmelig Sikkerhed forudsige, at det ikke vil vare ret mange Aar,

forend Spækhuset ved Godthaab alter maa flyttes.

') Tilfældigviis er det Meddeleren af disse Efterretninger andensteds fra be-

kjendt, at Grunden til denne Bygning gravedes i Foraarct 1S37. Bygnin-

gen selv raaa altsaa enten være opfort samme Aar eller Aaret derefter.
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Selskabet havde modtaget folgende allerriaadigste Skrivelse af

18de October.

„Til Medlemmmer af den Commission, som ifolge Vort Reskript

af 21de Juni d. A. skal drage Omsorg for, at de fra Corvetten Gaiathea

hjemsendte Naturgjenstande conserveres og ordnes paa passende Maade

i et nærmere anviist Locale, udnævnes Etatsraad Professor Reinhardt^

Professor Eschricht^ Professor Schouw^ eller i dennes Forfald Docent

Liebmann., Dr. Pingel^ og til Conservator de Vlacc.

Commissionen haver gjennem Videnskabernes Selskab at berette,

hvilket Locale i det Kongelige Naturhistoriske Museums Gaard eller an-

densteds den maalle foreslaae til Samlingens Opbevaring.

Hvilket herved meddeles Vort Videnskabernes Selskab til Efter-

retning og videre JBekjendtgjorelse for de Vedkommende.

Befalende Eder Gud.

Givet paa Vort Slot Sorgen frie den 18de October 1845.

Christian ÆT.

1 Anledning af en af Rector Simesen indsendt Afhandling om

den noiagtige Bestemmelse af Hovedets Storrelse og Form, havde den

nedsatte Comile afgivet folgende Betænkning.

,;Det kongelige Videnskabernes Selskab har af os Undertegnede

forlangt Batænkning over et tilsendt Manuskript af Hr. Rector Simesen^

betitlet: „om den noiagtige Bestemmelse af Hovedets Storrelse og Form,"

hvormed fulgte det deri beskrevne Instrument til en Udmaaling af Ho-

vedet. Efterat have gjort os bekjendte med Arbeidet og ladet os fore-

vise Instrumentets Anvendelse ved selve Opfinderen, have vi herved den

Ære at berette Selskabet, at vi ansee Videnskaben derved beriget med

el fortrinligt og sindrigt udtænkt Redskab til med mathematisk Sikkerhed

at bestemme Craniets Form og Omfang i alle Retninger, saa at ved dets

Hjælp alle de anthropologiske og physiologiske Undersogelser, som

grunde sig paa Craniets Udmaalinger, ville vinde en langt storre Sik-

kerhed end hidtil kunde være Tilfældet. Vi troe desaarsag at burde
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anbefale Opfinderen lil at hædres med Selskabets Solvmedaille som

et Aglelseslegn, og Arbeidet oplaget i Selskabets Skrifter. De faa

ledsagende Tavlers Trykning ansees ikke at V4lle blive synderlig bekostelig.

Kj6benhavn den 6tc September 1845.

JSschtrieht. MM, Bendit* MMafftnann*

Selskabet tilkjendte sin Solvmedaille til Forfatteren og billigede,

at Afhandlingen maatte optages i Skrifterne. Secretaireu foreslog, at en

Udgift for Aftryk af de til Instrumentets Brug horende Plader, stor 25

Rbd, som skete til bedste for Jordomseilingen med Gaiathea, maatte ud-

betales af Selskabet, hvilken Udgift bevilgedes.

Selskabet modtog

Uebersicht der Arbeiten und Verhandlungen der Schlesisehen Gesell-

schaft fiir vaterlandische Cultur im Jahre 1844. Breslau 1845.

4to. (Meddelt af Professor Goppert)

Dr. Ilubertz: Actstykker vedkommende Aarhuus By. 2det Hefte.

(40 Expl.). '

Elatsraad Wedel Simonsen: Familie-Efterretninger om Ruderne. (27 Expl}.

Dr. Hannover: De quantilate relativa et absoluta acidi carbonici ab ho-

mine sano et ægroto exhalati. Hafniæ 1845. 8vo.

P, A, de Gemini: Considerations sur le mode de transmission de la

peste et sur la generation des maladies en general, presentés

a PAcad. Roy. des Sciences de Paris. Paris 1844. 8vo.

Bulletin de la Sociélé géologique de France 2me serie, tome i & 2.

(5 Hefter.)

Expedition chronométrique exéculée par ordre de sa Majeslé l'empereur

Nicolas ler entre Poulcova et Altona etc. par F. G, W, Siruwe.

St. Petersbourg 1844. Fol.
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Resullale der in den Jahren 1816— 1819 ausgeluhrten aslronomisch-

trigonomctrischen Messuiigen Livlands von \V. Struwe ^aus mé-

moires de l'Acad. besonders abgedrukt). St. Petersburg 1844. 4to.

Receuil des actes de la seance publique de TAcad. imp. des Sciences

de St. Pelersbourg .1844. 4to,

Mémoires de i'Ac. Imp, des Sciences de St. Pelersbourg. VIme serie.

Sciences politiqiies etc. tome orne, livraison orne et 6me.

Mémoires presentcs å l'Ac. Imp. de St. Pelersbourg par divers savans.
,

Tome 4me, 6me livraison. 1845.

Bulletin de la Sociélé Imperiale des Naluralisles de Moscou. 1842. IV.

1843. I. III. IV. 1844. I. II. III. IV. 1845. I.

Cuvier: histoire de ses travaux par P. Flourens, 2de Edition Paris 1845.

Boués geologiske Kort over Jordkloden, tilsendt af det geologiske Selskab

i Paris.

Modet (len 21^^ Novbr.

A rofessor Forchhammir foreviste og forklarede Boués geognosliske Kort

over hele Jordkloden.

Directionen for det Classenske Fideicommis havde forespurgt,

om Selskabet havde noget imod at 200 Rbd., som var Resten af de til

sammes Disposition satte 800 Rbd., maalte udbetales til det kgl Landhuu«-

holdnings Sselskab for at fremme Udgivelsen af D. Kroyers Skrift om Fiske-

ne, 2det Binds 2det Hefte. Efter at Cassecommissionens Betænkning derover

var indhentet, besluttede Selskabet at svare, at den intet fandt at erindre

imod den foreslaaede Anvendelse.

Magister AUen^ der befinder sig paa en Udenlandsreise , havde

anholdt om at erholde Undersloltelse af 200 Rbd. til at lade afskrive
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Documenler henhorende til Danmarks Historie. Etter al den historiske

€Iasse og Cassecoramissionen derover vare horle, bifaldt Selskabet denno

Udgift saaledes al Halvdelen anvises i Begyndelsen af næste Aar, den

anden Halvdeel ved Tiltrædelsen af hans Reise i Sverige og Norge.

Acta societatis Scientiarum Finnicæ tomi secundi fasciculus 2. Helsing-

fors 1844. 4lo.

Receuil des actes de la seance publique de l'Academie imperiale des

Sciences de St. Petersbourg tenue le 29 Decbr. 1843.

Memoires de l'Ac. imperiale des sciences de St, Petersbourg f>me

serie. Sciences poliliques, historiques, philologiques. Tome

Vn livraison 1-6.

Memoires de PAc. Jmp. de St. Petersbourg 6me serie, sciences mathémati-

ques, physiques et naturelles tome Vme. Premiere partie Scien-

ces raathématiques et physiques. Tome Ulme. Livraison 4, 5,

6. Tome IVme. Livraison 1.



128

2 CtoS^mo^JSwJå JSoS^^OO"!*^ w5J^ O CO CD "1 C3 w *. os I

Juli.

1845.

W W M e>3 W 03 W 03 03 eO o; 03 « CO CO M CO W os W W li CO CO >«k >tk W e» M W CO
05O;O'05C!So'05U'-4 ® 05 -I OB <K C5 *. O' 0< CO 4- C5 O ^ O tC <Xl CC CO tn ~»

CO CO 05 e» CO CO eO 03 03 CO CO CO 03 03 03 03 03 03 5(8 CO os OS CO CO ^ * 03 CO CO w w

tO©Qt"05«00— •-- otQi«>.-303tDCD*.eO~»<0 »^OCDOCpN-j^ — WK)
-4 •— CO o CO o; ^ CO o o o *S — -* 05 CC OB ^ *. cy ~4 i*^ cd co w c oj co oj ^ -

i-a

SI

i?

WJNS Ci' O' 4».CO 4». 4* 4^ c« Ol«) CO «C to jO »^ ^S o W W JC 03__«J_4». W os CO 4»JW 4-

to"4». ODW OjVi CO-Totn ~CO'o~CD CO«' QD"rf."Jo"ls Qt o CC 05 ""^s.""-! OS "*0 4» C5 03 j^>»o5^o^5c. CCC-, »siooj >*».o3Cl^^>*».tcc^oooc5 C30>*aM>*k*»c30>*»jr



129

August.

1845.

coa».>b.^cowo3wwa3 woacooieowosMcoww c-wwcowwocweow
^•P^ O 3VJ3D CJDpO ?0 05 i^^y J**,«! -J3_JC' WCO i* i*k ffj tO - *• 05 O) O- 05 O-

OItft0^tr"OWi*ka>C»i W«0»*^00-1-.1CD«OQD tX'ifc.t^tnCD-'l-JCtfi-'W

I0»l<i.»6.WO3OJO2W0i O5O5WO5OiOiOJO310WW WWCOWO5WO5C0O3W^tO — O^^GDODtO^ JO— ^4».Wl>50tCi5WW ai.O>CB—>t»-0505 «'"'"'

j:»csoGe»oa'CDcaco too'jCDc-'MoODoCQrio ii;tr'weco^a.cr<«««^<5

f^fS?^Å'^2?5S'^«M WWCOCOWWWWMWW wwwwwwwwww
CC CD pp_^ o CD^ tø ~1 W te *» 4>. *. hi- — JO W W4^ Wp 4»- — *-^02p.«''^P lg
p2^CDCet''--i— 05<

la

't fi

K>OCDO50CtCri».<OQD63 ;h3W OD CC tø c CD >+' CC o l>3 I

wcpoio — tø—pp p — tø — _jcp tø o^ os** i*^^ *'^^;*^5^ ** ^
oi'ccGc'iktøO <i"^i — Vo æo^ QD"boo-"It*>u'GDaDcc w-ooosolaio — o CDo

y O' tn o; 4* w a> tn >*».^ te *. ui te a)^>»i. —jw^u' *• O ^ -j o^ cctø cd CCo'^ 05

o —"»as tø »c CD 05 tø w' M tø o *"M Vs "- w w I* as tø w o o — 1:. oi cd4>. >(k

tø tø tø'tø OC CD 03 CD CD o te W
ihlKD t>5^ »*iC W OiOJ CO CO o: CO W W_W Oi CO pi w
; CO ik kli.'ifi.'ln CD W CO 0'"cn U' 05 bi Oi""—"« — — •—

S

63SaS353KWWS3S3WS3
(W 315 19 ai? 01? aq (K! a? <m 3^ ai?SB333 = = 3an3
»->(<.« tø

!'l II
*

' Ui 10 — to

II I

o — tco c w

TQ <Ki U? Ot) o? fjq cnjDBS s 3 3 =

III Til?

^^ CD --I -1 o: ^^

£= 0.0-

-S

2.-

r

2?
1^1

s! W2 Vi Vi Vi x/i vx

:S^

p

00 CO
-^.Vi^

'i'.^Vi^
o <.0<ui

^p ^^
z tw c» ViViViVi

^ c« <; c«

^ < •

(

!
CO

c« ^ co^

-< < w c»

tnviVioviViUiUioo
'O^ <' ' ui
^' ^T^ p
_ '

tyi c«

,Sc«„-°
5 1— C. CO •

^^l§: O

cS?
.<

Ol CO
CO CO

CO
CO c«

^ CO ^ CO

i?^i=.i

-.så
"'S 2

i-< cococo o:
i^:?- ?•

;

ippppcj
' o OD CD CO os I

p o oppp CC O
:

II I I ^
CO CO to I-' &

t" gpos |3 73tøOeoK ^
—. »» — I-* »u 09

CD tø c O' i, "1
o: 3 WCf *^ •



130

w^5^s^^^^c^^^o^^^^
i^!^. C5 c 4- W »c 0'4.W«C"» CCOQC-JC5-'4iW»C>^

Scplbr.

W W W M W W to CO W CO W W CO CO W CO CO CO W CO li CO CO 4i Uk. CO CO CO w .*
i*, iik *»CJ'_oi ^1 35 (S cr> CO .^i*^i»' J^^J^ ,**."',

'''i*
v GK» © — o'_-jj^t cv

—

cotc--»*«'05«'wc;'0 Qtapcj'©ooo>«ito.C cototooi^c;'0^s4k.-j- h- »- CJ' (X OC 05 >—'^ -'I M^O'Ci'i«»>fi'5«'Q0O3© eotiOSti'GDtOti'ti'tDW

w
CO o: eo os CO CO eo w c;5 eo eo co co co eo os eo w os co os o? os ifc * os eo os os |^
_>*k •*k^4» CP C5 ^ g; 5t, <ji 5b ^,-" "'^^^ '*'i''" ^^' tn^^CO O — 05 ^_;~» 05_^

i tP CO OHO i.

90S0SW w OS wososco os os CO os os w CO os os os F S!? *^ " *• ?É ^ ''^ s? ?iJ i.
*-

2P

^1-.1p » æ CDGCQD — _© ^GD — OS© QDC C ©p
C. -I ©"fso"© O C''"*«. OsV. \l' © o'>S»-""-l"-l'«c"w""© O' ti

C©©i»(X-1-J©©<0

©os en Vi'ai"""-'b»'«o*-i\o ~©"oi"Qc~aD'b' f-"©"«- o "oj 1*»."V3"o o' w'cTi'co ci'"c' c;

a>p_jo_jo©— c — co;^ »-co__^_toeposos ^a — M co.os *. os W æphs os o:
w tc"cp"i>s ^ or> cs'bs'^ GD V< m oooo'ik"*. cp. Wosm "os 'cd©"«''^ o*ff. ocIx ,*?

«>« o_pp «> ©p ©p c^pc>pp(scDpap P,"^ © © ©p^ —^f
"Ip 05 1]'^ CD "cd —CO CO*. en". "W "os'"!*. "4^ "os os CO ""rfk "jri'M'ts"*.'«^'«! co"ck"<i c*^

Cpppppp^ — ^ —_" — -».-*.pit^_»-— ,'^C*Pp,~*'"t^J^?* =^
>»^ cs"c;' O5"o"io 15 o os w. os CD o ©o os os — © c >->' x"b>"c;'"c;' C? -* O' "© (S

H
S-

I

*«

%

53»M S! W W53» 53 55 M 53

r^S "i.:

I II II 1 I I I

tr> C © hs p p p

J5 oq ciQ a^ fj(; 09 aq



131

C'.9CD•^OV14^0j^5>

'it3MOi:^W03t^Oiiii (oc:cuo;wu>«>>«^>fiKMco wccuwcocccowww
) -J 05 .*». to OD OD o CO ~» CP O' •*• W Ol OO W Ol to 03 I*. O' •»• Oi ^( 05 — (O O' Oi W

t)iwe>seocoww*.MW MMMWww>«>.*-rf>.ww weowc3wwwos9=o5
03^ -a_in 0_(/) (iO o o CC p W Ol W_0' ~t_tO o_^^^_«4 W-. oi^ 0'_-J_~l JC W y 1^^ OJ

W 05 WW OSMOSito 05 CO 05 05 05 05 05 CO * 4- *. 05 03 05 iC 05 05 05 CO CO » 05 05
yp^ 0> «5 —_-a_-jp O OD J>5 — c; to 4» ^1^ O' W Cfc O' ^1 O'^p -^1 oi CO Ol >*k *»

Octbr.

1845.

3 t*^

^^
o. ??
as CO

si

i <ft

i 1

05 ^ -1 *. o-

— ^ "* is QD W 0S"^( To as Ss CO o CO '^05 *;.""-« H- "io W"*. ColoOJ CO — -JS CD050^0505 Ol raix Ol — o*05iij05OH-CBc; oiccujoiwuj — gdGCoi

^ -JOD «jo -4^1 CC CC CD «^ 05<i^ ODOo^^ia Ol 05 o-i Ol ocDp at* GCp c
"i()"aD"c o o">«^ -ioi"oi — "oo'ik.'io w"^ GD'i»'*."aD >*^ --i tf -ico — <i<i"(0*o —

O) oi a> O) at O) oi o a> Oi piosp.os os^ os^^^^-^i GDeapoCD«) top cc^ eo

l;^CDppppppc

WW53Sa
o n> m »
(W CW a<5 <"»

3 3 S =»

i 1 I L

(O 05 Cllo
>- COi t>3

aq at) O!) CK5 at) (jq

3 3 3 3 3 3

I I I I I I

C05tO W**
oilk 4*. ts o
c; i4^ o; CD -i

o n>
nt) aq

WW53W »WWW
aq (jt) <J<? ac} (T? (jq aq cri?333= 3333
ts >- -^ 03 cn>oh3coc o os Ol-a- —Ol-
I I I I I I

I r^
*3

Ih* 01 p
> w -a O

g-3 ;^i

•O!

99

1

<»2 W3<!!» <:

- • ^ :? :3
• :?• :^'

^ W5

^=^?^33 5.iiplJ--i

??s^?

lOO

I
en wj r - -^ -

'?9

\p9 fi^' ?* - SS §
cg i? a

a <! cfi cftcwo:
^^1^- o- <

pcpppp op g; -^

s§ i'

o OD CO hS COM

ccoo
's « > O-

F 3 ^

oJS^

CD <^

3

^0> .J W W B



Rettelser.

Tabellen Pag. 129 Aug. 8. Therm. Middel 12,89 læs: 12,98

" 14. — 2 Efterm. 13,3 læs: 13,7

n 21. Baroin. xMiddag 32,97 læs: 32,79



Oversifjt
. over det

Kongfelijje danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1845.

^«-i^0€^»-5o-

Af

Conferentsraad og Professor JHT. C^ Ovsietii'^
Coniniandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

m\ s.

Modet (len 5'« December.

titatsraad Molbech forelæste nogle Bemærkninger om Overgangen fra

del 17de Aarhundrede til den Holbergske Tidsalder.

Til indenlandsk Medlem af den physiske Classe valgles Natur-

forskeren Doctor Medicinæ C. M. Gottsche i Altona, til udenlandsk Med-

lem af samme Classe Professor Melloni i Neapel, Til indenlandsk

Medlem af den historiske Classe Prof. Theol. Carl Emil Scharling og

til udenlandsk Medlem af samme Classe Kgl. Svensk Rigsarchivar Bror

Carl Emil Hildebrandt i Stokholm.. Til Medlem af Cassecommissionen

valgtes Professor Jurgensen,
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Selskabet modtog

:

l)r. E. /•'. Mauz^ Versuche und Beobachtungen iiber den Karloffelbau

und die Krankheiten der Kartoffeltj, besonders im Jahre 1845.

Mit einem Anhang Iiber kiinsllich crzeugten Guano. Slullgard

1845. 8.

Miidet den 29^« December.

a rofessor Liebmann meddelte en Beretning om det 4 Ide Hefte af

Flora Danica.

Det 41de Hefte af Flora danica , det forste, som udkommer

under L,s Ledning, indeholder 68 Arter, fremstillede med 101 Former

og ledsagede af 480 Analyser. Materialet for dette Hefte skyldes for

en Deel den foregaaende Udgiver og Dr. J. Vahl^ idet 19 Tegninger

ere benyttede, som Drejer havde ladet udfore, 11, som Vahl havde be-

sorget efter dennes Dod; Resten, 38, ere besorgede af den nærværende

Udgiver. Med Hensyn til de Landsdele, som have leveret Stoffet for

delte Hefte, da ere 37 Plantearter fra det egenlige Danmark, 4 fra

Holsten og Lauenborg, 25 fra Gronland og 2 fra Island.

Heftet indeholder 20 dicotyledone Planter; nemlig: 1 Poly-

gonée, 2 Plumbagineer, 3 Compositeer, 1 Violacée, tj Cruciferer, 3 Um-

belliferer, 2 Rosaceer, 2 Ranunculaceer; fremdeles 15 monocotyle

Planter; nemlig: 4 Gramineer, 1 Juncacee og 10 Cyperaceer; endelig

33 Acolyledoner, nemlig: 1 Bregne, 10 Lovmosser, 14 Lichener og

8 Alger.

26 Arter ere i dette Hefte forste Gang blevne afbildede, nemlig:

Poa Vahliana Lbm., Poa costata Schum., Angelica littoralis Fr. , Stalice

Behen Drej., Statice rariflora Drej., Draba corymbosa R. Br., Draba

crassifolia Grah., Draba rnpestris R. Br., Carex holostoma Drej., Carex

ursina Dew., Hypnum Blandowii W. & M., Hypnum breviroslrum Ehrh.y

Parraelia melanaspis Whbg , Usnca sphacelata R. Br., Evernia jubata Fr.

flere Former, Lecidea premnea Ach., Lecidea arctica Somf., Lecidea

squalida Ach., Chordaria divaricata Ag., Dasya coccinea Ag. ^ tenuis
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J. Ag., Gasiridium filiforme Lbg. var. inlestiniformis Lbm , Polysiphonia

pulvinafa Ag., Elachista globosa Orsted, Elachista neglecta Lbm., Zo-

narina Liebraanni Orsted, Nosloc aestuarii Lbm.

Foruden disse ville folgende Planter være af særegen Interesse

for Botanikerne, navnlig paa Grund af de detaillerede Analyser, som led-

sage Fremstillingen af Hovedformen: Viola epipsila Ledeb., meget af-

vigende fra de af Reichenbach og Slurm givne Figurer; Polygonum

pallidum fFith., en Form, som hidtil blev indbefattet under P. lapatbi-

folium L., men som i den nyere Tid er bleven klart distingveret af

Prof. Fries; Rubus Radula Whe. og R. discolor Whe., to af de hos os

almindeligste og distinctesle Former af denne endnu meget forsomle

Slægt ; samtlige Fremstillinger af de i Heftet leverede 6 arctiske Draba-Arter

;

begge afbildede Lappa-Arter; samtlige 10 Cyperaceer, som for en

Deel ere udarbeidede under Dreiers Ledning paa den Tid, han mono-

graphisk behandlede Familien, og hvortil Dr. J. Vahl har besorget

Analyserne. Analyserne af de 10 optagne LSvmosser ville for-

forhaabenlig kunne stilles ved Siden af de smukke Fremstillinger i det

40de Hefte, og overhovedet maale sig med de bedste existerende.

Lichenerne ere hidtil i Værket blevne sledmoderligen behandlede, idet

microskopiske Analyser af Fructficationsorganerne og Lovets Slructur

aldeles manglede. Ved de i delle Hefte optagne 14 Arier vil man finde

et Forsog gjort paa at stille denne Familie i sin Ret og i Niveau med

Tidens Fordringer, og de leverede stærke Forstorrelser af Frugtskjolde-

nes Kimkornbeholdere, Kimkornene og den interessante Bygning af

Understolen (hypothallus) hos Lecideerne vil noksom godlgjdre, hvor

vigtige disse noiagtigere Undersogelser ere for Lichenerne.

Til Revisor valgtes Magister Pedersen.

Lieutenant C. A. v, Schumacher^ som i Rusland har anstillet

Undersogelser over Isens Udvidelse ved Varmen, havde i en Skrivelse

anmodet Selskabet om at understotte en Fortsættelse af disse Forsog.

En i den Anledning nedsat Comitée afgav derover folgende Betænkning:
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„Anledningen til de Forsog, som i de senere Tider ere blevne

anstillede over Isens Udvidelse ved Varmen , er bleven givet ved Dn

Petzoldts Forsog, hvorved han vilde bevise, at Isen, Ivertimod det hid-

indtil Antagne, skulde udvide sig ved Kulden, men sammentrække sig

ved Varmen. Disse Forsog havde han meddelt i et Skrivt over Isbræerne

(Gliitscherne) og sendt vor Selskab det hidhorende Afsnit i Haandskrift.

Selskabet erklærede ham, at man fandt disse Forsog aldeles utilfreds-

stillende. Da han imidlertid bekjendtgjorde sit Arbeide, fandt han ogsaa

Modsigelse af flere Physikere. Da del ikke er uden videnskabelig Vig-

lighed, at kjende Isens Udvidelse ved Varmen, sogle man at bestemme

dens Storrelse ret niJiagtigt. Blandt de herhenhorende Arbeider synes

det, som den beromtc Astronom Struve har ladet udfore ved Pulkova,

at være del vigtigste. Udforelse af disse Forsog overdrog han JJeule-

nant Schumacher^ og som man seer af PoggendorfTs Annalen der Physik

B. 66. S. 299 og 300, en Mechanicus Porth. Disse Forsog synes

meget tilfredsstillende; men delte hindrer ikke, at man kunde onske

dem fortsatte. De bleve hidindtil kun anstillede med luftfrit og chemisk

reent Vand. Del vil for Anvendelsen paa Naturbegivenhederne være

værdi, at faae dem anstillede ogsaa med sædvanligt Ferskvand og med

Havels Vand. Da Lieul. Schumacher har havt god Leilighed til Oveise

i fine Maalninger, øg allerede har kunnet gjore sig ganske fortrolig med

Sagen ved de i Pulkova anstillede Forsog, troe vi paa det bedste at

burde anbefale hans Andragende. Vi troe derhos, al han bor opmuntres

til al anstille ret fleersidige Forsog over Isens Varmeledning, som han

har fundet betydelig, medens man af mangfoldige Naturforhold skulde

vente det Modsatte.

Kjobeiihavn den IGde Decbr. 1845.

ja. C\ éraietf, €?. Forchhnnt»ner, Oiufaen.

Selskabet tilstod for det forste 100 Rbd. til disse Forsog og

forbeholdt «ig eller Omstændighederne senere at lilfoie 50 Rbd.
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Selskabet modtog folgende Skrifter:

Transaclions of the geologicai Society, second series. Vol. VII.

Samme Selskabs Proceedings. No. 99, 100, 101.

Journal of the Royal geological Society. Vol. 13. V, 2 & Vol. 14. P. 2.

Proceedings of the Zoological Society of London. 1843 & 1844.

Transaclions of the Zoologicai Society. Vol. III. P. 2—3.

Arntzeniusj over de organische Gebreken der Uretra. Utrecht 1840. 8.

H. J, Kroenen, Geschiedenis der Joden in Nederland. Utrecht 1843. 8.

JUrckerath, het gebruik en misbruik van sterken DranV. Utrecht

1843. 8.

Duparc^ het gebruik en misbruik geestryk Dranken. Utrecht 1843. 8.

J, C. ert Ph, van den Broccke^ Verhandeling over de Uitoefening der

geregtelyke geneskunde in Nederland. Utrecht 1843. 8.

i?, van Rees^ Uitkomst der meteorologische Waarnemingen gedaan in

Utrecht in de Jaren 1839—43. Utrecht 1844.

Uittreksel uit de meteorologische Waarnemingen gedaan aan boord van

Z. M. Korvet Boreas door J. Boelen en Drutel de la Riviére^

medegedelt door Wenckebach. Utrecht 1844. 8.

(Disse syv Skrifter ere sendte af la société provinciale des arts et

des sciences établie å Utrecht.)

Corpus inscriptionum Græcarum, auctoritate et impensis Academiæ Litte-

rarum Borussicæ ex materia collecla ab Augusto Boeckhio^

Academiæ socio. Edidit Joannes Franzius. Voluminis tertii

fase. 1. Berolini 1844. Folio.

Catalogo melodico dei Mammiferi Europei di Carlo L, Principe Bona-

parte. Milano 1845. 4.

Specchio generale dei sistemi erpetologico , anfibiologico , ittiologico. Af

Samme. Milano 1845. 4.

Catalogo dei Ciprinidi d'Europa e relievi sul Vol. XVII delP istoria

naturale dei pesci del sign. Valenciennes. Af Samme, Milano

1845. 4.

Beobachtungen der Kaiserl. Universitals-Sternwarte in Dorpat, heraus-

gegeben von J. H* Mådler, Kaiserl. Russisch. Collegienralh,

Director der Sternwarte, Ritter des St. Ann. Ord. Ilter Band,

Dorpat 1845. 4.
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Abhandlungen der Kon. Gesellschaft der Wissenschaflen zu GoUingen.

2ter Band. GoUingen 1S45. 4.

Historia crilica Iragicorum Græcoruna. Scrips. Vilh. Car, Kayser. Got-

lingen 1845. 8.

Hausmann^ Handbuch der Mineralogie, 2ler Th. Gcittingen 1845. 8.
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Til hele Aaret iienhorende:

1 (let nu forlobne Aar har Selskabet tabt to hoitskattede Medlemmer:

den beromte Læge, Conferentsraad, Dr. Med. Joachim Dieterich

Brandis^ Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Archiater o. s, v.

;

den duelige Universitetslærer og vort Selskabs virksomme Med-

lem Etatsraad og Professor, Dr. PhiK Johan Hagemann Reinhardt^ Ridder

af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Ordbogscommissionen.

I Aaret 1845 har Commissionen holdt 43 Moder, i hvilke Re-

visionen af Bogstavet S er bleven fremmet indtil Ordet Stavelsemaal,

Af det reviderede Manuskript er i bemeldte Aar trykt 10 Ark , hvorved

Bogstavet S er fremrykket til Ordet Spryd, S. 744. I en Skrivelse til

Selskabet vil Commissionen meddele Efterretning om Orxlbogsarbeidets

Stilling ved Begyndelsen af Aaret 1846, og ved hvilke Midler den

venter at kunne paaskynde Revisionen af Bogstavet S, saaledes at dette

omtrent kunde blive færdigt til Slutningen af A. 1847; og at imidlertid

Revision og Redaction af Alphabetets endnu tilbagestaaende Bogstaver

tillige kunde fremmes.

Den meteorologiske Comitee.

1 del under Comiteens Tilsyn staaende meteorologisk-magnetiske

Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser, der begyndtes ifjor til

Bestemmelsen af den daglige Periode, uafbrudt blevne fortsalte iaar med

Unitilar- og BiGlarmagnetometret, med Barometret og Psychrometret.



142

Ligeledes ere de magnetiske Terminer afholdte. Middeltallet af samtlige

i December med Unifilaret anstillede Iagttagelser, beregnet med samme

Constanter som ifjor, giver den absolute Declination henimod Aarets

Slutning

16O40'8 Vest.

Af den horizontale Intensitet ere i Aarets Lob gjort fiilgende

absolute Bestemmelser efter den Gaussiske Melliode:

1845 Juni 13 3' O' Efterm. 1,65 i6

— 17 10 25 — 1,6606

Juli 25 11 3 — 1,6553

Sept.26 2 35 Efterm. 1,6116

— 28 1 47 — 1,6444

Dee. 31 O 39 — 1,6413

Middel 1,6496

Af Inclinationen gjordes Juni 15 Kl. 11 Form. fiilgende Be-

stemmelse med det, den physiske Samling tilhorende, Gambeyske Incli-

natorium.
Naal I Naal II Middel

1845 Juni 15 11* Form. 69^47,3 69^46,3 ^9046'8

Iagttagelserne i botanisk Have ere fortsatte som tidligere, og

Resultaterne deraf meddeelte i de maanedlige Oversigter over Selskabets

Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagttagelser, der anstilles

over Vindens Retning og Regnens Hyppighed paa Nyholms Hovedvagt,

og over Havels Temperatur paa Trekroners Balterie. Ligeledes ere de

timevise ThermometeriagUagelser fortsatte paa Nyholms Hovedvagt.

Fra folgende Steder har Comiteen i Aarets Lob modtaget

meteorologiske iagttagelser :

Reikiavig^ Justitsraad Thorstensen^ fra 1844 Sept. 1 til 1845

Aug. 31, Barometret, Thermomelrel , Regnmængden, Vinden, Luftens

Udseende, een Gang daglig 8—9 Form.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagttagelser fra 1844 Sept. 1

til 1845 Aug. 31, hver anden Time fra 6 Form. til Midnat.

Sammesteds, fra Samme, Psychrometeriagttagelser 1845 Mai 13

til Aug. 31, 4 Gange daglig Kl. 8, 12, 3, 6.

Godlhaab, Lægen Bloch, 1844 Juli 1 til 1845 Juni 30, Baro-

metret, Thermomelrel, Vinden, Luftens Udseende, 3 Gange daglig,
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10 Form., 4 og 10 Efterm. ; desuden Thermoinelret Kl. 1 Efterm, og

i Vintermaanederne ved Solens Opgang. 1 Juli 1844 er blot Therrao-

metret iagttaget,

Sluhbekjobing ^ Byfoged Buntzen og Major Koch^ 1845 Jan. 1

til Dec. 31, Barometret, Thermometret, Luftens Udseende, 3 Gange

daglig, 9 Form., Middag og 4 Efterm. indtil Juli 4, derefter 9 Form,

Middag og 7 Efterm.

Aarhuus, Adjunkt Holmstedt, Sept. 1844 og 1844 Nov. 1 til

1845 Juli 25 og 1845 Sept. 1 til Oct. 21, Thermometret mod Nord

og Syd, 3 Gange daglig, 6J Form., 2Jog9^ Efterm., Vindens Retning

og Luftens Udseende een Gang daglig, fra 1845 Febr. tillige Regn-

mængden. Mod Aarets Slutning tilsendtes Hr. Holmstedt et Barometer.

Endelig har Comiteen i Aarets Lob udgivet det 3die Hefte af

colleclanea meteorologia, hvis særskilte Titel er: Observationes meteoro-

logicæ per annos 1829—34 et 1838—42 in Guinea factæ.

BrSndboringcn.

Den af Selskabet foranstaltede Brondboring paa Nyholm har nu

i en Række af Aar medtaget en i Forhold til dets Indtægter betydelig

Sum, uden at denne dog, især da man er kommen til en Dybde af

over 600 Fod, gjor det muligt at drive Arbeidet med den onskelige

Kraft. I Anledning heraf overdrog Selskabet, sin for denne Sag ned-

satte Commitee, at henvende sig til Communalbestyrelsen med det For-

slag, at Staden maatte deeltage i Arbeidets Fortsættelse. De Fordele,

som en heldig Udforelse raaa bringe Staden, ere nemlig betydelige:

A. En tilstrækkelig dyb Boring her i vor Egn maa ifolge

geologiske Undersogelser fore til et Gronsandlag, som pleier at give

rigeligt og fortræffeligt Vand.

B. Har man forst een bestemt Erfaring over alle Lag, vi her

have at gjennembore for at komme til Gronsandlaget, vil man, med Be-

nyttelse af de ovrige Erfaringer, som under Arbeidet ere gjorte, udfore

flere Boringer med slorre Hurtighed og mindre Bekostning, og saaledes

forskaffe Staden en rigelig Forsyning.

C. En saadan Forsyning, som har sin Kilde i Stadens c^en

Grund, er langt at foretrække for den, som maa tilledes fra Behold-
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ninger uden for Staden, hvilke under et fjendtligt Overfald tildeels

kunde afskæres, og som desuden have den Feil, at de aldrig kunne

holdes sikkrede mod Ureenligheder udenfra, men, selv om man tænker

sig dem nok saa vel indretlede og bevogtede, dog maa modiage deres

Vand enten fra opdyrkede og vel godede Landstrækninger eller fra Mose-

grund , og derfor allid ville indeholde organiske Stoffer, som vel ikke

gjore det ubrugbart, eller farligt for Sundheden, men dog langt mindre

behageligt, især til Drikkevand. Det sees let, at disse underjordiske

Kilder lil Vandforsyning maa komme med i Betragtning, naar man vil

foretage nogen Grundforbedring i Stadens Vandvæsen.

D. Uagtet Stedet til den Boring, hvorpaa nu arbeides, er valgt

med egne Hensyn paa Undersogelsens mindst besværlige Udforelse, vil

dens Fuldendelse dog allerede yde Staden vigtige Fordele ; thi den allei:-

mindste Deel af det Vand, den maa give, vil være nodvendig for

Holmen; alle Skibe ville herfra kunne forsynes, og endda vil der blive

nok til dermed at forsyne een eller flere, store Vandbeholdninger i Staden selv.

Den Tillid^ disse Gbunde gave Selskabet, er heller ikke bleven

skuffet; da Communalbestyrelsen med oplyst Velvillie er kommen Sel-

skabets Onsker imode. Sagen er endnu ikke bragt til sin endelige Af-

gjorelse; men vi have Haab om, at den Tid er nær, hvor Arbeidet kan

fortsættes med en meget foroget Kraft, som vil voxe i et storre Forhold

end de anvendte Pengemidler. Ifolge disse Udsigter kunne vi fatte os

kort over det nu udlobne Aars Arbeider. Man har havt et meget haardt,

flinlholdigt Lag at bore i; men til denne naturlige Vanskelighed, er der

endnu stodt et Uheld , foraarsaget ved Arbeidernes Uforsigtighed , som

har^ medfort en Standsning, der gjor delte Aars Fremgang uden al

Sammenligning ringere end det sædvanlige.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium og

Regestum diplomaticum.

(Jvf. Oversigt f. A. 1814 S. 155.)

Af det sidstnævnte Værk er Trykningen af 1ste Binds anden

Afdeling fortsat fra pag. 720, eller Aar 1520, indtil pag. 887, Aar 1536,

Nr. 8381, hvormed 1ste Bind er sluttet. Saasnart Fortalen til hele

Bindet bliver færdig, vil delte Bind af Commissionen blive raeddeelt

Publicum, og Trykningen af andet Bind begynde.



Censur over den i 1845 indkomne Priisafhandling.

Til Besvarelse af den i Begyndelsen af Aaret 184.4 af Viden-

skabernes Selskab udsalte Priisopgave i Historien :

„Ved Hielp af en fuldstændig og opmærksom Benyttelse

af Kilderne at levere en saavidt mueligt oplysende Fremstilling

af det græsk - bosporanske Kongerige, deels med Hensyn til

dets Omfang, Grændser og Naboeforhold, deels i Henseende til

dets indvortes Forfatning og Tilstand, saavelsom dets udvortes

politiske og commercielle Forhold, med Benyttelse af og tilfoiede

Oplysninger om de hidhorende Monumenter fra den Tid, som

endnu maatle haves tilbage i Mynter, Indskrifter, Ruiner af

Bygninger og Anlæg og andre historiske Minder, hvorhos Sel-

skabet maa ansee det for hensigtssvarende og onskeligt, at

Afhandlingen ledsages med et noiagtigt sammenlignende geo-

graphisk Kaart;"

er til Selskabet indkommet, og af Samme under 3 Sept. d. A. den hi-

storiske Klasse til Bedommelse tilstillet een Afhandling, skreven i det

tydske Sprog, med Motto af Herodot: 'larogltjg dnodii^ig ^ås, (ag

(i^T€ la ysvo^sva i^ (xv&qcottmv elc,

I Overeensstemmelse med Opgavens Fordringer har Forfatteren

deelt sin Afhandling i to Hovedafsnit, et topographisk, S. 1—34, led-

saget af et tegnet Kaart, og et historisk S. 35—67.

I det topographiske Afsnit meddeler han, efter at have omtalt

det bosporanske Riges Grændser og de Folkeslag, som fordum beboede

de tilgrændsende Lande, en Række af sammentrængte Beretninger om en

Mængde i disse Egne fundne og undersogle Levninger af gamle Stæder,

Gravhoie og andre Monumenter. Men disse Efterretninger, der med

megen Flid ere samlede fra vidt adspredte Kilder, danne dog ikke,

hvad dog Hensigten dermed synes at skulle være, en antiqvarisk-topo-

graphisk Beskrivelse af det bosporanske Rige; det er kun en efter

Stedernes Beliggenhed ordnet Materialsamling til en saadan Beskrivelse.

Forfatteren forsoger ikke engang at samle disse Enkeltheder til et Heelt

eller at give Læseren et samlet Billede af disse Landes Udseende i Old-

tiden. En saadaa Fremstilling vilde dog her være saa meget mere for-
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noden, som disse Egnes Udseende siden den Tid har undergaaet

betydelige Forandringer. Del medfolgende, temmeligl flygtigt udkastede,

Kaarl giver heller ikke den Udsigt over de geographiske Forholde, som

kunde onskes, da det ikke med behorig Fuldstændighed eller Noiaglighcd

angiver det bosporanske Riges Grændser paa begge Sider af det cimme-

riske Bosporus.

I det historiske Afsnit indskrænker Forf. sig i Hovedsagen til

at levere en hislorisk-crilisk Oversigt over Rækken af de bosporanske

Regenter, især ved Hielp af Indskrifter og Mynter. Han har ved denne

Undersogelse havt agtværdige Forarbeider at folge , hvilke han maa for-

modes at have benyttet, skjondt han ikke nævner dem; men han hnr

unægtelig den egne Fortieneste, ved Hielp af senere opdagede Morm-

menler og nyere Hielpemidler at have yderligere stadfæstet, berigtiget

og suppleret sine Forgiængeres Arbeider. [ denne Oversigt indfletter

Forf. paa vedkommende Steder Fortællingen om saadanne historiske Be-

givenheder og Forhold, der havde Indflydebe paa, eller stode i Sammen-

hæng med Regentfolgen og Regenternes udvortes Stilling, men uden den

nærmere Forklaring og noiere Udvikling, som Kildeskrifternes lilborlige

Benyttelse sikkert vilde have giort muelig. Denne Korthed foles her

saa meget mere, da det saaledes Meddeelte er Alt, hvad Forf, har for-

talt om det Bosporanske Riges udvortes politiske Historie. Desuagtet er

endnu denne Deel af Emnet behandlet mindre stifmoderligt og utilfreds-

stillende end den i Opgaven forlangte Undersogelse om det Bosporanske

Riges indre Forfatning og Tilstand, altsaa om Statsforfatning, Religion

og Cultur, om Producter og Vindskibelighed, om Handelsforbindelser,

Handelsveie og Handelsomsætning m. v.; thi hvad Forf. har derom,

indskrænker sig til nogle faa adspredte Notitser. Vilde endog i disse

Henseender Meget tilsidst forblive uopklaret eller ikke kunne vorde

tilstrækkelig oplyst, er det dog uden for al Tvivl, at v^ed en omfattende

og flittig Forskning, og ved en omhyggelig Combination af alle i de os

levnede Kildeskrifter og Oldtidsminder indeholdte Efterretninger og Data

Meget maalte kunne oplyses, som hidtil er dunkelt eller ubekiendt.

Paa Grund af de her angivne Mangler, især den, at Forf. har

ladet en væsentlig Deel af Opgaven saa godt som aldeles ubesvaret,

finder Selskabet, med al Agtelse for den Lærdom og Skarpsindighed,
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Forf. ellers ved delle Arbeide har lagt for Dagen, ikke, at der er lil-

slrækkelig Anledning til at tilkicnde ham Præmien.

Priisopgaver.

Hen matlieiiiatiske Classe.

At underkaste de indvortes Bevægelser, som foregaae ved en

Vædskes Udstromning af et Kar med kredsformig Aabning i tynd Bund,

en ny malheraalisk Undersogelse, som kunde fore til at gjengive Hoved-

resultaterne t\( Felix Savards herover anstillede Forsog.

19ewk pliyslske Clasise*

De lavere Dyrs Skaller og Korallernes Stokke bestaae for slorsle

Delen af kulsur Kalk, som vedkommende Dyr middelbart eller umiddel-

bart maae optage af Vandets Kalksalte. Medens det ferske Vand i de

fleste Tilfælde indeholder Kalken allerede forenet med Kulsyre, synes

Havvandet ikkun undtagelsesviis at indeholde den i Forbindelse med

Kulsyre, hvorimod man har Grund til at antage, at den findes deri

som svovelsuur Kalk. Ogsaa i Havplanterne findes den kulsure Kalk

mindre hyppigt, medens Kalken her ligeledes fortrinsviis forekommer i

Forening med Svovelsyre. Dyrene maae derfor med deres organiske

Kræfter losrive Kalken af denne Forbindelse og forene den med Kul-

syre. Fra den chemiske Side maa man altsaa opkaste folgende Sporgsmaal:

Hvilken Forandring lider den svovlsure h'alk i Organismerne^

Hvilken anden Forbindelse indgaaer Svovlsyren under disse Om-

stændigheder? Hidrorer den Kulsyre^ som træder i Forbindelse

med Kalken^ fra Atmosphæren^ ligegyldigt om umiddelbart eller

ved Hjælp af Vandet^ eller frembrlno^cs den ved Dyrenes

Aandedræt ?

Fra den physiologiske Side frembyder sig derimod delte Sporgsmaal:

/ hvilke Dele af Legemet og ved hvilke Organers Mellem-

virkning finder Omsætningen af Forbindelserne Sted^ og hvor-

ledes skeer din endelige Udskillelse af den kulsure Kalk?

Forsaavidt som en Mængde Dyr optage allerede dannet kulsuur Kalk,

deels mellem Næringsmidlerne deels igjennem Huden, ved en Absorption
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af storre Partier af deres egne Skaller og ved Oplosning af tremmede

Kalklegemer, stilles der endnu det Sporgsmaal:

Hvilke ere de Midler^ hvorved denne kulsure Kalk oploses og

optages i det organiske Legeme og i hvilke Organer tilberedes de?

For en fyldestgjorende Besvarelse af disse sammenhorende Sporgsmaal

udsætter Selskabet sin Præmie.

Den pliilosophiske Classe.

At sammenligne Leibnitz^s og Herbarts Monadologie.

Den lilstorii^ke Classe.

Søhandel og det hele dermed forbundne Samqvem med nære

og fjerne Stater og Folk spiller en saa stor Rolle i Grækernes hele

Historie og Culturudvikling, at Betragtningen af den Side af de græske

Staters Lovgivning og offentlige Indretninger, der sigtede til Handelene

Fremme og Ordning, har en ikke ringe Interesse i og for sig selv og

kaster Lys paa andre Sider af det græske Statsliv og paa historiske

Forhold og Begivenheder. Vel ere nu just i den senere Tid flere hid-

horende Punkter blevne undersøgte med Lærdom og Skarpsindighed,

navnlig med Hensyn til Athenen, der baade ved dens Handels Omfang

og Rigdommen paa Efterretninger er den vigtigste Slat, men en fuld-

stændig og sammenhængende Bearbeidelse af det Hele, saaledes som

den nu antages at kunne gives, savnes endnu, og i den ville udentvivl

flere hidtil upaaagtede Punkter træde frem og nogle dunkle finde Op-

klaring. Videnskabernes Selskab onsker at henlede lærde Forskeres

Opmærksomhed paa denne Gjenstand og udsætter derfor folgende

Priisopgave

:

Saa fuldstændigt og noiagtigt, som de opbevarede Efterretninger

tillade^ at fremslille de græske Staters^ især Athenens, Handels-

lovgivning og til Handelens^ fornemmelig Sohandelens^ Fremme

og Ordning sigtende offentlige Indretninger og Foranstaltninger^

saaledes som de vise sig i Tidsrummet fra Perserkrigene til

Alexander den Store^ med fornodent Hensyn til Handelens Gang

og Bevægelse i dette Tidsrum,
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Foi* flet ThottisUe liei^at«

(Præmien 20() Rbd.)

At iindersoge og fremstille de Love, hvorefter Metallegeringernes

physiske Egensliaber cre afiiæugige af deres Sammensætning.

For det Classenske Liegat,

1. 1 Anledning af den iaar herskende Sjgdom hos Kartoffel-

knoldene har det viist sig som en stor Mislighed med Hensyn til Ud-

dragningen af almindelige Resultater over Sygdommens Forhold, at denne

Jordfrugt hidtil ikke er bleven saa systematisk behandlet, som Tilfældet

or med de Deste andre Culturplanler, idet almeengjængse Navne savnes

for de talrige Varieteter, som ere Gjenstand for Dyrkning.

Skjondt det vilde være onskeligt, at erholde samlede Efter-

retninger om alle i Europa dyrkede Kartoffelsorter, indsees det dog, at

I denne Opgave vilde blive af for stort Omfang til at turde ventes be-

svaret fyldestgjorende; Selskabet indskrænker sig derfor til at udsætte

en Præmie af 200 Ubd. for den bedste videnskabelige Fremstilling af

alle de i Kongeriget Danmark dyrkede Former af Kartofler (Solanum

luberosum L.) med Hensyn til Urten (Blad, Blomst, Frugt), Knolden,

Knoldenes Modningstid o. dl. Ligeledes fordres de forskjellige Former

betegnede med Navne (danske og latinske), og saavidt muligt en fuld-

stændig Synonymie over de danske Kartoffelsorters Benævnelser i de

forskjellige Provindser.

2. Da det endvidere med Hensyn til den hos Kartoffelknoldene

herskende Sygdom vilde være af stor Interesse at vide, hvorvidt Veir-

liget herpaa har nogen bestemt Indflydelse, saa udsætter Selskabet en

Præmie af 100 Rbd. for en fyldestgjorende Besvarelse af folgende

Opgave:

Kan man ved Iagttagelser fra forskjellige Aar og Lande finde

nogen Saramenha^ng raolleni Veirligel og Karloffelsygdommen.

3. Da den Mening er almindelig udbredt, at de forskjellige i

Handelen forekommende Saltarter spille en forskjellig Rolle med Hensyn

til de dermed saltede Fiskes Conservation og ovrige Egenskaber, onsker

Selskabet at foranledige en noiagtig Undersogelse af denne Gjenstand,

og fremsætter folgende Priisopgave :
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Al Siimle og kritisk at bedomme Erfaringerne over den Ind-

virkning, som forskjellige Arter af Kogsalt udove paa de Fiske, der

skulle opbevares ved Iljelp af Salt; at undcrsoge paa hvilke Egenskaber

hos de forskjcllige Sallarter disse Virkninger beroe, og al vise, hvilke

af de hos os i Handelen forela>mmende Saltarter ere de bedste til Fiske-

saltningen, og hvorledes man kan give de andre Saltarter de forlangte

Egenskaber. Præmien er 2 O Rbd.

For afdodc Etatsraad Schouis liegai

Imedens vort Sprog unegteligt i det 19de Aarhundrede ved en

i sit Omfang meget udvidet Literatur, og ved endeel gode, for Moders-

maalels Eiendom og llecnhed omhyggelige Forfatteres Virksomhed, ud-

vikler sig til storre Rigdora og Fuldkommenhed: medforer paa den

anden Side, deels skiodeslose og alt for hurtige Oversættelser; decls

den store Mængde af Skribent-Arbeider (i Tidsskrilter og Dagblade),

som, i Folge deres Natur, maa drives med stor Hast; deels endog ad-

skillige strengt videnskabelige Forfatteres ringere Omhu for Sprogformen,

at mange forhen ukiendte Sprogfeil, eller udanske Ord^ Vendinger og

Talemaader^ endog Ordboininger^ indsnige sig i Sproget, og forvanske

dets Reenhed og Eiendommelighed, uden at nogen kraftig Kritik sælter

tilstrækkelig Dæmning for saadanne Misbrug.

Ligeledes kan bemærkes, at endskiondt det danske Sprog ilicn-

synligen, især fra de sidste Decennier af det ISde Aarhundrede, og fra

det nittendes Begyndelse, i sin Udvikling har viist en afgioiervde Stræben

efter at frigjore sig fra fremmede Ord og udenlandske Bestanddele i

Sproget, bidrage dog ogsaa de ovenanforte og andre Omstændigheder

tit, at endeel, især yngre. Forfattere, meer end onskeligt forsomme hiin

Stræben efter dansk Sprogreenhed, og at saaledes den meget betydeligt

formindskede Brug af fremmede Ord alter synes at blive hyppigere, end

for nogle Decennier siden.

Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab udsætter deifor,

ved en overordentlig Priisopgave, en Belonning af 200 Rbdlr. for et

Skrift, hvori 1) meddeles en videnskabelig Udvikling af Begrebet ora

Sprogfeil i et levende, ved classiske og gode Forfatteres Skrifter i en

længere Periode allerede dannet, udviklet og i Brugen befæstet Sprog;
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ligesom ogsaa 2) en Udvikling af, hvorvidt overhovodel i et Sprog af

den Natur og den Dannelsesgrad, som det danske har, Sprogreenhed eller

Afhold fra Brugen af fremmede Ord og Udtryk, som saadanne, kan og

bor gaae; og det i begge Tilfælde saaledes, at den iheoreliske Udvikling

ledsages med tilstrækkelige Exempler, tagne af nyere danske Skrifter,

saavel paa SprogfeiL eller udanske Ord, Vendinger, Boininger og syn«

taktiske For-bindelser , som paa overflodige og undværlige fremmede Ord,

i Stedet for hvilke danske Ord og Udiryk kunne bruges. Da de saa-

ledes, som Exempler ved de enkelte Undersogelser, Regler og kritiske

Bemærkninger anforle Sprogfeil, eller benyttede fremmede Ord, ikke ved

den Leilighed behoves i Mængde eller Fuldstændighed: saa onsker Selskabet,

at Afhandlingen tillige maatte ledsages I3 af en fiildstændigere og

rigere, systematisk ordnet Samling af Sprocjfeil, eller udanske Sprog-

former, Udtryk og Talemaader, som virkelig forekomme i danske Skrifter

fra det 19de Aarhundrede, overalt med noiaglig Angivelse af Stedet hos

vedkommende Forfatter; 2) af en alphabetisk ordnet, med noiaglig Hen-

viisning forsynet Samling af virkelig brugte og overflodige fremmede Ord

hos danske Forfaltere, fra bemeldte Tidsrum; med Angivelse af de

danske Ord og Udtryk, der i hines Sled kunde og burde bruges.

I Henseende til den forstnævnte Samling kan man heidede Opmærksom-

heden paa den betydelige Fortegnelse over rigtige danske Idiotisrner,

med de tilsvarende tydskc, der findes i IV, H. F, Abrahamsons „Voll-

sland. Danische Sprachlehre," 1812, S. 702—776. Vel kan det der

anvendte Ordningsprincip ikke i nærværende Tilfælde ubetinget folges;

men det kan bidrage til at henlede Tanken paa et lignende, her an-

vendeligt.

Naar Besvarelsen findes særdeles tilfredsstillende, vil Selskabet

bidrage til Trykningsomkostningerne af Priisskriftet.

Tiden, inden hvilken Priisskrifterne maa være indleverede, an-

sættes til den 1ste Januar 1848.

Besvarelserne af iSporgsmaalene, forsaavidt de ikke angaae vore

fædrelandske Sager, kunne være afFatlede i det latinske, franske, engelske,

tydske, svenske eller danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med
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Forfaltercns Navn, men med el Motto, og ledsages med en forseglet

Seddel, der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabets i de danske Slater boende Medlemmer deel-

lage ikke i Priisæskningen. Belonningen for den fjideslgjorende Be-

svarelse af et af de fremsatte Sporgsrnaal, for hvilken ingen anden Priis

er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske Dukaters Værdie.

Priisskrifternes indsendes, med Undtagelse af dem, der angaae

den sidstanforte Priisopgave, inden Udgangen af August 1817 til Sel-

skabets Secretair, Conferentsraad og Professor //. C. Orsted^ Comman-

deur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.














