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Af

Conferentsraad og Professor tF» C^. €ØVSt€d^
Coinmandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

mr,lS^2, - ^^^

den 9^« Januar.

Jr rofessor, Dr. Theologiæ C. Scharling forelæste det forsle Afsnit af en

Afhandling, indeholdende en kritisk Undersogelse af den Paastand, der

i nyeste Tid er bleven fremsat som Resultatet af en upartisk historisk

Forskning om vore kanoniske Evangeliers Oprindelse, "at disse Skrifter

skulle betragtes som det sidste Nedslag af en langt ældre, senere fra

kirkelig Brug fortrængt, jodechristelig Evangelieliteratur, som stod den

oprindelige Christendoms Charakteer langt nærmere, og hvis Kjærne

og Middelpunkt det saakaldte Hebræernes Evangelium dannede*" — Af-

handlingen, der er bestemt til Indrykkelse i det af Forfatteren og Prof.

C. T. Engelstoft redigerede Theologiske Tidsskrift, vil om kort Tid

blive offentliggjort i delte Tidsskrifts 10de Binds 1ste Hefte.



Selskabet modtog:

//. C. Schumacher, Observalioflcs Coraetæ anni 1585, Uraniburgi habitæ

a Tychone Brahe, Jussu Serenissimi Regis Daniæ Christiani

Vlllvi editæ. AUona 1845.

iMiidet den 23^« Januar.

i rofessor Eschricht meddelte i Udtog en Afliandling over Finhvalernes

Osteologie og Artsadskillelse, som vil blive indrykket i næstudkommende

Bind af Selskabets physisk-malhematiske Skrifter.

I Afhandlingen omhandles forst Beenbygningen af de store

Hvaldyr i Almindelighed, deels for at eftervise Betydningen af de deri

særegne Former og deels for at gjennemfore den Sætning, at disse

Former, hvor fremmede de end ere fra de mere almindelige i Patte-

dyrenes Beenbygning, dog i Almindelighed udvikles |af de oprindeligen

fælles Former. Hertil har især tjent Sammenligningen af Vaagehvalens

Skelet paa tre indbyrdes langt fra hinanden staaende Udviklingstrin,

nemlig hos et ganske spædt Foster paa 8 Tommers Længde, hos et

næsten fuldbaarel og hos et udvoxet Moderdyr. Ved Sprængningen af

de to forstnævntes Hoved har Undersogelsen kunnet udvides til alle de

meest skjult liggende Been og disses indbyrdes Forbindelse, og derved

ere adskillige hidtil ikke kjendte Forhold komne for Dagen , især med

Hensyn til Siebenet (os elhmoideum) og Næsens Sneglebeen (Conchæ),

ligesom og Forholdet af Hjerneskallens Urbrusk har kunnet fuldstændigen

oplyses fra det angivne Trin i Fosterudviklingen hos disse Dyr.

Denne Undersogelse af Vaagehvalens Skelet har dernæst tjent

som Udgangspunkt til en Undersogelse om Finhvalernes Artsforskjellighed.

Den Fremgangsmaade, Forfatteren herved har valgt, er, forst at sammen-

ligne de hidtil bekjendte Finhvalskeletter med Vaagehvalens i de for-

skjellige Aldere, hvorved det da forst har viist sig, at Hovedets Been-

bygning kun egner sig lidet til Artsbestemmelsen, eftersom de Uligheder,
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som de forskjellige Arter deri frembyde, ere langt svagere og tildeels af

samme Slags, som de, der findes hos samme Art af ulige Alder. Om-

vendt har derimod Hvirvlernes og Ribbenenes Antal, Brystbenets og Bryst-

lemmernes Form, lildeels ogsaa Dyrenes absolule Sltirrelse, viist sig

særdeles godt egnet til Artsbestemmelsen, eftersom Hvirvlernes og Rib-

benenes Tal allerede er fuldstændigt hos de ganske smaa Fostre ligesom

ogsaa Brystbenets og Brystlemmernes Form allerede givet, forudsat, at

Bruskene ere uskadte. Den absolute Slorrelse er fremdeles i mange

Tilfælde el godt Skilletegn, idet man næsten paa hver enkelt Knogle

kan skjelne, hvorvidt den er udvoxet, og de mindste Finhvaler som ud-

voxne ikke ere synderlig storre end de storste strax efter Fodslen.

Men den Hovedopgave, Forfatteren har stillet sig i denne Af-

handling, gaaer ud paa, at finde de forskjellige Arters ydre Skjælne-

mærker i Forbindelse med de indre, hvorved alene den Artsadskillelse,

som de nordiske Kystbeboere og de Sofarende have fastsat, kan bringes

i Overeensstemmelse med den, som er udsprunget af Museumsstudierne*

Ved Hjelp af viglige Oplysninger, som især skyldes Capt

Holboll^ og ved Hjelp af rige Sendinger især fra ham men ogsaa fra

andre for Sagen sig interesserende Vetmer, er Forfatteren kommet til

det Resultatf at i Norden kan eftervises idetmindste 5 forskjellige Arter

af Finhvaler med folgende Mærker.

1. Balænoptera longimana (Rudolphi) med 53 Hvirvler og

14 (eller lo) Par Ribbeen; Brystbenet omtrent ligesidet fiirkantet med

afrundede Hjorner, af hvilke eet op, eet ned og eet til hver Side, ofte

med et stort Hul; Skulderbladdet uden Acromion og uden Processus

coracoideus; Brystfinnerne omtrent J af hele Kroppen i Længde; Ho-

vedet saavelsom hvert enkelt Hvirvelbeen kjendeligt ved storre Brede og

Plumphed. Bliver 00' lang. Rygfinnen har Form af en lav, langtrukket

tyk Knold, bagtil med en noget stump, buttet Spidse. Den sidder tæt

foran Holden af Gattet. Hele Kroppen meget plump fremfor de ovrige

Finhvaler. Oventil sort, nedentil hvid med sorte Pletter; Barderne sorte;

omkring Munden saavel forneden som foroven en Række Knuder med

eet eller lo stive Haar i hver, en lignende Række langs Midtlinien af

Overkjæben. Det er den eneste bekjendte Finhval, der er besat med Ba-

laner, navnlig Diadema balænaris, maaskee endog hvert Individ har dem.

— Tyndtarmen har en saa eiendommelig formet Sliimhinde i hele sit



Y^orlob, at Dyret lettelig kjeiides paa hvert miudste Stykke deraf, idet

hn nemlig paa hele sin Overflade danner en uafbrudt Række meget

dybe, vidtaabenstaaende Celler. Det er Grenlændernes Keporkak, Nord-

amerikanernes Humpback, Fabricii Balæna Boops, Rudolphis B. longi-

mana, hvilken sidste Benævnelse fortjener Fortrinet.

2. Gronlændernes h'eporkamak?. Af Fabricius kaldt B. mu-

sculus, uden dog at være kjendt af ham; af Capt. HolboU seet et Par

Gange frit svommende og bestemt ved at have en Rygfinne, som be-

staaer af en Fedtknude, hvorpaa sidder en ganske lille Spidse. Ved åen

nylig afdode Inspecteur i det nordlige Grenland, Lieutenant Moller^ har

Forfatteren faaet tilsendt en Arm og en Rygfinne af en 65 Fod lang

Finhval, indstrandet i Nærheden af Godhavn og angivet at være en Tun-

nolik. Men Rygfinnen svarede saa aldeles til Capt. Holbolls Beskrivelse,

at det aabenbart er dén af ham kaldte Reporkarnak, og Armen (Bryst-

finnen) er saa aldeles afvigende i Form fra alle hidtil paa Finhvalske-

letter iagttagne, at den fuldkommen bekræfter, hvad Rygfinnens eiendom-

melige Form bragte Capt. Holboll til at antage, at denne Keporkarnak

er forskjellig fra de hidtil bestemte. (Der er Grund til at antage, at

denne Art er de gamle Biskaierhvalfangeres Gibbar.) Armenes Længde,

J af Kroppens, og Rygfinnens Form i Forbindelse med det^Gronlandske

Navn lade formode, at denne Art bor stilles nærmest ved den fore-

gaaendc. Den er efter Capt. Holbolls Opgivende heel sort, og bliver

idetmindste henved 70 Fod lang.

3. Den ved de europæiske Kysler hyppigst iagttagne store Fin-

hval og derhos de Sofarendes egentlige Finfisk, B. Boops og Physalis L.

B. sulcata arctica Schlegel, B. rostrata Rudolphi og Rosenlhal, Grenlæn-

dernes Tunnolik (?). Bliver 100 Fod lang; 61 Hvirvler og 15 Par

Ribbeen; Brystbeen lig den langhaandede Finhvals; Armene omtrent ^^^

af Legemets Længde; Rygfinnen tæt bagenfor Hoiden af Gattet, flad,

krogformet. Farven sort foroven, hvid forneden; Barderne sorteblaa og

bagtil hvidlige. (Tyndtarmen skal efter Prof. Vroliks Angivelse have

Tverfolder.)

4. B, museulus Cuv. og Jeh. Muller kommer den foregaaende

nær i Storrelse og ligner den i Armenes Længde (j^^ af Kroppens) og

i Rygfinnens Form og Stilling; men synes at maatte sættes som en forskjel-

lig Art derved at a) Tvertapperne af den3die, 4de, 5te og6leHalshvirvel
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danne fuldstændige Ringe, b) Brystbenet er dannet som et Kors, hvis

Sidegrene have Form af brede Vinger og den forreste meget brede

Green har et dybt Indsnit c) at Tyndtarmen i hele dens Forlob har

4—5 meget hoie (i") Længdefolder og endelig d} dens Farve paa Si-

derne og idelmindste tildeels foroven er lysegraa. ^

5» Balcmoptera minor Knox, hvilken Forfatter forst har an-

givet dens væsentlige Charakteer, nemlig dens Hvirveltal (47) og Rib-

beenstal (11 Par) og dens ringe Storrelse (neppe over 30 Fod), samt

rigtigen angivet paa Tegningen, at dens Brystlemmer have et meget

bredt, ganske hvidt Bælte paa den ved Roden og Spidsen kulsorte ud-

vendige Flade. Til disse Characterer maa endnu foies Brystbenets Form

af el meget langtrukket Kors* Barderne ere hvide, Tyndtarmens Sliim-

flade slap med ulydelige Længde- og Tverfolder. Det er de Norskes

Vaagehval ; Gronlændernes Tikagulik har Forfatteren fundet at være eens-

artet — eller idetmindste ikke sikkert adskillelig fra den* Det er altsaa

ogsaa Fabricii, Albers^s og Dr. Kroyers Balæna rostrata, fremdeles J.

Hunters pyked Whale,

Den meteorologiske Comitee fremlagde: Collectanea meteoro-

logica sub auspiciis Societatis regiæ Scientiarum danicæ edita. Fasc+

HI continens observationes in Guinea institutas. Hauniæ 1845. 4lo.

Selskabet modtog:

Levy^ sur la cire des abeilles. Særskilt Aftryk af Annales de Chemie

et de Physique. 3me Serie.

Modet den 6*« Februar.

Kitatsraad Finn Magnusen forelæste, som indsendte fra Pastor J. H
SchrotcT i Thorshavn paa Færoerne , folgende Bemærkninger med Hen-



syn til Skriftet om de gamle Skandinavers Jnddeling af Dagens Tider

ved Finn Magnuscn OrylU i Videnskabernes Selsk. hist. og philosoph.

Afhandl. 7de Bind).

"Dette Skrift er og vil være af en meget stor Interesse for

enhver Færing , der ikke er ligegyldig angaaende Forfædrenes Kund-

skaber og den Maade, paa hvilken de have villet bevare for deres Efter-

slægt det, de have anseet for de gavnligste Bestemmelser af Tiden og

dens Brug ved forskjellige Anliggender; og derfor har jeg, nu en Ol-

ding paa 75 Aar, anseet det rigtigt at opskrive disse Anmærkninger til

Bekræftelse og Oplysning af det, som Skriftet viser: at samme ogsaa

virkeligen har været Skik og Brug paa Færoerne.

1 Anledning af den i Skriftet indforte Etmaalslavlc, da have de

gamle Færinger sikkert inddeelt Dagen paa samme Maade, endskjondt

man, siden de katholske Biskopper forandrede saa meget i Tidsbestem

melserne, nu sædvanlig regner de 8 Oikter (eller Eikter, Ogter) fra

Midnat Kl. 12 til næste Midnat; thi saavidt jeg har kunnet erfare, reg-

nedes det trihorium eller Oikt fra Midnat til Kl. 3 til Natten, og kaldtes

derfor Oiktin firi Déa, hvilken Benævnelse kun passer sig for Vinter-

halvaaret, da man begyndte den egentlige Skuur- eller Slagtetid, som i

ældste Tider regnedes fra Halvdelen af det Maaneskin , der indfalder i

Oktober Maaned og kaldtes Skuursoulin, det næste Maaneskin Klippings-

soulin, derpaa Vetrasoulin, som maatte overskride stitsta Da eller Soul-

storu, hvis næste Maaneskin skulde regnes for Joulasoul, derpaa Thorra-

soul, Goesoul og den halve Ajnmånasoul. Ligesaa Sommerhalvaaret:

det halve Maaneskin af Ajnmåna, Gydu- og Summarsoulin, som maatte

overskride længsle Dag , hvis samme Maaneskin skulde regnes fra Ny-

maane , ligesom Vetrasoulitis Maaneskin. Ellers regnede man disse

Maaneskin fra Fuldmaane ved al indskyde et halvt Maaneskin ; og i det

Aar, man indskjod en halv Maaned efter Vetrasoulin, kaldtes det Parta-

soul å Vetri; saaledes blev i forrige Vinter \ Maaneskin indskudt i

December 1844 og Joulasoulin regnet fra Fuldmaane, Thorri ligeledes

fra Fuldmaane den 23de Januar 1845. Næste Aar regnes Thorri fra

Nymaane den 27de Januar, Dognets Oikter benævnes dog om Sommer-

halvaaret, som om Vinlerhalvaaret, skjondt der fra den Tid, at de

færoiske Ogedogn begynde til de ende, ei kan siges at være Nat, nem-

lig fra Halvards Oku, Jouans Oku, Siftuns Oku til Olavs Oku, som vel



er indfort af Biskopperne isledelfor de 4 Aukanællur i den islandske

Almanak. I Ol'kten firi Då indfalde om Vinteren de 2de Hanegal, nem-

lig det forste Hanegal efter Midnat, det andet Kl. 3, som dog regnes

at være i Oikten firi Da. Det forste Hanegal ender som oftest Kvold-

setan, nemlig Aftenarbeidet, og naar Hanen galer anden Gang bor Alle,

som ville opnaae en hoi Alder være i Seng og sove, da man anseer

den Sovn, man faaer i denne Oikt, for særdeles styrkende; man sagde

derfor forhen om en Syg: Ham have vi Otta firi, fordi han faaer ikke

Sovn i Oiktini firi Da. Denne Oikt var desuden Gjengangernes og

Troldenes Oikt, og derfor var det især efter Kvoldsetuni Brug at rista

kross i Dir efter Aftenbonnen. Det var og anseet som et Vovestykke

at blive i Fuglebjergene i denne Oikt, men dertil var vel især den na-

turlige Aarsag, at Stene og Fjeldskred som oftest indtræffe i denne Oikt,

hvilket man tilskrev onde Aander og Huldefolk, naar man kom dem for

nær. Man antog det og som et frygteligt Tegn, at Fuglene ei qviddrede

i denne Oikt, at der er langt storre Gjenlyd eller '^Dvergemaal", og at

de som 5vede Gand og anden Overtro, især ansaae denne Oikt for deres

Tid ; det synes derfor, at man har givet denne Oikt Navn af den Frygt,

man havde for dette Tidslob, og at derfor de Geistlige forrettede Otta-

sangen for et fjerne de onde Aander, Naar man troede, at Solen var

i hålga Eslur, var dermed den rædsomme Tid forbi. Ligesom denne

Oikt især bemærkedes om Vinterhalvaaret, saa synes den Oikt, som om

Dagen kaldtes saaledes, egentlig at have hort til Sommerhalvaaret og været

anseet som den varmeste Tid af Dagen, der især burde benyttes endog

til vigtige Raadslagninger. Thorshavn har fra ældste Tid været Færin-

gernes Thingsted; Pladsen, hvor Forsamlingen skete, kaldes derfor

endnu Thingenæs; og det Skjær, som var helliget til Domfældelsen

Skjinnar å Skjer, nemlig hvor Sagens Sammenhæng skulde udgrandskes

og Rettens Skjon gives. Derfor findes og paa et Fjæld Vesten for

Byen en stor Steen, som meget vel er synlig fra Skinnerskjæret og paa

den ligge 4 mindre mosbegroede Stene, som ligge i Vest-Sydvest og

Ost-Nordost, samt Ost-Sydost og Nord-Nordvest ved Siden af hinanden.

Denne Steen har jeg i min Ungdom hort kalde Oiktarstajn og tillige,

at naar Solen stod over den Steen, skulde Dommerne have afsagt Dom

i den Sag , hvori de skulde domme den Dag paa Dommerskjæret.

Samme Steen viser egenlligen Kl. 5, saa man mau antage, at de have



s

havt en halv Time over den egentlige Oikt. I Bispernes Tid blev den

anseet som Helligaftens Indtrædelse, dog saaledes, at Fiskerne, som vare

paa Havmedene, dog ikke begik Helligbrode, om de af Strom og Storm

hindredes i al lande en Oikt senere, og der er opstillet en Varde, som

viser al være 45 Grader eller 3 Timer fra Oiktar-Stenen. Denne Varde

er derfor Mærke for Kl. 8 om Aftenen og den troes selv i den hedenske

Tid at have været el Mærke for Dagleiere, som da ginge fra Arbeide*

Derimod har jeg horl en anden Bei-etning om Oiktar-Stenen fra den

katholske Tid, den nemlig, at Bisperne havde udregnet, at forste Lang-

fredag eller at Verdens Frelsers egentlige Lidelsesdag indfaldt i Aaret

33 paa forste Sommerdag, som nu efter den forbedrede Kalender regnes

den 14de April og da vel var nogle Dage senere, ssrat at man, for at

vide det egentlige Aaremaals Oieblik, da han udgav sin Aand, maatte

regne 3 af Dagens Oikter forlobne, saasom Evangelisterne berette, at

der fra den 6te til 9de Time, altsaa i 3die Oikt, var morkt over Landet

og Solen mistede sit Skin; men da Dagen i Jodeland regnedes fra Solens

Opgang til dens Nedgang , saa maatte den og regnes saaledes paa

Færoerne og hver Oikt derfor 3,V Time* Saaledes findes og en Mærke-

steen ovenpaa et Fjæld ved Lere Præslegaard paa Sudero , som vel

kaldes Nounstajnur, men er 3J Time fra MiddSgsmærket. Man kaldte

derfor delte Tidslob Langå Ojkten , og i den maatte slrængt fastes,

skjondt man kun skulde nyde lidet hele Dagen, til Oiklen var endt;

samme Faste begyndte KK 3J Skjærtorsdag og kaldtes ''Langefaste";

men efterat denne hellige Oikt var endt anordnedes endnu ^ Oikt, hvor

man ei skulde arbeide, men vel nyde Fastespiser, Derimod var fra KL

5 til Kl. 5 Dagen efter Arbeidstid, saa at man kunde berede sig til

Hoitiden; derfor kaldles denne halve Oikt fra 3^ til 5 Oiktarbilit eller

den Oikten sluttende Tillægstid. Ved Reformationen afveg man fra de

katholske Skikke og derfor bestemtes Helligaften KL 6 , hvortil endnu

stader en fiirkantet over 1 Favn i hver Kant opstablet Varde med en

mindre Fiirkanl ovenpaa, som kaldes Vestervarde, og der ringes til Hellig-

aften, naar KL er G. Benævnelsen af Oiktarmad synes derfor at have

Hensyn til den Spise, man nod i OiklarbiliU Endnu mærkes, at ved

alle de hedenske Thingsteder, som endrni kjendes, vare omtrent i Vest-

Sydvest de hellige Fjælde, der vare Fristeder; saasom Helgafjadl ved

Vaaj i Norderoerne paa Bordoen; Halgefjadl ved Stevnevalen, hvortil
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man indslevnedes paa dsteroen; Rejnsatindur paa Vaagoen og paa

Suderoen Laafedli , formodentlig HlaSafell , Vest-Sydvest for Hovi og

Lajvsgaard, ligesom Boigden å Laji i Frodeho ligger i samme Retning

for Asdal, hvor de forste OfTringer efter Sagnene holdtes, og Horg i

Sumbo VSV. fra Bojgden uj Gorun sammesteds, hvor Kirken siden blev

bygget; hvorvidt det forholder sig lignende paa Jsland, er mig ubekjendt.

Men Oiktarstajnur ved Thorshavn er vel en Forandring af det hedenske

EiktarstaSr ligesom Noun istedetfor Eikt* Saavidt :om det, der findes i

Skriftet fra Pag. 187 til 200.

Pag. 238 omtales Benævnelsen Missaung i Rimbelyta for den

storste Flod og Ebbe, og at Ebben indtræffer da ved Middag og Mid-

nat. Dette svarer fuldkommen til Strommens Lob ved Færoerne, men

Ordet udtales der Misingjin og synes der at have Hensyn til Hedenold,

da man beregnede Aaret efter Maanens Omlob og Epakterne; naar Gyl-

dentallet medforte, at man indskjod en halv Maaned, saa regnedes den

fra Misingen, og synes derfor at være analogisk med missæri, nemtig

som indfaldende ved Maanens halve Omlobstid* Dog har Forfatteren

god Grund for sin Mening, at Ordet har betydet Slrommenes ulige

Gang; thi Strcimmen retter sig efter Maanens ulige Gang i Apogæet og

Perigæet, og da der i ethvert Maaneomlob indfalder 2 Misinger, er den

ene ei saa haard som den anden. Vel ansætter Landt i sin Færoes

Beskrivelse Strommens daglige Forandring til 48 Minutter efter et Mid-

deltal, men den sees bedst i en Almanak, hvor Maanens Culmination er

angiven, da Strommen noie retter sig efter den i Færoernes bredeste

Fjord, Suderofjorden, hvor Ostfaldet, som foraarsager Ebben, noie endes

ved Maanens Culminationsminut, der differerer fra 41 til 83 Minutter i

Etmaalet efter Maanens Gang i Himmeltegnene, fra lOJ til loj Grader,

hvilket forhen var beregnet i Almanakken, og da Strommene forholde

sig ved Islands sydlige Kyst som ved Færoerne, saa synes det, at en

Beregning over Maanens Culmination efter Reikjavigs Længde, som netop

er i Time tidligere i Tid end Thorshavns, da Rejkiavig ligger 34?^

Grad Vest for Kjobenhavn og Thorshavn 19 J Grad omtrent, vilde gjore

den islandske Almanak, som nu begynder at bruges her, særdeles tjenlig

saavel for Fiskere som for andre Sofarende, da Ostfaldet er den Strom,

der sætter ud fra Landet, Vestfaldet derimod ind imod Landet, undtagen

inde i Fjordene. Sofarende kunne derfor, medens Ostfaldet lobcr, soge
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ind mod Landet i tykt Veir , tii de faac Landkjeniling og i Forhold til

den benytte Vestfaldet, som ender 6 Timer efter Maanens Culminations-

tid eller Kl. 6 i Suderofjorden ved Ny- og Fuldmaane,

Ved det, som findes Pag. 231 om Syvstjernen, maa jeg an-

mærke, at denne Beregning ikke synes at være overeenssteramende med

Færingernes Beregning, da Syvstjernen den 28de November regnes at

være i Estri ^ Time forend Solen, altsaa KU 5 til Kl. oj om Aftenen,

og da Helgafells Kloster efter Kortet over Island ligger idelmindsle 16

Mile fra Thingvellir, saa synes Thord Kakale meget tidlig om Dagen al

have forladt Thingvellir, og være ankommen om Aftenen; men Sagaen

siger, at han ankom om Natten; det synes derfor, at Sagaen heller om-

taler Færingernes Dagsljerne, som de beregne 3J Oikt eller 10 J Time

i Tid forskjellig fra Syvstjernen. Denne Stjerne var altsaa i Osten den

28de November Kl. omtrent 4 om Natlen og synes saaledes at stemme

med Sagaen. Landt benævner ikke Stjernen og Debes kun Stjernebil-

ledet Bootes, men Stjernen er Arcturus , som er af forste Storrelse lige-

under Karlsvognens Stang, om hvilken Plinius siger, at den staaer inter

pedes Bootis og at dens exortus er 60 Dage efter solstitium brumale,

hvilket og svarer til Færingernes Regning, da de efter Kyndelmisse paa

Steder, hvor Fjældene ikke hindre, rette sig efter Dagstjernens Opkomst

ved deres Kvoldsetur saavelsom ved deres Morgenarbeide; thi ved Nyt-

aarstid staaer den i Syd, naar Dagen bryder frem, og regnes da at være

1^ Oikt for Solen, Dagbrækningen altsaa Kl. 7J, da gonguljost J Oikt

senere, nemlig Kl. 8|, og fudlljost J Oikt senere eller Kl. 9 og Solen

staaer op Kl. 10. I Uveir ere derimod Dagene meget morke, og man

regner da Morgenen fra sidste Hanegal, som er omtrent 1 Time for

Dag og den siges da at gale ^'til Dags." Tillige anmærkes, at i og i

Nærheden af Thorshavn kaldes vel Syvstjernen Sjejstjodnan, derimod i

Sudero Sjejstjodnunar, og som oftest kun Stjodnunar, ligesom Dag-

stjernen i Almindelighed kun kaldes Stjoduan."

Ordbogs-Commissionen indgav folgende Beretning og Forslag:

"Med Ilensyn, deels til de oftere i Selskabets Aarsmoder hos

Hans Majestæt Kongen opkomne Forhandlinger, Selskabets Danske Ordbog
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vedkommende, deels til at undertegnede Commission ved de i Aar fore-

slaaende Budgets-Forhandlinger vil andrage paa en stiirre Sum, end den

i endeel af de nærmest foregaaende Aar til Ordbogens Fremme bevilgede,

finder Commissionen sig foranlediget til at foredrage folgende for Selskabet.

Den maa, uagtet Alt hvad der er sagt og kan siges om de be-

kjendte, lidet heldige Betingelser, hvorunder en stor Deel af bemeldte

Ordbog er udarbeidet, og som i flere Henseender have virket uheldigt

paa dens Beskaffenhed og paa dens Udgivelse i et alt for langt Tidsrum,

ikke desmindre antage det som afgjort, at Selskabet ikke vil opgive

Fuldendelsen af et Værk, hvorpaa saamegen Tid og Moie er anvendt

af Selskabets Medlemmer uden noget Slags udvortes Vederlag; og

som tillige har kostet, baade Staten og Selskabet, saa betydelige

Summer. Hvilke Mangler endog Ordbogen har , saa vilde dog dens

mest anstodelige Hovedmangel være den, at blive et ufuldfort Arbeide;

og saaledes som Ordbogen er og bliver, vil den i det mindste altid være

et for danske Sprogundersogelser uundværligt, i de forskjellige Bogstaver

meer eller mindre rigt og brugbart historisk^Sfrog-Magazin, En saa-

dan Fortjeneste ved Værket er desuden betydeligt foroget derved, at

Videnskabernes Selskabs Ordbog har oplaget den allerstorste Deel af

den Sprogskat for Modersraaalets Lexikographie og Sproghistorie, som

glemmes i Moths Danske Ordbogsarbeide fra Slutningen af det 17de og

Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. Da dette colossale Arbeide neppe

nogensinde kan ventes at blive fuldstændigt udgivet, og heller ikke

egner sig dertil, vil aliene den Omstændighed, at en stor Mængde for-

ældede danske Ord, Udtryk og Talemaader, som aliene ere bevarede ved

Moth, fra dennes Arbeide ere overgaaede i Videnskabernes Selskabs Ord-

bog, giore denne umistelig i den danske Sprogliteratur,

Hvad der imidlertid unegtelig har skadet dette Værk, og und-

draget det meget af den retfærdige Erkjendelse af Fortjenesten, som det

besidder, ved Siden af Manglerne, er deels den store UUighed i Bog-

stavernes oprindelige Redaction; deels den Langsomhed, hvormed Ord-

bogen er udgivet. Den sidste har vel for en Deel været uundgaaelig;

skiondt den unegtelig bliver endeel storre, end F^angsomheden, hvormed del

franske Academies Ordbog blev til i dens forste Skikkelse eller oprin-

delige Redaction (1635—1694). De særlige Omstændigheder, der ba^

forsinket Udgivelsen af Bogstavet S, og som ligge deels i den slette
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BeskaffeDhed af det til Revision foreliggende Manuskript; deels vel ogsaa

i den under Revisionen foregaaede totale Forandring af Commissionens

Personale, og den derved for en Deel bevirkede Forandring i Anskuelser og

Stilling til Arbeidet; og deels endelig i Commissionens Medlemmers,

ved andre Arbeider optagne Tid: ere gftere fremsatte; men ligesom Com-

missionen tilfulde indseer, at Arbeidels alvorlige Paaskyndelse maa være

Selskabets fornemste og billige Onske, saaledes troer den sig istand til

at love, at denne Paaskyndelse vil kunne indtræde i et betydeligt stær-

kere Forhold end hidtil. Den tor navnlig hvad Bogstavet S angaaer,

med en temmelig hoi Grad af Sandsynlighed sætte en Tid af to Aar^

fra 1 Januar 1846 at regne, som det Tidsrum, hvilket omtrent kan be-

hoves for at fuldfore Revisionen og Trykningen af delte Bogstav, imedens

der er Udsigt til, paa samme Tid at forberede og mueligen at begynde

Trykningen af Bogstavet T; ligesom og til at lade udfore Redactionen

af Bogstavet F, det eneste, som endnu ei er bragt tilveie i en til Revi-

sion brugbar Skikkelse.

Vel kan Coramissionen ikke lægge et Tidsforhold, som det,

der viser sig i den hidtilværende Revision og Trykning af Bogstavet S,

til Grund for ovenanforte Formodning om den omtrentlige Termin for

Bogstavets Fuldendelse. Men den vil tillade sig, deels at meddele Sel-

skabet efterfolgende Oplysninger om Arbeidets nærværende Stand; deels

at udbede sig dets Samtykke lil, at kunne anvende en noget betydeligere

Sum, end hidtil paa de Midler, hvorved den haaber, baade at kunne

yderligere paaskynde Revisionsarbeidet, og tillige den i Forhold hertil

stærkere fremskridende Trykning af S; hvilken sidste Omstændighed saa-

ledes allerede vil medfore en noget foroget aarlig Udgift.

Bogstavet S. kan beregnes at ville udgjore i Ordbogen, saaledes

som den trykkes, noget over 5 Alphabeter, eller maaskee , med et rundt

Tal, 120 Ark. Heraf er til Udgangen af 1845, trykt 93 Ark; og des-

uden er endnu revideret Manuskript til 4—5 trykte Ark. Af hine 93

Ark ere under mindre heldige Betingelser 10 Ark trykte i Aaret 1845.

De efter Beregningen tilbagestaaende 27, eller om man endog, for ei

at sige for lidt, vil sætte 30 Ark, fordeelte paa de to Aar 1846 og

1847, ville udfordre 15 Arks Trykning i ethvert af disse Aar. Com-

n^csionen nærer et ikke ugrundet Haab om, at kunne bevirke denne

Forogclse af 5 Arks Trykning om Aaret, i Sammenligning med Aaret
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1845. Den har, til at lette Arbeidet ved Revisionen af delle vidtloftigc

Bogstav, som til en saadan Grad har værel mangelfuldt redigeret, at

neppe noget tidligere Bogstav i Ufuldkommenheder fra Redacteurens

Haand har overgaaet S, stræbt at vinde Bistand af en Mand, af hvis Evner

og Arbeidsomhed den venter et heldigt Resultat. Den tor saaledes og-

saa vente, herefter, i Stedet for en moiefuld og piinligt langsom, næsten

fuldstændig Omskrivning af Manuskriptet, at faae med en virkelig Revi-

sion at gjore; og skulde denne endnu, for at opnaae det ovenfor an-

givne Resultal, udfordre en foroget Arbeidskraft og Tid, tilbyder Com-

missionens medundertegnede Formand, at ville anvende to Aftener, i

Stedet for een om Ugen, til, under Omvexling af sine Collegers Deel-

tagelse og Bistand, at fremme Revisions-Arbeidet; ligesom raedunderteg-

tednede Madvig tilbyder, saavidt hans ovrige Arbeider og Embedsforret-

ninger tillade, ved efterhaanden at gjennemgaae det bedre redigerede

Manuskript til T, at forberede dettes lettere og hurtigere Revision,

Af Alphabelets ovrige Bogslaver haves en, saavidt det forelobigt har

kunnet skionnes, omhyggelig Revision af U. Y. og Z. ved Hr. Professor

J. Smith^ Sognepræst paa Falster. Betingelserne for sammes Revision

kunne derfor antages at være de samme, som for Revisionsarbeidet ved

T. For det endnu lilbagestaaende Bogstav V, hvis Redaction ved afdode

Conferenceraad Mandiæ er i sin nærværende Skikkelse ubrugelig, men

dog er at betragte som et godt Forarbeide ved Redaclionen, foreslaaer

Commissionen Selskabet at bemyndige den til at antage som Redacteur

Hr. Overlærer Dahl, imod at han forpligter sig til, for en passende

Godtgjorelse , efterhaanden i Smaahefler al indlevere Manuskriptet saa-

ledes, at Bogstavet i det sildigste fra hans Haand bliver heelt færdigt

til Udgangen af 1848. Der tor da endog være Udsigt til, at Tryknin-

gen af (jette Bogstav i sin Tid kunde foretages og fremmes jævnsides

med Bogstavet U. Ligesom nu Bogstavet S alene vil komme til at ud-

giore et Bind, slorre end noget af Ordbogens 5 hidtil udgivne Bind,

saaledes ville de ovrige Bogstaver fra 1\ til /, kunne udgiore det 7de

og sidste Bind, hvis Storrelse noget vil overgaae det slettes.

I Henhold til Ovenanforte tillader Commissionen sig at andrage

paa, at Selskabet paa dels Budget for Aaret 1846, vilde bevilge en Sum

af indtil 450 Rbdlr. til Ordbogsarheidets Fremme.

Da Hr. Professor N. M, Petersen hvis Helbredstilstand og andre Ar-
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beider ikke have lillndl ham, efter sit 6nske, at anvende Tid paa en

vedholdende og stadig Deeltagelse i Ordbogsarbeidet, i en Skrivelse af

2den Jan. har meddeelt Commissionen sit Onske, at udtræde af samme,

og dens hidtil værende Antal af 4 Medlemmer vil være saameget mere

fornodent og onskeligt, under Forudsætning af dens ovenfor angivne

forogede Virken: give vi os den Frihed, for Selsksbet at foreslaae Hr.

Professor Dr. Scharling til at indtræde i Commissionen, saafrerat han

dertil maatte findes villig; under Forudsætning af, at Hr. Prof; N. M.

Petersen fremdeles, i forefaldende Tilfælde, vil bistaae Commissionen

med saadanne Oplysninger, som den kunde onske fra hans Haand at

modtage.

„Medundertegnede ilfadm^ vil endnu tilfoie: at han havde troet,

„at det hensigtsmæssigste og efter Omstændighederne tilladelige Middel

„til at paaskynde Tilendebringelsen af Revisionen, vilde være at fordele

„den imellem de enkelte Commissionsraedlemmer, saaledes at disse,

„efterat have aftalt Grundsætningerne, eflerhaanden forelagde Prover af

„den udforte Revision i den samlede Commission, med Opgivelse af

„den hidtil brugte Fremgangsmaade at forelæse det hele Manuscript i

„Moder; men at han, da dette Forslag, der vistnok vilde betage Revi-

„sionen Noget af dens Characteer som Commissionsarbeide, ikke har

„fundet hans Collegers Bifald, maa frafalde det. Han vil derfor, i Fo-

„lelsen af en vis Forpligtelse til at holde ud ved et Arbeide, som han

„ikke betimelig har trukket sig tilbage fra, saa hoilig han end ellers

„nu efter 11 Aar, og med saare knap Tid til sine egne videnskabelige

„Arbeider, kunde onske sig fritaget derfor, og i Erkjendeisen af, at det

„ifolge Ordbogsarbeidets Stilling vil blive vanskeligt at vinde nye Kræf-

„ter til Erstatning for de, om endog kun svage, der unddrages det, paa

„bedste Maade efter Evne medvirke til Arbeidets Fremme, efter den

„ovenfor antydede Plan; men troer at burde udtale for Selskabet, at

„han ikke kan eller tor love en synderlig Forogelse af sin Virksomhed

„ved Ordbogsarbeidet, forsaavidt Forogelsen skulde bestaae i Deeltagelse

„i Moder."

Kjdbenhavn den 23de Januar 1846.

C jnCoWeeh. «#, i¥. JWaaviff. Veiscihottf.
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Isledetfor Professor N* M, Petersen, som var iidtraadt af Ord-

bogscommissionen, valgtes Prof., Dr. Theol. Scharling.

Doctor Hubertz havde til Selskabet indgivet folgende An-

dragende:

*'Det meget ærede Selskab har behaget at subskribere paa 30

Exemplarer af 2det Bind Aktstykker, hvilke ere blevne Selskabet tilstillede.

Idet jeg giver mig den Ære at aflægge min forbindtligste Tak

for denne Liberalitet, tillader jeg mig at yttre det Haab, at jeg tor gjore

Regning paa en Subskription for 3die Bind, der vil blive 30 Ark,

Priis 15 Mk.

Ellers vilde Selskabet meget forbinde mig ved at tage Hensyn

paa folgende.

Jeg udforer i denne Tid for en Autoritet et Arbeide, der staaer

i Forbindelse med mine almindelige Bestræbelser for Daarevæsenet. Man

har derfor lovet mig en Anbefaling til en Reise-Understottelse, men Sel-

skabet veed, at saadanne ikke altid falde meget rundeligt ud, og jeg

vilde desuden gjerne see mig istand til at kunne underkaste et Par

Punkter i Udlandet en speciel Undersogelse. Jeg onskede dertil at kunne

disponere over et Par Hundrede Daler, uden derfor at være Regnskab

skyldig til Nogen Anden, end til Videnskaben.

Dersom altsaa Selskabet vilde tilslaae mig 250 Rbd., da tilbyder

jeg folgende Vederlag derfor*

Jeg har for nogle Aar siden udgivet et Skrift om Bevægelsen

(Cirkulationen) i den Danske Befolkning, hvilket naturligvis ligger usolgt.

Jeg har aldrig knyttet noget Haab om Vinding til dette Foretagende : jeg

vilde kun udtale en Anskuelse, der var kommen til mig, medens jeg

sSgte efter andre Ting, og da jeg ikke paa anden Maade kunde faae

den frem, maatte jeg udgive en Bog. Men nu vilde jeg rigtignok gjerne

at Nogen idetmindste vilde tage denne Bog i Haanden, Jeg tilbyder

Selskabet 50 Exemplarer.

Fremdeles tilbyder jeg 50 Exemplarer af Aktstykker over

Aarhuus 1ste Hefte, 20 Exemplarer af 2det Hefte og 50 Exemplarer af

3die Hefte.
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Dette udgjor omlreni Vederlag for 250 Rbd. , af hvilken Sum

jeg rauligl vil blive nodl til at disponere strax over saamegel som Sub-

skriplionsprisen af Aktstykker III kan andrage, 50 å 75 Rbd, for der-

med at dække noget af det Tab, jeg lider ved mine trykte Skrifter.

Af Resten skal idetmindste 175 Rbd. ikke blive rort eller anvendt til

andet end Reisen.

Jeg haaber at bringe Videnskaben et Udbylte for denne Sum;

Selskabet tvivler vist ikke paa, at jeg vil bestræbe mig for at Udbyttet

maa blive saa stort som muligt.

I Ilaab om et gunstigt Svar har jeg den Ære at tegne"

allerærbodlgst

Kjobenhavn d. 22 Januar 1846.

Den historiske Classe afgav i den Anledning folgende Betænkning:

"Det kongelige Videnskabernes Selskab har under 24de f. M.

begiært den historiske Klasses Betænkning over det herhos tilbagefol-

gende Andragende fra Dr. Hiibertz, forsaavidt delte gaaer ud paa at

Selskabet vilde underslotte P'ortsæltelsen af hans Samling af Aktstykker

til Aarhuus Byes og Stifts Historie ved at subscribere paa 30 Exem-

plarer af det tilbageværende Iredie Bind, 'hvis Priis, til en Slorrelse af

30 Ark, vil blive 15 Mk. pr Exemplar, ligesom Selskabet paa samme

Maade har understoltet det foregaaende andets Binds Udgivelse.

I denne Anledning meldes herved tjenstligst, at Classen har

været enig i at antage, at den Underslotning, hvorom her er Tale, ved

en Subscription af 30 Exemplarer af det 3die Bind af Dr. fliibertz's

Samling af "Actstykker, vedkommende Staden og Stiftet Aarhuus", vel

kunde være at tilstaae."

KiobcDhavn den 1 Februar 1846.

p. t. Classen« Formand

Selskabet bifaldt den historiske Glasses Betænkning.
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Den Commissinn, der ved kgl. Resciipl af 18de Octbr f. A.

er udnævnt til at drage Omsorg for, at de Naturgjcnstande, der hjem-

sendes fra Corvelten Gaiathea, bevares og ordnes, havde tilskrevet Sel-

skabet saaledes:

"Ifolge det Kongelige Rescript af 1 8de October f. A», hvorved

vi Undertegnede allernaadigst udnævntes til Medlemmer af "den Com-

raission, som skal drage Omsorg for, at de fra Corvetten Gaiathea hjem-

sendte Naturgjenstande conserveres og ordnes paa passende Maade i et

nærmere anviist Locale", var det os tillige allernaadigst overdraget gjen-

ném Videnskabernes Selskab at berette, hvilkel Locale i det Kongelige

naturhistoriske Museums Gaard efler andensteds maatte foreslaaes til Sam-

lingens Opbevaring.

I den Anledning have vi corresponderet med Direclionen for

det Kongl. naturhistoriske Museum, og da denne under 13de f. M. havde

meddeelt, at 2de Værelser i Museet ere stillede til Commisssionens Dis-

position til dette Brng, ligesom at Directionen fremdeles, ifald samme

ikke var tilstrækkelig, vilde foie Fot-anstaltning til videre sikker Beva-

ringssled, have vi efterseet de anviste Værelser og fundet samme hen-

siglssvarende.

Vi undlade derfor ikke at andrage paa, at Selskabet behageligen

vilde indstille det af os gjorte Valg af Locale til Hs, Majestæt Kongens

allernaadigste Bifald.

Kjobenhavn den 23de Januar 184(3.

Efterat Selskabet derefter havde foredraget Hs» Maj. Kongen

Sagen, behagede det AUerhoistsamme allernaadigst at bifalde Valget

af Locale.

Selskabet modtog:

Bailys Catalogue of Stars, indsendt af British association for the ad'

vanceraent of sciences.
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jt rof. Velschotu mcddeelle Bemærkninger om Varigheden af det Interdict,

hvormed Danmark blev belagt under Striden med Erkebiskop Jacob Er-

landsen.

Del er bekjendt, at under de danske Kongers Strid med Erke-

biskop Jacob Erlandsen og hans Tilhængere vort Fædreland en Tidlang

var belagt med et kirkeligt Interdict. Dette Interdict varede — skrev

Pontoppidan (Annales eccles. Dan. 1, 737) for mere end hundrede Aar

siden — i fulde 17 Aar^ og alle Historieskrivere, som efter ham lige

indtil de nyeste Tider have skrevet om dette Interdict og dets Varighed,

ere enige med ham deri. Man skulde altsaa Iroe, at denne Tidsbestem-

melse var hævet over al Tvivl. Vel maa det forbause os, at man saa

længe kunde finde sig i denne ubehagelige Tilstand; men den Indven-

ding mod Sandsynligheden af en saa lang Varighed af Interdictet, som

derfra kunde henles, synes hævet ved den Bemærkning, hvis Sandhed

er tilstrækkeligen hjemlet ved gamle Beretninger, at Interdictet ikke blev

iagttaget overalt eller med synderlig Strenghed, hvorved det blev mindre

utaaleligt. Ikke desto mindre er hiin Enighed imellem de nyere Histo-

rieskrivere i at angive Interdiclels Varighed til fulde 17 Aar, paafaldende,

da det ved en ganske simpel Beregning kan godlgjores , at den maa

være urigtig. Erkcbispen Jacob Erlandsen blev fængslet i de forste

Dage af Februar Maaned 1259. Striden udjevnedes endeligen i Aaret

1273 eller i Begyndelsen af Aaret 1274; thi Jacob Erlandsen dode,

eflerat Forliget var sluttet, paa Tilbagereisen til sit Stift Natten imellem

den 18 og 19 Febr. 1274 paa Oen Riigen. Men Interdictet blev ikke

hævet strax, efterat Forliget var indgaaet. Alle vore gamle Aarboger

henfore Interdiclels Ophævelse til Aaret 1275 paa to nær, nemlig den

gamle danske Kronike, som er aftrykt i Nye Danske Magazin, V, 161

fgg. , og Laurenlii Slralii Annales i Ser. R. Dan. III, 302 fgg., som

have 1276. Men derved svækkes ingenlunde de ovrige Aarbogers sam-

stemmende Vidnesbyrd; thi i den omtalte gamle danske Kronike (som

iovrigt kun er en Oversættelse af den bekjendte Chronicon Erici regis

indtil A. 1261 med en Fortsættelse til A. 1314) hersker netop paa dette

Sted megen Forvirring i Chronologien, og Interdiclels Ophævels« er
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kun licufort til 1276, fordi jiirkeforsaiijlingcn i Lyon og Jacob Erland-

sens Dod urigtigen ere henforte til 1275 is(edetfor til 1274. Stralii

Annales have samme Feil, fordi de kun ere en latinsk Oversættelse af

denne gamle danske Kronike fra A. 1084 til 1314. Alle nyere Histo-

rieskrivere- have derfor ogsaa anseet det for en afgjort Sag, at Interdictet

blev hævet 1275. Men saa er det tillige klart, at det ikke kan have

varet længere, end fulde 16 Aar, maaskee noget derover, men ingen-

lunde fulde 17 Aar. Feilen er rimeligviis foranlediget ved den forvir-

rede Beretning i Hvitfelds Danm. R. Kron. S. 273, hvor Forf. henforer

i Forbigaaende Conciliet i Lyon til A. 1276, lader der Striden med

Jacob Erlandsen udjevnes, og forudsætter formodentlig, at Interdictet hæ-

vedes samme Aar, da han strax efter anforer, at det havde varet ,,paa

17 Aar." Dette er, saavidt vides det eneste Sted hos nogen Forfatter

for det attende Aarhundrede, hvor Interdictet tillægges saa lang Va-

righed. Idel Holberg i sin Danmarks Riges Historie fl, 348 fg.) gjiir

et Udtog af delte Sled hos Hvilfeld, retler han det urigtige Aarslal 1276

og bemærker, at Interdictet hævedes 1275 , men siger desuagtet, at del

„varede 17 Aar." Pontoppidan, som ligeledes veed, at Interdictet hæ-

vedes 1275, siger med endnu slo<*re Bestemthed, at det varede ,,ganlze

siebenzehn Jahr," Det er dog mindre paafaldende, at to saa ukritiske

Historieskrivere, som Holberg og Pontoppidan, kunde feile paa den

Maade, end at saamange sildigere Skribenter kunde gjentage Feilen,

uden at efterregne, hvorvidt Interdictet ogsaa kunde have varet saa længe.

Det maa imidlertid indrommes, at om man endog, af den paavistc Grund,

havde forkortet Varigheden eet Aar, saa vilde man ikke derved have

IrufTet det Rette; thi ved en noiere Undersogelse vil det vise sig, at

den virkelige Varighed er endnu meget korlerc.

I vore ældre Kildeskrifter beregnes delte Inlerdicls Varighed

kun til noget over otte eller henved ni Aar (Ser. Rer. Dau. 1, 124, 186.

H, 388. V, 530. Den danske Riimkriin. V. 4280). Samme Tidsbe-

stemmelse have Alb. Krantz (Chronic. regn. aquil. p. 169) og Hvilfeld

i sin Bispekronike (S. 59 og 62) saavelsom Pontanus (Hist. Dan. p. 366),

Meursius (Hist. Dan. col. 443 ed. Lamii) og Des Roches de Parthe-

nay (Hist. de Danem. HI, 261). Og denrie Beregning er den rigtige,

forsaavidt Talen er om del Interdicl, der ophævedes 1275. Vel blev,

overeensstemmende med Veile Constitutioncn af 1256, strax efter Erke-
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bispcFis Fængsling, Inlerdicl forkyndt i Lunde , Roeskilde- og ganske

sikkert ogsaa i Odense- Stift, men i Jyllands 5 Stifter blev det slet ikke

paabudt i den Anledning, og selv i de tre fiirstnævnte Stifter blev del

kun lidet overholdt; kun til enkelte Tider og paa enkelte Steder,

t Aaret 1261 blev dette Interdict hævet afErkebispen selv (som allerede

i Sommeren 1259 var sluppet ud af sit Fængsel), idet han indskrænkede

Forbudet til de Steder , hvor den banlyste Enkedronning og hendes

Son Kong Erik med deres Hof opholdt sig. Ogsaa dette Forbud faldt

uden Tvivl ikke længe efter bort, da Magister Gerhard, som den nye

Pave Urban IVdes Nuncius, kom hertil 1262, og tog saa ivrigen Regje-

ringens Parlie, at han satte baade Erkebispen og Bispen af Roeskilde i

Ban, og lod Lunde- og Roeskilde- Kirkes Gods seqvestrere: ja han ud-

virkede endog hos- Paven to Beskyttelsesbreve af 2 Jan. 1264, af hvilke

det ene ligefrem fratager Erkebispen og Bispen af Roeskilde Ret til af

egen Myndighed at banlyse Kongen og Enkedronningen eller at belægge

Riget med Interdict. Uheldigviis dode den venligtsindede Pave Urban

IV alierede den 2 Octbr. samme Aar, Clemens IV, som fulgte ham i

Begyndelsen af A. 1265 , deelle ikke hans Anskuelser angaaende denne

Sag, Idetmindste lykkedes det senere den landflygtige Erkebisp at faae

ham ganske paa sin Side. Han sendte endnu samme Aar Cardinal Guido,

som sin Legat, til Danmark. I Begyndelsen lod det til, at han var vel-

villigt stemt imod Kongen og Enkedronningen, men blev senere ander-

ledes tilsinds, og da Kongen ikke vilde betale de store Summer, han

vilkaarligen havde tildomt de formeentligen forurettede Geistlige som

Erstatning, lyste han Kongen og Enkedronningen i Slutningen af October

eller i Begyndelsen af November 1266 i Ban, og belagde Riget med

Interdict. Dette Forbud blev vel ei heller iagttaget meget strengt: da

Legaten, for sin Afreise fra Danmark i Efteraaret 1267, fornyede Ban-

lysningen over Kongen og Enkedronningen, udvidede han den til en

Mængde Geistlige, som ikke overholdt Interdictet, og disses lange

Række (hvoriblandt Bisperne af Aarhuus og Borghim) viser, at der vare

Mange, som sade Legatens Bud overhorige; men den antyder tillige, at

der vare endnu mange flere, som iagttoge Interdictet. Det er dette, ikke

ifdlge Veile-Constitutionen, men paa Pavens Vegne af hans Legat Guido

paabudne Interdict , som hævedes 1275 , og det kan allsaa ikke have
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varel længere, end de gamle Kronikeskriverc angive, nemlig nogel over

otte eller maaskee ni Aar.

i Anledning af den ovenfor omtalte Feillagelsc i den gamle

danske Kronike, hvorved Kirkeforsamlingen i Lyon og Jacob Erlandsens

Dod henfores til 1275 og derfor Interdictets Ophævelse lil 1276, gjorde

Prof. V. opmærksom paa en besynderlig Vildfarelse, som derved er for-

anlediget, I vore fleste gamle Annaler omtales under Aaret 1274

Kirkeforsamlingen i Lyon sædvanligen med folgende Ord: *'Concilium ge-

nerale celebratum est Lugduni sub papa Gregorio X.'' Man finder hyppigt

slige for den hele christne Kirke vigtige Begivenheder anforte i vore

gamle Kroniker. At Forliget mellem Kong Erik og Jacob Erbrndsen

har Noget med dette Concilium at bestille, berettes ingensteds, undtagen

forsaavidt den ubel^jendte Forfatter af Chronic. Dan, ab a. 1260 ad a.

1286 tilfoier (Ser. Rer. Dan. V, 615), som en Formodning, at maaskee

Kong Erik der blev udsonet med Erkebispen. Denne Formodning var

imidlertid tilstrækkelig Grund for Hvilfeld til at anfore det (S. 275) som

en historisk Kjendsgjerning, og siden hans Tid fortaltes det som en af-

gjort Sag, at Forliget sluttedes paa Conciliel i Lyon, indtil Suhm (Hist.

afDanm. X, 681) gjorde opmærksom paa, at det var umuligt, da Kirke-

forsamlingen i Lyon forst begyndte i Mai 1274 og Erkebispen allerede

dode i Februar 1274 paa Hjemreisen, efterat Forliget var sluttet. Denne

Combination er imidlertid ikke den eneste Vildfarelse, som den lyonske

Kirkeforsamlings Omtale i vore gamle Kroniker har givet Anledning til.

Staden Lyons gamle latinske Navne, Lugdunum, er tillige eet af de Navne,

hvormed man paa Latin betegnede Byen Lund i Skaane. Det kunde

derfor ei undgaaes, at uvidende Læsere, ved at see hine Ord, tænkte

paa Byen Lund. I Anonymi Nestv. Chron. anfores (Ser. Rer. Dan. I,

371) under A. 1274: ^'Concilium generale celebratum est Lundis;

quando statutum est, decimara solvi VI annis ad terram sanctam."" Del

er klart nok, at her tales om Conciliet i Lyon , hvor netop den omtalte

Beslutning toges. Det er ligeledes aabenbart den samme Kirkeforsamling

i Lyon, som den omtalte gamle danske Kronike sigter til ved folgende

under A. 1275 anforte Ord: "Conciliurn^generale wor i Lund, klærkæmood,

vnder Gregorius pauæ thiit thæn tiende" (N. D. Mag. V, 191). Dette

Sted har Laurentius Strål oversat saaledes: "1275. Concilium fuit Lundis

contra clericos lempore Grcgorii X papæ d: C. generale war i Lund
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klærkæniood viider Gregorius Paues Tydt den Tiende" (Ser. Rer. Dan,

111, 313). Derefter har Hamsfort, en Skribent fra del 16de Aarhun-

drede, anfort disse Ord i sin Chron. rer. Dan, secunda (Ser. Rer. Dan.

1, 192), ligeledes under Aarel 1275. Disse Kilder benyttede Hvitfeld.

Han har ikke lagt Mærke til, at det maa være Kirkeforsamlingen i Lyon,

som her omtales, da baade Tid og Sled ere forskjellige. Han fortæller

derfor (S. 275}, al Aar 1275 holdtes et Klerkemode i Lund, og da han

har antaget, at Anonymi Neslvediensis ovenfor anforte Ord raaatle være

at forstaae om delte Concilium i Lund, saa tilfoier han, al der efter

pavelig Befaling blev forordnet, al Kirkernes Tiende skulde oppebæres

udi 6 Aar til Hjælp at bestride det hellige Land med. Dersom Hvit-

feld havde vidst, at Paven allerede under 20 Septbr. 1274 havde befalet

sin Capelian, Mag. Berlrand Amalrici Son, at indsamle i Danmark og

Sverrig denne af Kirkeforsamliiigen i Lyon bevilgede Tiende (Suhm, X,

700, 706}, saa vilde hao have indseet, at en pavelig Forordning des-

augaaende ikke behovede at forelægges en Synode i Lund i Aaret 1275.

Pontoppidan taler i sin Kirkehistorie (I, 737 fg.) temmelig vidtlofligt

om dette National -Concilium i Lund 1275. Han fortæller, at Paven

havde sendt en Nuncius med den omtalte Befaling , men veed iovrigt

t illige, at Conciliets egentlige Oiemed var at afhjælpe adskillige i Inter-

diclets Tid opkomne Misbrug, Uordener og an^re Ulemper. Fr. Munter

folger (i sin Kirchengesch. v. Danemark und Norw. Il, 180, 524) Pon.-

toppidans Beretning, men tilfoier endnu et lille Tillæg Han veed, at

Forliget ikke sluttedes paa Kirkeforsamlingen i Lyon , men lader sig af

Suhms Ord (Hist. af Danm. X, 716) forlede til at antage , at gamle

Skribenter have vidnet (hvad aldrig er blevet yllret), at Interdictet blev

hævet paa Conciliel i Lyon. Han finder det Herimod rimeligere, at det

er skeet paa det her omtalte Concilium i Lund , og lader derfor Paven

sende en Legat derhen, som her ophævede Inlerdictet. — Dersom man

vedblev saaledes at lægge til, kunde delte Concilium tilsidst blive af stor

Betydning i den danske Kirkes Historie. Det er derfor vel paa Tide at

gjore opmærksom paa, at Conciliel i Lund i2J!J^r^^'Qg~hhver kun en Fiction,

Selskabet modlog: ^<>idL^3^

Nordalbingische Studien. Ncues Archiv der Schleswig-Holstein-Lauen-

burgischen Gesellschaft fur Vaterlandische Geschichte. 2. Band,

1 u. 2 Heft. •

A, F, Svanherg ^ Observations sur la transformation des intégrales mul-

tiples. Upsal 1845. 4.
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Oversijjt
over det

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

Forliandlin^er

og

dets Medlemmers Arbeider
i Aaret 1846.

^\ •<. -^ '.';•
1

Af ^ -<£Hii!^
Conferentsraad og Professor Mt. €7. ^VSieél^

Cominandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

mr, 3.

Miidet den 6'« Marts.

Ifetle Mode blev holdt i det kongelige Palais og Hans Majestæt Kon-

gen behagede selv al lede Forhandlingerne.

Et Udtast til Selskabels Budget for 1846 blev forelagt af Kassc-

commissionen ved dels Medlem Elatsraad Rosenvinge og efler Droftelse

og de fornodne Afstemninger blev Budgettet saaledes bestemt:
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1.

2.

4.

5,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Indtægter.

Kassebeholdning ved Sliilningcn af 1845
Renter af Selskabels Fonds ....
Fra det Classcnske Fideicoinmis .

Etatsraad Schous Legat

For Salgel af Selskabels Skrifter . .

Udgifter.

Gager og Lønninger .

Til Samfundet for den danske Literalurs Fremme
Præmier

Selskabets Skrifter

Ordbogen
Det magnelisk-meleorologiske Observatorium .

Den artesiske Brondboriiig

Regestum diplomalicum ........
Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer ,

Pastor Mag. Beckers Skrift: Udtog af danske Ge-

sandters Beretninger

De besselske Soltavler , -. . .

Cand. Knudsens Bidrag til Danmarks Topographie

i Middelalderen

Subscription paa 2det Bind af Saxo samt Kobbere

til Samme
Cand. Coldings Forsog

Etatsraad Molbechs Udgave af Kong Christian d.

4des Breve

Overhofmarschal Hauchs Portrait .....
Litteratus Erslevs Forfatterlexicon*)

En Maskine til Coldings Forsog ang. Gnidnings-,

modstanden

Afskrivning af histor. Documcnter ved Mag. Allen

Subscription paa 30 Exemplarer af Dr. Hiibertz's

Samlinger vedkommende Aarhuus

Selskabets Folium i Banken

Gratiflcationer

Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter . .

Da Kassecommissioncn blev bemyndiget til, om del

gjores fornodenl, at anvende 3000 Rbd. af den

disponible Fond

saa anslaaes de for Aarct allerede bestemte Udgifter til

og der bliver til Disposition i Aarets Lob . . .

660
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Folgende Extract giver en Udsigt over Regnskabet for 1845.

^Indtægter.
1. Kassebeholdning ved Shitningen af 1844 .

2. Renter af Selskabets Fonds

3. Fra det Classenske Fideicomnnis

4. Ved Salg af Selskabels Skrifter

5. Etatsraad Schous Legat

6. Fra Gyldendals Boghandel, som den skyldte til

del ophævede Samfund til den danske IJt. Fremme

lJdg;ifter.

1. Gager og Lonninger

2. Renter til Samfundet for den danske Litter. Fremme
3. Præmier . , ,

4. Selskabets Skrifter .

5. Ordbogen ,

0. Det magnetisk-meteorologiske Observatorium ,

7. Collectanea meteorologica

8. Den artesiske Brondboring til Dækning af Omkost-

ningerne 1844
9. Regestum Dipiomaticum . .

10. For en Afskrift af de Tal, som skulle meddeles

Conferentsraad Schumacher til Soltavlerne

11. Etatsraad Molbechs Glossarium . . . . . .

3 2. Udgiv, af nogle historiske Documenter ved Dr. Kaikar

13. Doctor Hijbertz's Samling af Documenter vedkom-
mende Aarhuus

14. Udgiv, af Chris. d. 4des Breve ved Etatsr, Molbech
15. Lt. Schumachers Forsog over Isens Varmeforhold

16. For Indkjobet af en Medaille

17. Selskabets Folier i Banken
18. Gratificationer ,

19. Brænde, Lys og forskjellige mindre Udgifter . .

Efter Budgettet 1845 skulde Udgiftsposten Nr. 8
udredes af den disponible Fond ....
Altsaa Udgifterne paa Aarets Conto

Ved Udgangen af 1844 var Selskabets Capital

127,962 Rbd. u Sk*

Kassebeholdningen . . 2,534 — 12 -

Ved Udgangen al 1845 var Selskabets Capital

127,962 Rbd. „ Sk.

Kassebeholdningeh . . 670 — 19 -

Rbd.

2,534

5,334
200
169
50

8,289

885
181
100

2,835
241
500
171

969
634

20
100
100

140
100
100
100
32
50

354

7,014

969

6,645

130,496

128)632 19
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Secretaircn, Conferenceraad Ørsted forelæste folgende Minde-

skrift ofcr Henrik Steffens.

Vor beromle Landsmand Henrik Steffens har i Lobel af forrige

Aar endt sin jordiske Bane. Som Lærer ved et fremmed Lands Uni-

versiteter, havde han i mere end 40 Aar været fjernet fra den umiddel-

bare Virksomhed for Fodelandet, og maatte derfor staac blandt vore

udenlandske Medlemmer; men ban tilhorte os dog med sit fulde Hjerte.

Man saae i ham et lysende Exempel paa Foreningen af en uudslettelig

Fodelandskjærligbed , med en sand og varm Hengivenhed for del Land,

hvorhen Forsynet havde kaldet ham* Uagtet delte er bekjendt nok, være

del mig dog tilladt, at fyldestgjore mine Folelser, ved lier at heraabe

mig paa egen Erfaring; thi jeg har mangfoldige Gange været Vidne til

de meest levende Yttringer baade af hans Danske og Tydske Sindelag,

som let hos ham fik del meest veltalende Udtryk, og aldrig kom i

Modsigelse, det ene med det andel.

Det er hændet Steffens^ hvad der har hændet saa mange andre

udmærkede Mænd, al de cre blevne eensidigt ophoiede af Nogle, og

ligesaa eensidigt nedsatte af Andre. Naar jeg nu strax fra Begyndelsen

af henvender Opmærksomheden herpaa, saa skeer dette, fordi jeg ifolge

de særdeles store Meningsforskjelligheder over denne ualmindelige Mand

maa vente Misbilligelse fra de to modsatte Sider, i det jeg stræber at

holde mig fra begge Yderligheder. Jeg onsker herom ikke at forstaaes

saaledes, som om jeg meente al træffe det Rette ved at soge en Middel-

vei mellem disse; nei, det er Sandheden jeg vil soge: jeg vil redeligt

stræbe at betegne og fremhæve det ^ hvorved han med Rette erhvervede

sig Beundring. Den tro Udforelse af denne Hensigt vil lede til at vise

de Grændser, indenfor hvilke han glimrede, og derved tillige antyde

hvad der laae udenfor disse; Sandheden vil da, som den pleier, træ(Tc

Middelveien.

Steffens var fodl 1773 d. 2den Mai. Han bemærker selv, at

hans Fodsel faldt paa samme Dag, som Novalis^s (Hardenberg), og 3

Uger for Ludvig Ticcks^ med hvilke ban kom i saa noie aandelig Sam-

stemning. Hans Fodested var Stavanger, hvor hans Fader, en Regiments-

chirurg, dengang var bosat. Han tilbragte dog kun sine forte O Barn-

domsaar i Norge; thi hans Fader forsaltes allerede 1779 til Helsingor.

Imidlertid havde vor Steffens i Anledning af hans Faders melicmkomne
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ForOyttelse fra Stavanger til Throndhjem , og de derved foraarsagede

Ueiser, seet en Deel af Norge, og derfra beholdt nogle Barndomsindtryk.

Men i Helsingor, Roeskilde og Kjobcnhavn foregik hans egentlige Op-

dragelse, lians Fader var en Tydsker, hans Moder var derimod Dansk,

en fodt Bang^ af en Slægt, som har frembragt mange dygtige Mænd,

og kan regne sin Oprindelse fra Esben Snare, Han tilhorte saaledes

ved Moder og ved Opdragelse Danmark, ved Paderen og ved en stor Deel

af hans senere Liv derimod Tydskland. Vil man lægge megen Vægt

paa Fodestedet, maa man endnu indromme Norge en egen Fordring paa

ham; men hellere maalte dog dette Land grunde sin Fordring paa den

Kjærlighed, han havde til det, og det Venskab, som forbandt ham med

Mange af dets Sonner. Man seer saaledes, at han strax fra forst af

tilhorte flere Lande, og droges i forskjellige Retninger, dog stedse inden-

for den store Folkestammes Grændser, som omfatter baade Skandinaver

og Tydskere.

Vor Steffens's Ynglingsalder faldt i Begyndelsen af den store

Ojæringstid , som dannede Overgangen fra det allende til det nittende

Aarhundrede. Han var 16 Aar, da den franske Revolution udbrod, som

skulde virkeliggjore saa mange af det ISde Aarhundredes lykkelige

Tanker, men ogsaa ved skrækkende Exempler advare mod dets Vild-

farelser. Men denne Tid var ikke blot en politisk Gjæringstid ; der gik

igjennem den en Mangfoldighed af aandelige Bevægelser, som Betragt-

ningen af Steffens^s Liv vil opfordre os til at stille os nærmere for Oine.

Men forst vil det være nodvendigt at kaste et, om ogsaa flygtigt Blik

over hans Ynglingsaars udvortes Begivenheder* Han blev Student med

Ære 1790, 'og tiltrak sig strax den almindelige Opmærksomhed, baade

ved sine Aandsgaver og sin Personlighed. At han kom i Venskab med

sin Tids meest begavede unge Mænd, f. Ex. de ham fra Moderens Side

beslægtede Brodre Mynster^ at han blev yndet af beromte Lærere, [som

Vahl^ at han allerede vandt Bifald ved Ungdomsarbeider, vilde være en

Udmærkelse for de Fleste. Med Hensyn paa Ham horte det til Tin-

genes Orden.

Som bekjendt sendtes han , da han nylig havde fyldt sit 21de

Aar, af det naturhistoriske Selskab til Bergen. Vi lære af ham selv, at

han i denne Tid mere fortsatte den unge Aands mægtige Gjæring, end

gjorde betydeligt Udbytte for Naturvidenskaben. Et vigligt Udbytte
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beholdt han dog deraf, i sin Anskuelse af en stor Natur, som han fors'

mange Aar senere forte os for 6ie. Hvad han af Nalurfrembringelsei

dog havde samlet, tilintetgjordes ved et Skibbrud, som henkastede ham

i en meget forladt Tilstand paa Elbens Bredder. Vi ville her ikke op-

holde os ved de Gjenvordigheder, han nu en Tid lang havde at bestaae

;

det er nok at han kæmpede sig igjennem dem, kom til Kiel, hvor han

vandt Yndest hos Mænd som Fabricius og Hensler^ erhvervede den

philosophiske Doctorgrad 1797, holdt Forelæsninger, og skred frem i

sin Udvikling, baade ved Aandsarbeider og Omgang. Uensler anbefalede

ham nu til Bernstorff og Schimmelmann^ for at skaffe ham et Reise-

stipendium, hvilket ogsaa lykkedes.

Steffens besogte i denne Anledning Kjobenhavn, og kom derved

i nole Bekjendtskab med Schiramelmann. Denne aandrige, for alt Stort

og Skjont hurtigt folende Mand, behandlede ham med en fortrolig Vel-

villie, som langt overgik det, vor Steffens havde turdet vente i sin Alder

og Stilling, men som ganske stod i Overeensstemmelse med denne Stor-

mands velbekjendte Tænkemaade, og det Liv, som herskede i den Kreds,

som han og hans aandrige Hustru besjælede.

Vi henvende nu vor Opmærksomhed paa den literariske Skue-

pladS; som Steffens ved sin Udenlandsreise kom til at betræde. Det var

Tydskland. Overgangen mellem det attende og nittende Aarhundrede

havde i Frankrig taget en praktisk Retning: i Tydskland derimod en

theoretisk. De nyere Aarhundreders virksomme Undersogelsesaand, som

havde styrtet saamange Fordomme, adspredt saameget Morke, havde i

sine Udartninger paa mange Maader indskrænket Menneskeaanden, som

den i saa mange andre havde udvidet* Den havde angrebet Religion og

Poesie, og selv i Videnskaben indfort et Hang tir at afvise det, som

havde noget Skin af Overuaturbghed , f. Ex. Steenregn. Men de Ud-

skeielser, hvortil Aandens Virksomhed en Tid lang havde fort , fandt

deres Lægedom i den Kilde, hvorfra de udsprang. Nye Retninger be-

gyndte overalt at gjore sig gjeldendc i Religion, i Digtning, i Videnskab

;

der dannede sig en stor aandelig Gjæriiigstid.

Jena og del nærliggende Weimar udgjorde paa en vis Maade For-

eningspunktet for de nye Bestræbelser. I Jena vare Fichte^ Schelling^

A. IV, Schlegel Professorer, F. Schlegel Docent. J, W. Ritter^ som

1797 havde bekjendtgjort sin Beweiss dass ein bestdndiger Galvanismus
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den Lebensprocess beglcitel^ og i Lobel af de nærmest paafolgende Aar

gjorde sig end ydermdre beromt, udovede en ikke ringe Virkning. 1

Weimar levede Gothe og Schiller, Novalis^ Tieck^ Schleiermacher be-

soglc jevnligt disse Egne, eller stode i Brevvexel med dens beromte

Mænd.

Det var Aer, hvor Steffens opholdt sig fra Efteraaret 1798 til

Foraaret 1799', og kom i Omgang med iiine mærkværdige Mænd. Med

Schelling traadte han dog i den meest inderlige Forbindelse, og var den

forste Dyrker af Naturvidenskaben, der traadte over til ham, men ikke

som en blot Discipel; han blev næsten strax SchelUngs Ven og virk-

somme Medarbeider.

Gjennemtrængt af den nye Philosophie gik han til Freiberg^

hvor han vandt Werners Yndest, og udarlreidede sine Beitrdge zur innern

Naturgeschichte der Erde. Denne Bog gav en skjon, i den nye Natur-

philosophies Charakteer dannet Opfatning af den Tids Geologie, og var

skreven med den Aand og Veltalenhed, som stedse udmærkede Steffens,

Den indeholder mange dristige og skarpsindige Tanker, som vakte megen

Opmærksomhed, og heller ikke have været uden Virkning hos hans tal-

rige Læsere; men i det vi nu, efter næsten et halvt Aarhundredes For-

lob skue tilbage derpaa, maae vi tilslaae os, at det ikke har beriget

Videnskaben med noget saadant reent Udbytte, som her kunde for-

tjene at fremhæves. Det være mig tilladt, ved denne Leilighed at hen-

vende Betragtningen paa det Misforhold, som i hin Tid fandt Sted mel-

lem Philosopher og Naturforskere, og som endnu jevnligt fornyer sig.

1 den Stemning, hvori man forsaltes, ved at hæve sig til det hoieste

Standpunkt, lod man .sig henrive til en forfdrerisk Ringeagt mod Er-

faringsvidenskaberne, deels bestemt dertil ved disses virkelige Mangler,

deels ved den Mangel paa philosophisk Dannelse, som ofte fandtes hos

de Mænd, som dyrkede dem. Men man vogtede sig ikke nok for at

vildledes ved det, fra Tidens Philosophie og Anskuelser afvigende Udtryk,

hvori de gængse Theorier foredroges. Man meente, at man i Erfarings-

videnskaberne ikkun havde med det opsamlede Stof al gjore, og at man

kunde betragte Theorierne som betydningslose; men man oversaae, at

det, som man i Erfaringsvidenskaberne kalder Theorie, egentlig er den

ved tænkende Beskuelse i det Erfarede fundne Sammenhæng, med andre

Ord: Fremstillingen af de Verdenslove, som aabenbare sig i en given
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Erfaringskreds. Del Udiryk, man giver disse Theorier, vil vistnok aldrijr

være frit for Præget af de Vildfarelser og Indskrænkninger, som beher^

skede den Tid, hvori de dannedes, og den Tvang;, Sproget paalæggei

Tankens Fremstilling, en Tvang, som kun den bestandigt fremskridende

Dannelse efterliaanden hæver; men man vil stedse misforstaae disse

Theorier, naar man skiller dem fra de Erfaringer, de skulle fremstille,

og man yil ikke mindre opfatte de i Videnskaben opstillede Erfaringet

i et falsk Lys, naar man betragter dem uden Hensyn paa den Theorie,

som har ledet deres Sammenstilling. Vil man ikke hente Stoffet i Na-

turen selv, men hos Naturfortolkerne, maa man aldrig glemme, at åhst

have benyttet den valgte Sammenstilling med, til at udtrykke deres Op-

fatning af Gjenstandene. Overseer man dette, saa tager man Farvepletter

for el Billed.

Man gjetter let, al dette kun tildeels kan anvendes paa

vor Steffens^ som allerede havde hengivet sig til Erfaringsnalurviden-

skaben, forend han indlemmedes i den nye philosophiske Skole; men

det er dog hændet ham, og flere udmærkede Hoveder, som havde

lignende Forberedelse, at de ere blevne henrevne af et hoiere Opsving,

forend de ganske havde gjermemskuet Erfaringsnahirvidenskabens betyd-

ning, eller erhvervet sig en sand Selvstændighed i den sandselige Natur-

opfatning. Hvad der har vildledet saamange ualmindelige Aander, bor

fremhæves til Advarsel; der gives til enhver Tid Nok, som trænge dertil.

Jeg vover derfor endnu at henvise til det Vidnesbyrd Videnskabens

Historie har aflagt i Sagen. Hine dristige Aander, som med saa stor

Tillid troede at have fundet det Standpunkt, hvorfra Sandheden skulde

opdages, have næslen intet Nyt lagt til Massen af vor Nalurkundskab;

men hvor mange og hvor omfattende ere ikke de Opdagelser, som imid-

lertid ere gjorte paa Erfaringsnalurvidenskabens Vei ! Geologien har

siden den Tid lidt en stor og meget betydningsfuld Omdannelse: Che-

mien er ikke blot bleven udvidet ved en magelos Mængde af Opdagelser,

men har faael en Malhemalik, som vel endnu er i sin Barndom, men

dog allerede har udrettet meget: Opdagelsen af Lysets Inlerferents og

dets Polarisation have givet vor Kundskab om delle en forhen ukjendt

Dybde: Over Slraalevarmen har en stor og indtrængende Lære dannet

sig: Over Sammenhængen mellem Magnetismen og de ovrlge Natur-

kræfter er et nyt Lys bleven udbredt; angaaende Nervesystemet har man
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saa ufuldstændige Opregnelse viser noksom, hvormeget man skuffede sig

selv, ved at tilsidesætte Erfaringsnaturvidenskabcns Fremgangsm.iade.

Men ved at opfylde den Pligt, ikke at lade delte forbigaae

uomtalt, har jeg paadraget mig to andre; jeg maa forst erklære, nt Steffens

selv, som aldrig kunde være ganske hildei i hine Tiders Vildfarelse, senere

vidste kraftigt at hæve sig derover, dernæst bor jeg sige, og lægge en

betydelig Vægt derpaa , at den store Bevægelse, hine Tiders aandrige

Mænd fremkaldte i Henseende til den videnskabelige Opfatning, har

havt en viglig Indflydelse paa Tydsklands og Nordens Naturforskere, og

heller ikke været uden Indflydelse paa den videnskabelige Aand i den

ovrige Verden. Deres vækkende Tale har udovet en vidtudbredt Virk-

ning, hos mangfoldige gode Hoveder. Man kan ikke let fore denne

IndOydelse til Bogs; men den er derfor dog ikke mindre virkelig.

Sporene deraf lade sig eftervise i de sidste 40 Aars bedste Værker.

Dog jeg maa vende tilhage til Stefjfens^s Liv i Tydskland. Den

Berommelse, han her erhvervede sig, var overordentlig. Det var langt-

fra ikke hans Skrifter alene, hvorved dette opnaaedes; nei, det var meget

mere ved den personlige Indflydelse, han udovede. De, som havde bort

ham tale, især de Unge, vare henrevne af Begeistring for ham. Hans

Tankeglimt floi fra Mund til Mund, ofte langt ud over Landet, ja skin-

nede endog frem i adskillige unge Mænds Skrifter. Hvor han kom til

en Universitetsstad var det en Fest , og man gav ham endog undertiden

de meest udmærkede Æresbevisninger. Min forste Udenlandsreise forte

mig i Aarene 1801 og 1802 til mange af de Steder, som han eet eller

to Aar tidligere havde forladt, og jeg havde mangfoldige Leiligheder til

at hore Tale om den Opsigt, Steffens havde vakt.

Vi komme nu til den for os mærkelige Tid af hans Liv, da

han vendte tilbage til Fædrelandet', og holdt Forelæsninger her ved

Universitetet. Disse begyndte i October 1802, fortsattes ikke i Som^

raeren 1803, da han forst var paa en geognostisk Reise, og siden besogte

Halle, hvor han holdt Bryllup med sin skjonne Forlovede, den beromte

Capélmester Reichardls Dalter , som han nu bragte til Kjobenhavn.

1 Vinterhalvaaret 1803—1804 holdt han derimod atter Forelæsninger;

men i Foraaret 1804 fit han en Kaldelse til Jena, som han fulgte.

Det var altsaa kun to Halvaar, hvori han her holdt Forelæsninger; men
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ban virkede derved overordentligt. Det er bekjeiidt, med hvili^en Iver

disse Forelæsninger besogtes, hvorledes de henreve, og hvilken Ind-

flydelse de havde paa mange Tilhoreres Aandsretning. Paa Modstandere

manglede det ham heller ikke* lian har selv, paa flere Steder i sin

Bog: Was ich erlebte tilkjendegivet, at han maalte tilskrive sin egen

Heftighed og Trods Meget af det Fjendskab, han modte ; men selv om

hans Fremfærd havde udmærket sig ved en Ro og Beskedenhed, som

vanskelig lod sig forene mod hans sprudlende Begeistring, maatte ban,

som den forste afgjorte Talsmand , der oplraadte her for de nye Ret-

ninger, mode talrige Modstandere. Men al Modstand var kun svag,

imod den Kraft, hvormed han henrev Fleerheden. Alter her hos os

hidrorte den store Virkning, han frembragte, ikke saameget fra den Lære

han meddeelle, som fra den aandelige Bevægelse han fremkaldte. Det

er ikke blot den Kundskab, en Forelæsning meddeler, hvorved den gav-

ner; den kan virke meget, ved at sige det, hvorom man allerede havde

nogen Kundskab , naar den kun vækker denne Kundskab til hoiere

Liv og Klarhed. Hans Veltalenhed glimrede ikke mindre hos os,

end baade for og sildigere i Tydskland, Den tændte Aandens Lue

hos Mange, og var for dem, som medbragte det behorige Anlæg,

et lysende Exempel. Ogsaa her virkede han, ikke blot ved sine

Forelæsninger, men ogsaa ved sin Omgang. Det Liv, der sprud-

lede i hans Samtaler, de herlige Fremstillinger de ofte meddeelte,

blandt andet af store Mænds Liv og Tanker, den elskværdige Meddeel-

sorahed i hele hans Adfærd, frembragte en overordentlig Virkning. Jeg

har tildeels selv været Vidne til alt delle. Vel var jeg udenlands i den

slorste Deel af den Tid, da han virkede hos os, og kom ikke hjem

forend i Begyndelsen af 1804; men vort Bekjendtskab var snart fornyet.

Jeg havde allerede seet ham her 1797, og ved et kort Sammentræf i

Tydskland kommet ham nærmere; men her saae jeg ham ved min An-

komst allerede indlemmet i min gamle Kreds. Min Broder, Oehlenschlåger

og hans Soster (min Broders Kone) vare hans fortroligste Venner, og

overalt var næsten Jngen af hans Venner mig ganske fremmed. Det

som vore Bestræbelser havde fælles, forte os til en bestandigt fortsat

Tankevexel, som endnu formeredes derved, at vi gjensidigen horte hver-

andres Forelæsninger. Uagtet vi langtfra ikke over alle Gjenstandc havde
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lige Mening, forstyrrede dette dog aldrig vort Venskab, som Tedble?

uafbrudt gjennem vort hele Liv.

At den Glands, hvormed han fremtraadle, forduoklede Andre,

var i Tingenes Orden; men beklage maa man, at denne Glands- blæn-

dede Mange saaledes, at de ikke kunde see hvad de havde modtaget af

deres gamle Lærere, og derfor omtalte disse med Ringeagt. Det maa

have undgaaet deres Opmærksomhed, at alle hoiere stigende Betragtnin-

ger, d'ersora de ikke stulle blive svævende i en ubestemt Tomhed, for-

udsætte den Viden, som oses af Erfaringen, hvad enten nu denne Viden

omfatter Sprog, eller Historie, eller Naturen. De som ikke have vidst

at sammensmelte dette vor Videns Erfaringsstof med det hoiere Opsving,

vil ved sine aandelige Bestræbelser kun ledes til en taaget Tilfredshed

med sig selv, og Utilfredshed med al videnskabelig Viden.

Steffens var langt fra, selv at begunstige en saadan Retning;

men han kunde ikke forhindre, at Adskillige ved hans Forelæsninger

fortes til den.

Mærkværdig er den lille Bog, han i dette Tidsrum udgav hos

os, som Indledning til Philosophien. Baade Hovedtanken og Fremstil-

lingen deri udmærker sig ved en Enkelthed og Klarhed , som maaskee

Ingen af hans Tydske Skrifter i lige Grad har opnaaet. Han erklærede

selv, under sit Besog i 1824, i en Samtale med endeel Venner, som

han lovede at skrive en naturphilosophisk Bog paa Dcinsk, at han folte

forud , at han derved vilde finde sig nodt til at give sit Arbeide en

storre Klarhed.

Jeg har allerede nævnet, at han i Foraaret 1801 fik en Kal-

delse til Halle. Hans Istilling her hos os var ikke fast, hans Indtægter

ikkun ringe; Kaldelsen, som sikkrede ham et godt Udkomme, var tillige

meget ærefuld, og burde altsaa ikke forkastes. Vi saae med Sorg hans

Bortgang, m^n fandt dog en Trost i den Tanke, at denne Skilsmisse i

Rummet ikke hindrede Aandernes Samqvem.

Det Haab, han havde om at finde en sikker videnskabelig Stilling

i sit nye Hjem, skulde dog forst i en fjern Fremtid opfyldes. Han

modte i Begyndelsen Vanskeligheder fra flere Sider, og neppe havde

disse ordnet sig, forend de store Verdensbegivenheder forstyrrede hans

Ro. Han havde ikke været over 2 Aar i Halle, da de Franske, efter

Slaget ved Jena besalte Staden. Han omtumledes rm i' eq Ling Række
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af Aar, under Forhold, som maalte være hans videnskabelige Virksomhed

yderst ugunstige. Fra 1806 til 1811 var Hallo endnu hans Hjemstavn,

men sygnende under den westfalskc Regjerings Tryk, lidet besogt, og

i en uophorlig politisk Spænding, hvori Steffens selv var Een af Drive-

fjedrene, saa at der ikke var at lænke paa den rolige videnskabelige

Virksomhed, han havde ventet. Han deeltog med den storste Varme i

sit nye Fædrelands politiske Forhold, og gav sig ind i hemmelige, men

farlige Forbindelser, sigtende til at afkaste det franske Aag. Selv hans

Ansættelse ved Universitetet i Breslau, 1811, som fiirte ham længere

bort fra det franske Herredommes Enemærker, lostc ham ikke fra For-

bindelsen med de hemmelige Foretagender, som knyttede ham til Da-

tidens store Verdensbegivenheder. Da Preussen i 1813 vilde træde op

mod Frankrig, bidrog han med alle sine Kræfter til at vække Begeistring

for Krigen. I et ofTenlligt Foredrag erklærede han sine Tilhorere , at

han nu ikke mere ventede at see dem i Læresalen, men paa Kampplad-

sen, og at han selv gik hen at lade sig indskrive til Krigstjenesten. Man

tænker sig let den Begeistring han vakte. Jeg opholdt mig den Tid

delte foregik, under min anden Udenlandsreise i Paris, og fortalle en

Fransk Ven Begivenheden. Den gjorde et dybt Indtryk paa ham. ,,0I

nu blive vi slagne'', sagde han; „thi nu seer jeg hist den samme Be-

geistring, fcom vi folie i vore Frihedskrige". Steffens deeltog vel med

al sin Sjels Varme i Krigen; men det var ikke som praktisk Kriger at

han skulde tjene Tydsklands Sag : dertil vare mange tusinde Andre mere

skikkede; men hans Ord og Tale havde gjort Tjeneste for Hundreder.

Selv efter Freden kom han ikke til Ro. De ved Krigen vakte

Kræfter vedbleve at frembringe allehaande Gjæringer, og Steffens kunde

ikke undlade at deeltage deri; maaskee saameget mindre, som Breslau

frembod en altfor lille Tumleplads for hans Lærervirksomhed. De poli-

tiske Omdrev, og blandt andet Turnvæsenet, mishagede ham, og han

optraadte mod dem med den Iver, som altid besjælede ham. Det er

vanskeligt, midt under saa heftige Parlikampe', at træffe det Rette, og

endnu vanskeligere derved at undgaae Spændinger med gamle Venner.

Steffens undgik heller ikke delte, og oplevede mangen Sorg deraf. Senere

indviklede Kirkeunionen ham i nye, levende Stridigheder. Alle disse

Forhold vilde det vistnok være lærerigt at betragte noiere, især Gangen

i hans religiose Overbeviisninger, men enhver Yttring herover, billigende
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eller misbilligende, fi'^ems.il uden en omstændelig Udforelse, vilde kun

lede til Misforstaaelser, som allermindst burde fremkaldes fra dette

Selskab.

Under al den Livets Uro, som vi her have seet, fandt han

dog Tid til al berige Literaluren med betydelige Skrifter, tidligere natur-

philosophiske og mineralogiske, senere politiske og religiose. Maaskee

maa man dog til hans vigtigste Arbtider henregne de omfattende Roma-

ner, vi have fra hans Haand» De have aabenbar den Hensigt, at udtale

og tillige at klare Tidsalderens Tankeretninger, men deshos finder man

deri de herligste Fremstillinger af Natur og Menneskeforhold, saa at

disse Digtnirjger ere ligesaa tillokkende, som lærerige. Af naturviden-

skabelige Skrifter have vi fra hans senere Tid blot polemische lilåtter.^

hvoraf kun to Hefter udkom ; men hvis Afbrydelse vi meget maa beklage,

deels ved at see hen til de aandrige Bemærkninger disse to forste Hefter

indeholdt, deels for de Udsigter, den aabnede til en Forstaaelse mellem

Naturphilosopherne og de ovrige Naturforskere.

Sporge vi nu om den Uro, hvori han gjennem den storste Deel

af hans Liv omtumledes, ene maa tilskrives Begivenhedernes Gang, er

Svaret ei vanskeligt at finde. Disse Begivenheder, saa store og indholds-

rige de end vare, kunde dog ikke indeholde Hovedaarsagen. De Bevæ-

gelser, som henreve ham, vare ikke snartforbigaaende Virkninger af en-

kelte Begivenheder, men Folger af ' hans hele Personlighed. Med al

hans Sands for den ydre Verden, fordybede han sig dog ofte saaledes

i den indre Verden, han skabte sig selv, at han kom til at oversee de

fleersidige Forhold , som maa opfattes , i det man vil gribe ind i Om-

givelsen, Han lededes herved ofte til al fatte mindre heldige Beslut-

ninger, og hans store Fyrighed lod ham skride strax fra Tanke til Ud-

forelse , saa at han indvikledes i Strid, snart med hans Venner, snart

med hans Colleger, snart med Universitetets Bestyrelse, og deriblandt

med Ministeriet for Underviisningen. Men de Spændinger, hvori han

^iom, vare sjeldent uoploselige: han var ligesaa forsonlig som fyrig, saa

at han baade selv var rede til at hæve de fjendtlige Forhold, og blandt

velsindede Modstandere let fandt Aander, som paa ny kom ham imode.

Del blev ham derfor givet at tilbringe sine sidste Dage under meget

tilfredsstillende Forhold. Han havde som Professor i Breslau allerede

1818 havt den Lykke at blive bekjendt med Preussens aandrige Kron*
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priads, den nuværende Konge, som fatledc en, siden altid bevaret God-

hed for ham. Ved denne Fyrsies Gunst blev han i Aaret 1832 kaldet

til det Berliner Universitet, hvor han, efter nogle af de Kampe, han saa

vanskeligt undgik, opnaaede et mere fredeligt Forhold til Omgivelsen,

end han i en lang Række af Aar havde kunnet erhverve. Han fandt i

Berlin Mange af sin Kones nærmeste Slægtskab, og adskillige af sine

ældste Venner, som Schlciermacher ^ hvem dog Doden snart frarev ham,

Tieck^ og i de sidste Aar Schclling. Hans huuslige Stilling var ved

hans Konges Gunst bleven sorgfri, og var ved hans elskværdige Kone

og Datler ligesom altid for lykkelig, hvortil kom, at den her forskjon-

nedes ved den hos ham sig ofte samlende betydelige Vennekreds.

Sit Fodeland, som ban i Mellemliden adskillige Gange havde besogt,

og som altid havde modlaget ham med Kjærlighed, besogte han atter

1840, og var tilstede ved Krr)ningen, hvortil Kongens Naade havde

skjænket ham en Indbydelse, og deeltog i de Skandinaviske Naturforske-

res Forsamling, hvor man lo Gange havde den Glæde, af hore hans

veltalende Rost, Dette var hans sidste Ophold blandt os; men i Fra-

værelsen vedligeholdt han, som man kunde vente af ham, sin Kjærlighed

til del gamle Fædreneland, og sin Interesse for Alt, hvad der vedkom

dette. Endnu i sine sidste Dage gav han nye Beviser herpaa, ved et

skriftligt Arbeide over Underviisningsvæsenet, og navnligt om Soroe

Akademie, som han tilstillede Hans Majestæt Kongen* Han erkjendte

i sine sidste Aar med Taknemmelighed sin Lykke, og ytlrer i sil Lev-

netslob paa flere Steder sin Glæde over at de to ved Aand og Dannelse

udmærkede Konger, som staae i Spidsen for de to Lande, som hans

Hjerte omfattede med den storste Kjærlighed, hædrede ham med en saa

smigrende Bevaagenhed, og derved flettede en ny Blomst i den Krands,

som raktes ham af begge Landes Borgere.



39

Modet den 20"« Marts

^ecretairen, Conferciilsraad Orstcd^ forelæste et Mindeskrift over Con-

ferenlsraad Brandis'.

Joachim Dietrich Brandis var fodt i Hildesheim 1762, den 12te

Marts, af en anseet patricisk Familie. Han studerede ved det Gottinger

Universitet i den forste Halvdeel af Firesindstyveaarene i forrige Aarhun-

dredc, paa en Tid da dette Universitet nod den hoiesle Anseelse i Tydsk-

land, og talte Mænd, sora Blumenbach^ A. G. Richter^ Lichtenberg^ Heijne^

Kåstner., blandt sine Professorer, Brandis udmærkede sig tidligt, og

vandt ved et Priisskrift over de fede Oliers Natur en Præmie ved den

forste Priisuddeling, som fandt Sted ved det Gottinger Universitet, nemlig

den Ide Juni 1785. Aaret efter, 1786, blev han Doctor i Medicinen,

Endnu i samme Aar holdt han Forelæsninger som Privatdocent. Han

blev dog nu ikke længere ved Universitetet; men den aandrige og lærde

unge Mand havde under sit Ophold vundet Yndest og Venskab hos sine

beromteste Lærere; blandt andet havde Blumenhach foreslaaet ham, til

at deeltage som Naturforsker i den Jordomseiling, paa hvilken Georg

Forster gjorde sig beromt, og Kastner lod ham deeltage i den Oversæt-

telse, han udgav af det Svenske Velenskapsacademiens Skrifter. Allerede

1787 blev han Landphysicus i det Hildesheimske Amt Steuerwald, 1788,

Sanitetsraad i Hildesbeim, 1790 Brunsvigsk Hofraad, Læge i Holzmindcn

og Badelæge i Drieburg, hvor hap opholdt, sig om Sommeren. Saa

mange Forfremmelser havde han allerede opnaaet, da han var 28 Aar

gammel, men han retfærdiggjorde de Forventninger, man havde om ham.

Drieburger Badet hævedes ved ham til en stor Anseelse, som endnu

forogedes ved hans 1792 udgivne Bog over Brugen af delte Vand. 1795

udgav han sin Bog, „iiber die Lebenskraft'', som blev optaget med udmær-

ket Bifald. Sin utrættelige Flid viste han ved endnu samme Aar at ud-

give en Oversættelse af Abernethys physiologiske og chirurgiske Forsog,

og begynde Oversættelsen af Darwins beromte Zoonomie, som i de nær-

meste Aar derefter fuldendtes. -Den bestaaer, som bekjendt, af 3 Dele.

Han udgav videre 1798 sin Bog over Metastaserne, og 1802 Er-

faringer om Jernraidlerne i Almi^idelighed , og Drieburger-Vandet især-

deleshed.
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] Aarel 1803 blev han laldel til Professor i Kiel, med Titlcl

af Archialer. lian underviste her med meget Held i Medicinens Theorie

og Praxis, bevirkede Stiftelsen af et Hospital og havde stor Deel i Stif-

telsen af Sanitetscollegiet i Kiel, hvis Director han blev. Han vedblev

imidlertid, ligesom stedse forhen og siden, at viike som Skribent. Han

udgav blandt andet i dette Tidsrum sin Pathologie 1808.

Han forblev kun i Kiel indtil Efleraaret 1809, da han forflyt-

tedes til Kjobenhavn, fornemmelig som Læge for Hendes Majestæt den

daværende Dronning, nuværende Enkedronning. 1 denne Anledning bier

han i Aarct 1810 udnævnt til Kongelig Livlæge

Fra denne Ansættelse blev Danmark hans stadige' Opholds-

sted. Han vedblev, som man kunde vente, sin Skribentvirksomhed. Vi

ville ligesaalidet her, som med Hensyn paa de ovrigc Tidsrum, forsoge

en Opregning af alle hans Skrifter og Afhandlinger, men nævne blQt

folgende :

tjber psychische Heilmittel und Magnetismus 1817.

tjber humanes Leben 1825.

Uber den Unterschied zwischen epidemischen und ansteckenden

Fiebern 1831.

Nosologie und Therapie der Kachexien Ister B. 1831, 2ter

B. 1839.

Uber Leben und Polaritæt 1836.

1 Aarene 1812—1811 holdt han efter Opfordring medicinske

Forelæsninger her, som erindres n ed varm Taknemmelighed af hans dyg-

tigste Tilhorere.

Som praktisk Læge nod han ligcsaavel her, som paa sine tid-

ligere Opholdsteder stor Anseelse. Hans Lægepraxis var ikke udbredt,

men meget vigtig. Hån holdtikke af at raadsporgcs om Smaaling, med

mindre disse angik Personer, for hvem han havde Interesse ; men i van-

skelige Tilfælde var han beredt til Iljelp. Hans vidunderlig skarpe Blik

lod ham i Bedommelsen af en Sygdom hurtigt opdage, hvorpaa det kom

an, og i Farens Oieblik træffe sit Valg med snarraadig Dristighed. Han

havde derfor den Glæde at redde mangen et Liv, hvorom man havde

opgivet Haabet. Hans kraftige Personliglied udovede en stor Indflydelse

paa de Syge, deels ved at indgyde dem Tillid, deels endog ved at

udove et Slags aandelig Tvang over dem. Han mindes og vil endnu længe
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mindes i mange Familier, hvor hans Nærværelse bragte enten Hjelp

eller Triist.

Den samme kraftfulde Personlighed, som han viste i Udovelsen

af Lægekunsten, yttrede sig i hans Omgangsliv. Han viste sig der ildfuld,

underholdende, rig paa allehaande Minder, lærd og erfaren i mange Ret-

ninger, hurtig til vittige Svar.

Det manglede ikke hans Fortjenester paa behorig Paaskjonnelse.

1 Aaret 1809 blev han Ridder af Dannebrogen, 1811 Etatsraad, 1826

fik han Dannebrogsmændenes Hæderstegn, 1828 blev han Coiiferenlsraad,

1836 Commandeur af Dannebrogen.

Da han 1836 havde tilbagelagt 50 Aar, siden han blev Doctor

i Medicinen, erholdt han fra det Gottinger Universitet et Jubeldiplora, og

fra vort Universitet baade lubeldiplom som Doctor i Medicinen og Æres-

diplom som Doctor i Philosopbien* Det Kieler Universitet sendte ham

en udmærket skjon Lykonskningsskrivelse. Fra Sundhedscollegiet i Kiel

tilstilledes der ham ligeledes en Lykonskningsskrivelse. Fra det Konge-

lige Huus modtog han kostbare Foræringer. En Forening af Med-

borgere, som paaskjonnede hans Værd, sendte ham ogsaa en udmærket

Foræring bestaaende i en Bordopsats af Solv, forfærdiget efter Bissens

Tegning ved Dahlhof, Dette Kunstværk skal efter hans Onske bevares

som Familieeiendom.

Han havde været 3 Gange gift, nemlig: Forste Gang 1788

—

1790 med Juliane Link^ Soster til den beromte Botaniker Link^ og Enke

efter Dr. Schnekker^ som havde havt megen Indflydelse paa hans viden-

skabelige Dannelse. Af dette Ægteskab havde han sin beromte Son,

Christian August Brandis^ Professor i Bonn, og en Datter, som blev gift

med hans Broder. Hans andet Ægteskab var med Hefirictte Wilhelmine

Vorthmann (dod 1817), med hende havde han 4 Sonner og 1 Datter,

af hvilke to Sonner, bortreves medens Faderen levede. Det tredie

Ægteskab var med Jane Markoe (1818), som værdigt forskjiinnede de

sidste 27 Aar af hans Liv , og nu tilligemed en Son og en Datter be-

klager hans Dod.

Den 29de April endte han sit lange, ^hæderlige Liv.
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Professor Forchhamvier forelæste derpaa et Mindeskrift over

Elatsraad Reinhardt.

Johannes Hagemann Reinhardt var fodt i Aarel 1777 i Rensdalen

i Norge, hvor hans Fader var Præst. Her blev han indtil han var 9

Aar, da Faderen blev forflyttet til Vaage i Guldbrandsdalen, hvor han

tillige med hans 6 Drodre nod Privatunderviisning indtil han i sit 15de|

Aar 1792 sendtes til Kjobenhavn for at dimitteres til Universitetet.

Hans Fædrelands store Natur maa tidligen have udovel en mæg-

tig Indflydelse paa hans Sind og Tankegang, og da han efter Fuldendel-

sen af de tre forste Examina vendte tilbage til Hjemmet, studerede han

ivrigen Naturvidenskaberne og især Omegnens Planter og Dyr, men ikkun

med svagt Udbytte, da hans Forkundskaber vare ringe. 1 1796 vendte

han tilbage til Universitetet, og efterat han i nogle Aar havde studeret

Theologien, ombyttede han dette Studium, som han ikke havde valgt af

egen Tilboielighed, med Zoologie, Botanik og Mineralogie. Det var især

Vahls Forelæsninger, der tiltrak ham, og han vidste at vinde denne store

Botanikers Yndest i den Grad, at han gjorde det muligt for Reinhardt

at anvende sin hele Tid paa naturhistoriske Studier,

1 Sommeren 1801 fulgte han med nuværende Hofjægermester

Brun, der især vilde studere Bjcrgværksvidenskaberne til Freiberg, hvor nu

ogsaa Reinhardt forlrinsviis dyrkede Mineralogie og Geognosie, under Werner.

Fra den Tid skriver sig den gjennemgribende Interesse for Geognosien, som

han vedligeholdt hele sit Liv igjennem, og som gjorde ham skikket til

kritisk at betragte denne Videnskab Udvikling selv længe efter at den

havde taget en ganske anden Retning og et langt hoiere Opsving

end det, Werner havde antydet. Ved disse Kundskaber og denne Inter-

esse blev han et Stottepunkt for mig paa den Tid, da jeg forst begyndte

at bearbeide Danmarks Geognosie, og ydede mig en Opmuntring, som

jeg altid med Taknemmelighed skal erindre. Han vedligeholdt denne Inter-

esse til sin Dod. Under sit Ophold i Freiberg levede Reinhardt paa en meget

fortrolig Fod med Henrik Steffens^ som lignende Studier havde fort

til Europas beromteste Bjergacademie. Senere kastede Livets forskjellige

Retninger dem langt fra hinanden, baade i deres indvortes og udvortes

Forhold.

Den sidste DeeL af sit Ophold i Udlandet tilbragte Reinhardt i

Paris, hvor Cuvier havde en afgjorende Indflydelse paa hans Arbeiders
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specielle Retning og hans hele Aandsudvikling, og han forblev endnu

længe efter i litterair Forbindelse med den beromte franske Lærde.

OmendskjondtZoologien nu var blevet hans Hovedfag, vedligeholdt

han sin Interesse for Geognosien ; og den nye Retning, som Cuviers

sammenlignende anatomiske Undersogelser begyndte at give Geognosien,

greb ham allerede i den Tid. Jeg mener hermed Cuviers Undersogelser

over Levningerne af hoiere Dyrarter, som findes i Steenbruddene i Omegnen

af Paris. Ved en heldig Forening af et genialt Blik og en meget noiag-

tig Kundskab til de hoiere Dyrs Knoglebygning havde denne store Natur-

forsker seet sig istand til af de Fossilicr, som Steenbruddene leverede,

at udvikle Dyrenes hele Bygning, deres Levemaade, og deraf igjen de

klimatiske, tildeels ogsaa de geographiske Forhold, som i en for længe siden

forsvunden Tid havde hersket i hine Egne. Endskjondt det var forst efter

den Tid, Reinhardt havde forladt Paris, at Cuviers Hovedværk over denne

Gjensland udkom (1812), og skjondt det var endnu langt senere, at den store

Indflydelse gjorde sig gjældende, som disse Opdagelser maatte have paa

Geognosien : ligger dog her Grunden til den vedvarende Interesse, hvor-

med Reinhardt bearbeidede delte fælleds Omraade for Geognosie og Zoo-

logie. Med stor Iver og et alvorligt Studium fulgte han senere Owens

mærkværdige Undersogelser, og det kan neppe feile, at den Begeistring,

som R. folte for denne Retning i Videnskaben, har havt sin Indflydelse

paa hans Vens og Discipels Dr. Lunds senere Arbeider. Vi erindre alle,

med hvilken Glæde han altid meddeelte Selskabet Underretning om Lunds

vigtige Undersogelser, med hvilken Iver han sogle at udbrede Resulta-

terne af disse Arbeider, med hvilken Tilfredsstilling han modtog Efter-

retningen om enhver Anerkjendelse, der blev vor udmærkede Landsmand

til Deel.

1 Danmark er det kun de yngste Formationer, eller Lag, der ere dan-

nede i den nuværende Jordperiode, som ved de Levninger af Pattedyr, de inde-

holde, kunne give Anledning til lignende Undersogelser; men næsten AltJivad

vi vide om disse Forhold, skylde vi vor afdode Collega. '1 vore Torvemoser

finder man forholdsviis hyppigen Horn og Cranier af Elsdyret, og den forste

Afhandling, som R. læste efterat være optaget som Medlem af det kon-

gelige Videnskabernes Selskab, beviste, at vort Ilands fossile Elsdyr hverken i

Form eller Storrelse har afveget fra det endnu levende. Sjeldnere inde-

holde disse Torvemoser Hovedet, undertiden dog hele Skelettet af en meget
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8tor Art af Oxe, der ansees for at være St;imdyret til vort tamme Qvæg

(Bos taurus fcrus Cuv.). Reinhardt har ved Sammenligning af vore fossile

Oxccranier med Craniel af en stor Tyr af den lamme Race sogt at stad-

fæste denne Mening, men ogsaa henviist paa væsentlige Forskjelliglieder

især med Hensyn til Slorrelsen, Han var endvidere den fcirsle, der visle,

at der findes Rensdyrlevninger i Danmark, og det Kongelige Museum

besidder et Rensdyrhorn fra Grevskabet Bregentved, som var den forste

hos os opdagede Levning af denne nordiske Dyrart*). Senere er et andet

Exemplar fra Bornholm givel til Uriiversilets-Musect, og det er derved bleven

endnu sandsynligere, at delle Dyr i ældre Tider virkelig har level hos os.

1 Efteraaret 180(5, efter en Fraværelse af 5 Aar, vendte R.

tilbage til Kjobenhavn, hvor han begyndte sin Virksomhed i Statens

Tjeneste med en Ansættelse ved det Kongelige Naturhistoriske Museum,

og i 1809 aabnede han her sit forste Cursus af zoologiske Forelæsninger.

I disse Aar beskjæftigede han sig meget med Insecterne, hvortil den

nærmeste Anledning var, at den af det Kongelige Museum kjobte Sehested-

Lundske Insectsamling var kommen under hans Varetægt. En Deel af

hans Undersogelser i denne Materie er nedlagt i et Indbydelsesskrift til hans

forste Forelæsning, som handler om Insecternes Hefpiration. Senere da det

Kongelige Museum blev saa betydeligt udvidet, da hans Post som Over-

inspecleur optog hans Tid, og Forretninger ved Universitetet beskjæf-

tigede ham meget, opgav ban den selvstændige Bearbeidelse af Insecterne

og næsten alle lavere Dyr; men med stor Velvillie gav han Bidrag til

andre Forskeres Arbeider i denne Retning, hvorfor Wiedemann, Meigen,

Erichsen og Flere have oflenlligen ydet ham deres velfortjente Tak.

Det Kongelige Museum var, for en stor Deel ved hans ivrige

Bestræbelser, blevet betydeligt udvidet; især havde han med Forkjær-

lighed samlet de hoiere Dyrarier. I 1829 blev han udnævnt til Museets

Overinspecteur og Secretair ved dets Direction, og saavel hans hidtil-

værende Virksomhed, som denne hans nuværende Stilling ved Museet,

satte ham i mangfoldige Forbindelser med Embedsmændene i de nordlige

danske Lande Gronland, Island og Færoerne. Han erkjendte meget

snart, at disse Landes faunistiske Producter maatte afgive et rigt Materiale for

Bytteforbindelser imeHem de Kjobenhavnske Museer og Udlandets Sam-

) Jvf. Videnskabernes Selskabs Oversigt fra 31 Mal 1^33 til 31 Mai 1834 j og

Saii.me fra 31 Mai 1836 til 31 Mai 1837.
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linger; og forsorale ikke at benytte denne Kilde. Nu blev ogsaa disse

nordlige Landets Fauna en Yndlingsgjenstand for hans Studium ; den

væsentligste Deel af den videnskabelige Arv, som han vilde efter-

lade den tilkommende Slægt, skulde være en Bearbeidelse af Gren-

lands Fauna, navnligen for de hoiere Dyr; og med stor Omhu og

utrættelig Iver havde han saaledes bragt et rigt Materiale sammen, der

skulde tjene som Grundlag for hans lilteraire Arbeider. Hans mange

Embedsforretninger og hans i de senere Aar nedbrudte Helbred hindrede,

og hans Dod afbrod dette Foretagende, hvoraf dog meget værdifulde

Brudstykker findes i Videnskabernes Selskabs Skrifter, og i Oversigterne

over dets Forhandlinger. Fra 1822 indtil hans Dod har han leveret

mange, snart kortere, snart længere Bidrag, hvori han har angivet nye

Arter af Slægterne Sylvia (1822), Spinax og Raja (1824), Cottus, Trig-

lops, Gasterosteus (1830), Gymnelis (1832), Lycodes og Bythites (1834),

Clinus, Scopelus og Motella (1835), Paralepis, Microstomus , Cottus,

(1839), Stomias C1842), af disse ere Slægterne Triglops, Lycodes og Bythites

opstillede af ham selv, og antagne af senere ichthyologiske Forfattere.

Foruden disse aldeles nye Arter har han efterviist flere bekjendte som

nye for den gronlandske Fauna, og kritisk gjennemgaaet ældre allerede

af Fabricius angivne Arter. Dernæst har han leveret ikke faa vigtige Bidrag

til vor Kundskab om de hoiere Dyrs især Fiskenes, geographiske

Udbredelse, en Gjenstand, hvormed han længe og med Forkjærlighed

sysselsatte sig.

Ikke længe efter at Reinhardt havde begyndt at holde zoologiske

Forelæsninger, blev han ansat som Lector, og kort efter som Professor

i Zoologien ved Universitetet. Dette blev hans vigtigste Virkekreds; han

var en hoilbegavet Lærer, der med stor Klarhed udfoldede sin rige Kund-

skabsskat, og vidste at overdrage den Kjærlighed, hvormed han omfattede

sin Videnskab, ogsaa paa sine Tilborere. Især vakte hans Forelæsninger

over den sammenlignende Anatomie stor Interesse , og Mange glæde sig

over den Retning i deres Studier, som -han ved sine Forelæsninger har

bestemt. 1 disse Forhold kjendte han ligesaalidet, som i sin Forfatter-

virksomhed, til den sneverbjertede Egenkjærlighed, der betragter en Op-

dagelse som tabt, naar man ikke faaer Æren som Opdager, og ikke kjen-

der nogen anden Lon for sine ArLeider end den, der tilflyder igjennem

Andres Mening. Ofte meddeclte han i sine Forelæsninger Iagttagelser
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og Anskuelser, som vare ham ejendommelige, og længe efter fandt hans

Tilhorere, at Andre paa Ny havde gjort Opdagelser, som de allerede

havde i deres Hefter fra Ueinhardts Foredrag. Mange fortræffelige Bemærk-

ninger af ham ere imidlertid deels tabte, deels saaledes tilbageholdte, at de

forst seent have kunnet yttre nogen Indflydelse paa Videnskaben; og

man har ofte klaget over, at vi have saa faa skriftlige Arbeider fra

Reinhardts Haand. Jeg vil ikke billige, mindre rose vor atdode

Collegas Ulyst til at optræde som Forfatter; men det maa erindres,

at han sildig var kommen i en Stilling, der fordrer en saadan Virk-

somhed; heller ikke drev Forfængelighed ham til at soge denne Art af

Hæder; og Kritikens ikke altid retfærdige Dom berorte ham stærkere, end

man kunde have onsket. Men man skriver ikke blot med Blæk paa

Papir, man skriver ogsaa med Begeislringens varme levende Ord i Til-

horernes Aand. Saaledes skrev Reinhardt, og længe ville taknemmelige

Disciple mindes hans Tale.

Til denne Retning af hans Virksomhed for den sammenlignende

Anatomie hore nogle Afhandlinger, som han læste i Videnskabernes

Selskab; saasom „om Venernes Gang i Fiskenes Svommeblære'^ ,,om

Venerne i Fuglenes Binyrer'', „om Udvidelsen af Iris hos Anguilla acu-

tirostris", og, i Forbindelse med hans Son Cand.J. Reinhardt, „om Gift-

kjertlen hos en Slange i Guinea." Endvidere maa her endnu anfores

hans fortjenstfulde Uudersogelse i el Universitets-Program „over 5 i det

Kongelige Museum opbevarede Dyre-Mumier.'^ '

1 sine almindelige zoologiske Forelæsninger var han til enhver

Tid fuldkommen Herre over sin Videnskab i dens daværende Udstrækning;

han dvælede gjerne og med Forkjærlighed ved de mere almindelige physio-

logiske og physisk-geographiske Forhold. 1 denne R.'s kraftfuldeste Periode

Jog han ogsaa Deel i flere litteraire Foretagender; han var Medudgiver af

Tidskriftet for Naturvidenskaberne, og Medlem af Redactionen for Maaned-

^kriftet for Litteratur.

Reinhardt fandt ikke blot Anerkjendelse hos sine Tilhorere;

roen Autoriteterne erkjendte hans Fortjenester som Docent og hans

store Erfaring som Lærer. Efter Opfordring holdt han Forelæsninger

for de Forst-Sluderendo, og var Medlem af Forstexaminations-Commissionen.

Han log Deel i de Forhandlinger, som fandt Sted i Anledning af
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Reorganisationen af Veterinairskolen i i 837 og 1838, og holdt i en Række

af Aar Forelæsninger ved den polylechniske Læreanstalt.

Siden 1820 var han Medlem af dette lærde Selskab, og deel-

tog meget flittig i dets Arbeider og Moder. Han var Medlem af Kasse-

commisionen, og da Selskabet udnævnte en Commission til at undersclge

et Conglomerat af meget ny Dannelse, som fandtes i Havnen ved Hel-

singor, tog han Deel i dens Arbeider og i Beretningen om Under-

sogelsen.

Kongen erkjendte hans Værd; i Aaret 1829 blev han udnævnt

til Ridder af Dannebroge, 1836 til Dannebrogsmand, og i 1839 fik han

Titel af Elatsraad.

Reinhardt var en Hædersmand i Ordets skjonneste Betydning;

han var strengt redelig, ikke blot i Livets daglige Sysler, men imod

Videnskaben og imod sig selv ; og han foredrog og skrev sikkert aldrig

noget, om hvis Sandhed han ikke var fuldkommen overbeviist. Han

havde en stor Interesse og Kjærlighed for den yngre Slægt, og raadede

og hjalp hvor han kunde; ja selv efterat en smertefuld Sygdom i en

Række af Aar havde nedbrudt hans Helbred, og hans tidligere muntre

Sind var tabt under Lidelser, fulgte han endnu med livelig Deeltagelse

yngre Mænds Stræben og Fremskridt.

I Aaret 1814 ægtede Reinhardt Froken N. Hammelef, en Datter-

datter af den beromte Procanzler Pontoppidan* Hun dode allerede i

Aaret 1831 og efterlod een Son og tre Dottre, der nu ogsaa begræde

Tabet af en meget kjærlig og omhyggelig Fader. Reinhardt dode den

31te October 1845 i sit 68de Aar.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Nieuve Verhandlungen der eersten Klasse van het Koniglijk-nederlandsche

Institut van- Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten

te Amsterdam. 11 D. 12 D. 1 H. 4. 1845 «fc 1846.

Hel Institut of Verslagen én mededeelingen uitgegeven door de vier

Klassen van het Koniglijk-nederlandsche Institut &c* 1841. 3 & 4.

1845. 1. 2. & 3. 8.

Warneemingen over de onlangs geherscht hebbende Zieckte der Aardap-

pelen door G. Vrolick, Amsterdam 1845. 8.
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Bulletin de la société Imperiale des Naiuralistes å Moscou. 1844. 3 <fc 4.

1845. 1. 2. & 3.

Asironomical observations made at the Radcliffe Observatory, Oxford in

Ihe year 1843 by Manuel J. Jolinson, Radcliffe observer. Vol. IV.

Oxford 1813. 8.

Mémoires couronnés et mémoires des savans clrangés publiées par

TAcademie Royale des scienecs et belles lellres de Bruxelles.

Vol. 1(5. 17. 18.

Nouveaux^ mémoires de TAcademie Royale des se. el beiles lelt. de

Bruxelles. Vol. 15. 17. 18*

Bulletin de l'Aeademie Royale des se. et belles lett. de Bruxelles.

T. 9. 10. 11. 12. Prem. Part.

Annuaire de TAcademie Royale &c. de Bruxelles. 10. 11. 12me annce.

Annales de TObservaloire-Royal de Bruxelles publiées aux frais de Pélat

par le Direcleur A. Quetelet. V. 2. 3. 4.

A, Quetelet^ Recherches statisliques. Bruxelles. 1844. 4.

Observations des phénoménes périodiques. (Extrait des niémoires. 17 Vol.)

Schwann^ Instructions pour l'observation des phénoménes périodiques de

Phomme (Extrait du Bulletin. 9 Vol.).

Transactions of the Linnean Society. Vol. XIX. Part. 2. 3. 4.

Proceedings of the Linnean Sociely. 129—260.

Archives du Museum d'hisloire naturelle. IV. Tome. 1. 2. Livr.

Paris. 1845. 4.

The Journal of the Royal geological Society. Vol. XV. Part. 2.

London 1845. 8.

Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia.

Vol. 9, new series. Part. 1.

American Philosophical Society. Celebration of the hundreth Anniver-

sary. De Paltersons discours. Philadelphia 1843. 8.

Brownc^ Essay on solid meteors. Philadelphia 1814. 8.

Memoirs on the scientific character and researches of James Smilhson,

Esq., by Walther R. Johnson. Philadelphia 1844. 8.

Report of the Commissioner appointed by the Secretary of the navy, to

examine the several plans of floating Docks &c,

Third Bulletin of the proceedings of the national Institut for the promo-

tion of science. Washington 1845. S.
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Bulletin de la société géologique. Vol. 2 feuilles 30—41, Vol. 3

feuilies 1—3.

Van der Hoeven ^ de Vriese. Tijdschrift &c. 12 D. 2 St.

De la Hive, Discours prononcé å l'ouverture de la 30me session de la

société Helvelique. Geneve 1845. 8.
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Oversigt
over det

Kongfelifjfe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arb eXd^ r

Aaret 1B46. /^. '

.,^O^.c \%^^^
Af

' x£2Mlh)|!>'

Gonferentsraad og Professor JHT« C7, OrsiC^^
Comniandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Sccretair.

]Wr, 4 <§• 5.

Modet den S«"« April.

JProfessor Eschricht aflagde Beretning om Afklædningen af en peruansk

Mumie, som af en Reisende er bleven udgravet af en Hule i Arica, i

hvilken fandtes flere JVJumier af lignende Beskaffenhed men i mindre vel

vedligeholdt Stand end denne. Mumien er bleven anskaffet for Univer-

sitetels zoolomisk - physiologiske Museum for deraf at erholde Skelettet,

medens Beklædningen er overladt til det Kongelige Cabinet for ameri-

kanske Oldsager.

Liget var i den for de peruanske Mumier sædvanlige Stilling,

siddende paa Hug med Armene trykkede mod 'Brystet og Underlivel.

Det var af et aldrende Fruentimmer, 4 Fod 5 Tommer i Hoiden; alle

blode Dele vare indfaldne og henlorrede, og Mumien havde saaledes et

forholdsviis ringe Omfang. Ikke alene selve Liget, men ogsaa alle lil

Beklædningen horende Dele havde, i storre eller mindre Grad, en Bruun
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olier bruunlig Farve og en gjennemtrængende resinos-empyreumalisk

Lugt. Hovedel saavelsom den slærktsammcnboiede Krop var indviklet i

et grovtvævet uldent Slof, der om Halsen og Kroppen holdles sammen

ved et Net af snoet Siv, sammenknyttet i store (4—5—6" i Diagonal)

rhoraboidalske Masker. Kun ved Sædet var Beklædningen losnet

og forreven.

Det Onske, at trække Liget ud af den ydre Sivfletning og den

ovrige Beklædning uden at lose eller beskadige den, vi^te sig snart ikke

at kunne opnaaes. Fletningen maalte overklippcs paa flere Steder, hvor-

ved dog den Forsigtighed iagttoges, at ved hver Overklipning de to

Ender strax bandles lost sammen med el Stykke Seglgarn, saa al Flel-

Dingen — om Saadant skulde onskes — senere Icl kunde lade sig

istandsætte.

Del grovlvævede uldne Slof bestod af lo særskilte Stykker.

Det yderste af disse var grovere vævel, havde en morkebruuu Farve og

viste sig ved Udfoldningen al være ved Uldgarn syet i en Form af en

Sæk, saavidl skjonnes kunde, med tre Aabninger i den lukkede Ende,

een i Midten og een i hvert Hjorne, altsaa tilklippel i Form af en Særk

uden Ærmer, omtrent 3 Fod lang, 2^ Fod bred. Den midterste Aabning,

(som tidligere ventelig havde tjent til Gjennemgang for Hovedel og

Halsen) var dannet ved et simpelt Snit lodret paa Sækkens sammensyede

Rand, men sammenheftet ved en Trætorn (af en Mimosa?). Dette sæk-

eller særkdanncde uldne Stykke. var trukket saaledes over Liget, al det

ene aabne Hjorne af Bunden (det ene formeentlige Ærmegab) sad om

Hovedet, medens det iovrigt var slaaet sammen om Kroppen og fastholdt

ved den ydre SivOetning.

Del inderste Uldslykkc var særskilt bundet til Kroppen ved et

Livhaand eller Livbclte af flettet Siv, Dette Livbaand var 6 Fod langt,

i Midten 1 Tomme bredt til en Tykkelse af 1 Linie, mod Enderne lidt

efter lidt smallere, indtil 3 Linier. 1 dets bredere Deel talles 6 Flet-

ninger, mod Enderne samledes disse i en enkelt Fletning. Den midterste,

bredere Deel sad mod Navlen, og de lo smalle Ender kom fra Ryggen

af atter frem i Egnen af denne.

Det inderste Uldstykke havde Form af et simpelt fiirkantel

tæppe', 4 Fod i den ene Retning, tre Fod i den anden. Omtrent en

fjerde Deel deraf, henimod det ene Hjorne, bestod af en særskilt, med
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Uldgarn lilsyet Lap. Det var i det Hele langt mere slidt og forrevet

end det ydre Stykke, finere vævet og mindre raork af Farve, men Lappen

af en grovere Vævning og farvet guul med brune Striber. Dette fiir-

kantede Uldstykke var kun svobt om selve Kroppen, ikke om Hovedet

eller Benene, men ved nogle lange Sting af Uldgarn fæstet mellem

Laarcne.

Efterat delte indre Uldstykke var aftaget, viste sig nærmest selve

Liget paa Brystet en ulden Klud^ 10 Tommer i Quadrat, de fire Hjorner

slaaede sammen og saaledes indesluttende en Deel torrede Blade og Ax-

stilken af QiMaisax, Denne Klud var af en finere Vævning, farvet med

morkebrune, gule og en enkelt gron Stribe paa en lysebruun Grund.

Den var sommet paa en særegen Maade langs de to Rande og havde

Toiets Eg paa de andre to. Fra hvert af de fire Hjorner udgik en tre

Tommer lang Trefletning af det Garn, hvormed de to Rande vare som-

mede, og Fletningerne paa de to overstliggende Flige af den saramen-

slaaede Klud vare knyttede sammen«

Af selve Ligets forskjellige Dele fortjener her især Hovedhaaret

en særskilt Omtale. Det var flettet paa folgende Maade. Skilt i Midt-

linien af Hovedet, var det samlet paa hver Side i sex Fletninger, der

alter samledes i en enkelt Fletning paa hver Side (altsaa netop ligesom

Livbaandet). Enderne af de to Sidefletninger laae lose hen over Egnen

af Noglebenene. (1 Flaaret fandtes en betydelig Mængde Gnidder)* —
Det lykkedes Hr. Regimenlschirurg Ibsen at aftage hele Hovedbeklæd-

ningen af Hjerneskallen uden at bringe Haarfletningen ud af dens Stil-

ling, og den er, opstillet i denne paa en Træopsats, bleven oversendt

det Kongl. Cabinet for amerikanske Oldsager tilligemed alt til Beklæd-

ningen Henhorende.

Paa Skelettet, der nu slaaer, meget heldigen udpræpareret, i

oprcist Stilling i Universitetets zootomisk-physiologiske Museum, sees

Hovedet at have de for den peruanske Chincha-Stamme egne, bekjendte

Former. Tænderne ere stærkt slidte, for en Deel cariose eller udfaldne.

Det qvindelige Bækken er veldannet, men spinkelt; Hofteskaalene meget

smaa. Hænder og Fodder ere smaa, Fodderne stillede temmelig stærkt

indefter, saavidt skjonnes kun ifolge den naturlige Dannelse af hele An-

ticrus. Brystkassen er paafaldende stærkt hvælvet ved Brystbenets og

Ribbenenes Stilling og Form. I Kroppen fandtes samtlige Bryst- og
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Undcrlivsindvolde, skjoiidl meget indlorrede og sammenfaldne, dog endnu

gjenkjendelige tilstede.

Sammenlignes den her beskrevne Beklædning af Mumien med

de tidligere givne, viser det sig, at den nærmest slemmer overeens med

den, som Meycn giver af de peruanske Mumier fra Arica, Quiloa og Tru-

xillo. "Nur ausserst sellen ," siger han, ''wird eine Mumie aus diesen

Gegenden unversehrt erhallen, wie namlich eine solebe durch Hr. Dr.

Ilamelt aus der Gegend von Arica nach England gebracht worden seyn

soli, welche sich jetzt zu Haslar befindet. Die Mumie war bedeckt mit

einem Poncho aus Vicuna—Wolle, der Korper war mehrfach mit Bejuaro

umwickelt, und die Knoten der Ruthen bildelen regelmaszige Rhomboiden.

Innerhalb befanden sich viele Blaller fremder Pflanzen. Das Haar deJ

Mumie war in Zopfen geflochlen, welche iiher der Brust zusammenge-

dreht waren. Der Kopf war nach hinten sehr abgeplatlet, und auch die

Stirnknochen waren sehr cingedriickt.". (Nova acta Acad. cæs. Leop.

Carol. Vol. XVI Supplem. I. Pag. 25.)

I Henseende til Maaden, hvorpaa Liget i denne Mumie har

været balsameret, findes vel i nogle Henseender, men ingenlunde i alle,

en tilfredsstillende Forklaring i folgende Ord (ibid. Pag. 27): "Die Zunge,

die Lungen und alle .iibrigen Eingeweide der Brust und des Bauches

wurden durch eine Oeffnung im Gesasse herausgezogen, und ^die Hohle

wurde darauf mit einem feinen, leberfarbenen Pulver ausgefiillt, das

cinen leichten Terpcnthingeruch balle. Dieses Pulver ziehl die Feuchtig-

keit an und macht im kaiten Wasser eine kleine Aufbrausung, wonach

dassselbe, wie Hr. Barrera vermulhel, aus einem wahren Harze, elwas

Kalk und irgend einer Erde zusammengeselzt ist. Das Gesicht, die

Fiisse und Hånde wurden mit einer ohligen Flussigkeit von Orangen-

geruch gesalber, und darauf mit Baumwolle bedeckt. Dieses alles fand

wohl bei vielen Mumien der Kiistengegenden Stall, und in einigen ahdern

Theilen des Landes, die mit einer weniger trocknen Luft begabt sindj

die Mumien der Hochebenen aber zeigen hiervon nichts, und bei denen

der armern Klassen ist der ganze Korper nur getrocknel."

Skjondt Tilstedeværelsen af samtlige Indvolde i Ligel (Uterus

navnligen iberegnet) bevise, al den her citerede Balsameringsmaade i

delle Tilfælde ikke har været anvendt i sin hele Udstrækning, synes dog

den brune Farve og den resinos-empyreumaliske Lugt, der meer eller
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mindre havde gjennemtrængt alle Delene, at kunne forklares ved den

omtalte Fremgangsmaade med Hensyn til det brune (resinose) Pulver.

Maaskce vil den her beskrevne Tilstand af Liget og af dets Beklædning

kunne bidrage til at kaste Lys paa de peruanske Slamfolks Culturtrin

og navnlig ikke alene paa deres Behdndlingsmaade af Ligene, men ogsaa

paa deres Klædedragt i Almindelighed.

Secretairen fremviste RegnauUs Fuglighedsmaaler og forklarede

dens Indretning.

Modet den lide April.

Jt rofessor Zeisc forelæste en Afhandling om Virkningen mellem Kali-

Methyloxyd - Sulphocarbonat og Jode , med Bemærkninger om det olie-

agtige Product ved Dannelse af xanlhogensyret Kobberoxydul.

Skjondt der var god Grund til at vente, at det til det xanthogen-

syrede Kali svarende Salt, som man erholder ved Træalcohol, isledet

for Vinalcohol , vilde forholde sig med Jode aldeles analogt med hiint

Salt, saa ansaae Forfatteren det dog for tilborligt, at godtgjore det ved

Forsog og saaledes fuldstændiggjore denne Art af Undersogelse.

Han tilberedte derfor en stærk Oplosning af Kali-Methyloxyd-

Sulphocarbonat i Træalcohol ved at foie en passende Mængde pulveri-

seret Kalihydrat til en Oplosning af Svovelkulstof i reen Træalcohol og

fciiede nu til denne Oplosning en tilborlig Mængde pulveriseret Jode. Phæ-

nomenerne vare her aldeles de samme, som ved Decorapositionen af det

xanlhogensyrede Kali formedelst Jode , nemlig Udskilling af Jodekaliura

og SvovcL Den filtrerede Vædske blev derpaa destilleret. Ved en nye

Destillation for sig lod den saaledes erholdte Oplosning af Svovelkulstof-

Methyloxyd i Træalcohol sig ikke concentrere til det Punct, al den fuld-
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stændige Udskilling kunde bevirkes ved Vand. Men delle lykkedes ved

al deslillere den i Vandbad raed en slor Mængde Chiorcalcium, hvorved

slorsle Delen af Træalcohol blev lilbageholdl: det derved erholdte De-

stillal deelle sig megel godt, ved Tilkomst af en vis Mængde Vand i

et tungere olieagligt og et ovenstaaende vandigt Lag, hvoraf da det

forste, efter Henstand med Chlorcalcium, blev reclificercl. Ved denne

Rectification tilbageblev saa godt som intet.

Den saaledes erholdte Æther er, et blegguult Liquidum af en

særegen ei behagelig Lugt, en stærk sod Smag, fuldkommen neutral for

Provefarverne ; Vægtfylden fandtes at være 1,17; Kogepunctet omlrent

154". Den overdestilleres uden Tegn til Destruction. Vand oploser

Inlel deraf; af Alcohol og Æther oploses den rigeligt. Kun i opvarmet

Tiisland lader den sig antænde; den forbrænder med blaaagtig Lue med

Lugt af Svovelsyrling.

Analysen gav for 100 D.:

28,734 D. Kulstof

5,300 - Brint

52,100 - Svovel og folgelig

13,866 - Ilt.

Beregnes den som en Forening af 3C 6H , 2S og O, saa faaes (Kul-

stof = 75)

C 29,434

H 4,896

S 52,610

O 13,060.

Der kan folgelig ikke være Tvivl om, at delte er den elementaire Sam-

mensætning; og Sammensætningsmaaden er da rimeligviis C^II^.O-j-CS^

= 764,77.

Svovlet blev bestemt ved Forbrænding i Forbrændingsroret ved

Hjælp af en Blanding af kulsyret Kali, chlorsyret Kali og lidt Kobber-

oxyd , Udkogning af Massen med Vand med mere kulsyret Kali , Filtre-

ring, Overmætning med Saltsyre, Fælding ved Chiorbaryum. Kulslof og

Brint blev bestemt paa sædvanlig Maade ved Forbrænding formedelst en

Blanding af chromsyret Blyoxyd og Kobberoxyd. Vædsken blev overalt

indbragt i en Glasblære, — Kongevand bevirker kun en partiel Forandring

af Svovclet til Svovelsyrc.
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En Oplosning af Svovclkulstof-Melhyloxyd i eu vinalcoholisk,

eller Iræalcoholisk Oplosning af Kalihydrat giver ved Henstand i en vel

tilsluttet Flaske, en Udskilling af krystalliseret kulsyret Kali, men der

medgaaer betydeligt mere Tid til denne Destruction af Svovelkulstof-Me-

thyloxydet end til den af Svovelkulstof-Æthyloxydet, Upaatvivleligt dannes

ogsaa den til Mercaplanet svarende Methylsammensætning, saa at Virk-

ningen kan fremstilles saaledes, at C^ H^ . + C S med K O . H^ O

giver K O . C 02 og G^ H« . S + H^ S. Ved almindelig Temperatur

virker Kalium ubetydeligt paa Ætheren, men ved Opvarming indtræder

nogen Luftudvikling og der dannes Svovelkalium.

En meget forunderlig Omstændighed ved disse Forsog er den,

at der ved Virkningen af Jode paa en træalcoholisk Oplosning af Kali-

Methyloxyd-Sulphocarbonatet i nogle Tilfælde har udviklet sig i temmelig

betydelig Mængde en særegen Luft, i andre derimod, skjondt Omstæn-

dighederne syntes at være aldeles de samme, ingen. Den erholdte

Luft havde en svag Lugt, der dog nok hidrortc fra nogen indblandet

Damp af Ælheren; den var tungere end atmosphærik Luft, forbrændte

med en svag blaa Lue, og gav derved en kun meget svag Lugt af

Svovelsyrling; den indsugedes temmelig let af Barytvand og Kalkvand,

mindre let af Ammoniak og gav dermed efler kort Tid en bruunfarvel

Vædske; paa en Oplosning af Blysukker virkede den aldeles ikke; Til-

stedeværelse af Jode var i intet Tilfælde at opdage deri. — Nogle For-

hold kunne synes at hentyde paa, at denne Luft var Methyloxyd, men

andre passe ikke dermed; og hvorledes skulde vel denne Luft kunne op-

staae under disse Omstændigheder?

En anden Omstændhghed fortjener endnu at omtales , nemlig al

Saltoplosningen efler Tilkomst af en vis Mængde Jode udstoder en, snart

meget stærk, snart kun svag hvid Taage, men undertiden saa godt som

ingen. Ved forste Destillation af Blandingen fremtræder ogsaa denne

Taage, men senere forsvinder den, og det rene Hovedproducl, Ætheren,

giver ingen Taage fra sig..

Ved denne Leilighed bor ogsaa omtales det Product, som gav

Anledning til hine Forsog med Jode, nemlig det olieagfige Legeme,

hvis Dannelse ledsager Dannelsen af det xanlhogensyrede Kobberoxydul.

Efter dels Egenskaber at domme kan det ingenlunde antages for al være
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del sainine, som det Jodcl giver med den akoholiske Oplosning af xan-

thogcnsyrct Kali.

Delte Slof, som jeg derfor har givet et andet Navn og indtil

videre kalder Xantheleriy afviger blandt andet deri fra Svoveikulstof-

Ælhyloxydet, erholdt paa for omtalte Maade ved Jode, al det ikke kan

destilleres for sig, men forkulles aldeles. Del er blandt andet af den

Aarsag et meget moisommeligt Arbeide at faae det i en Tilstand, hvori

det kan antages for reent. Efter Fældningen af en alcoholisk Oplosning

af vandfrit Kobberchlorid ved en alcoholisk Oplosning af xanthogensyret

Kali, blev den frafiltrede Vædske, som nu indeholder den ved Virkningen

af Metalchloridels halve Chlormængde paa Xanthogensyren frembragte

Xanlhelen, skilt fra en Deel Alcohol ved Destillation. Til Residuet blev

foict Ælher; det derved udskilte Chlorkalium samt noget Svovel blev

fraskilt og den derved erholdte Vædske blev sammenrystet med Vand,

der nu borttog Alcoholen, idet Xanthelenet forblev oplost i Ætheren.

Forst ved Deslillalion formedelst lind Varme og dernæst ved Residuets

Henstand i fortyndet Luft over Svovelsyre, blev Ælheren fraskilt. For

dernæst at skille det resterende Xanthelen fra oplost Svovel m. m. under-

kastede Forf. det en Destillation med en Oplosning af Chlornatrium : Xan-

thelenet overdreves da uforandret med Vand, men saare langsomt; ved

Henstand med Chlorcalcium befriedes det let fra vedhængende Vand.

Det saaledes erholdte Produet er el blegguult Liquidum af en

særegen Lugt, kjendelig forskjellig fra den ved Svovelkulstof-Æthyloxydet

og Svovelkulstof-Methyloxydet; dets Vægtfylde er ringere end ved disse,

nemlig kun 1,105. Med Jode giver det en bruun Oplosning, som det

synes, uden Destruction, Ved Ophedning i Destillerapparatet giver det

under Forkulning, et Destillat, som idelmindsle ved Lugten meget ligner

det, som faaes ved at underkaste xanthogensyret Kali den torre Deslil-

lalion. En Oplosning deraf i en alcoholisk Kalioplosning giver ved

Henstand el Sall, som synes blot at være xanthogensyret Kali og Svovel-

kaliura, og den fraskilte Vædske giver et Destillat, som ikke synes at

indeholde Mercaptan,

En forelobigen derover anstilt Analyse gav 39 p. c. Kulstof og

6,6 p. c. Brint. Svovelkulstofæthyloxydet gav 39,6 p. c. Kulslof og 6,6

pr. c. Brint, og ved Dannelsen af Xanthelenet udskiller sig, som Forf. se-

nere fandt, i slor Mængde Svovel ligesom ved Dannelsen af Svovelkulstof-
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Ælhyloxyd. Lægges hertil, at del af theoretiske Grunde er meget sand-

synligt, at Virkningen af Jode paa det xanthogensyrede Kali og af Chlo-

ret, som Kobberchloridet afgiver ved at blive til Chlorær, ere analoge,

saa synes der at være meget, som antyder, at Xanthelenet er isomert

eller idetmindsle polymert med Svovelkulslof-Æthyloxydet.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Relacao da derroto naval , facanhas e successos dos crusados que

parti'rao do Escalda para a terra santa no anno de 1189. Es-

crila em Latim por hum dos mesmos crusados traduzida e an-

notada por Jaao Baptista da Silva Lopes, Lisbon. 1841. 8.

Van de Hoevens ^ de Vrieses Tijdschrift voor nalurlijke Geschiedenis en

Physiologie, 12te. Deels 3die og 4de Stykke.

Yedel Simonsen's Elvedgaards Historie, 2det Hefte.

Modet den 1^'« Mai.

Oelskabet havde modlaget en allernaadigst Skrivelse fra H. M, Kongen^

saalydende
;

„Det vil være Vort Videnskabernes Selskab bekjendt, at Vi have

beordret polytechnisk Candidat Schythe at foretage en Reise til Island

for sammesteds at iagttage det vulcanske Udbrud af Hekla, som siden

2. September f. A. finder Sted, samt de med samme i Forbindelse

staaende Naturphænomener, ligesom og for at forsyne vore Samlinger

med vulcanske Mineraller, som dette Udbrud har bragt for Dagen. Vi

(inske at see bemeldte Reisende forsynet med en Instruction om hvad

han især i physisk geographisk Henseende maatte have at iagttage og

opfordre Vort Videnskabernes Selskab til at udkaste ou saadan.
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Da Vi ligeledes have bifaldet, at Baron Sartorius von Walters^

housen y der er bekiendt af sine geologiske Undersogelser over Elna

ni. m., tilligemed Chemikeren Dr» Bunsen og Professor i Physiologien

Bergmann fra Gcitlingen foretage en Reise til Island for at iagttage be-

meldte vulcanske Udbrud af Hekla og sammes Virkninger saavelsom

andre Naturmærkværdigheder paa Island, og Vi have beordret Premier-

lieulnant af 1. Jægercorps Malhiesson til at folge med disse Herrer paa

en af Vore Brigger fof al være dem til Hjælp, ligesom vi og have

befalet Stiftamtmanden over Island at berede Alt lil deres Reises

Fremme, saa vil det være hensigtsmæssigst at polylechnisk Candidat

Schylhe slutter sig til disse Naturkyndige ved de Undersogelser, som

forelages ved Hekla og sammes Lavaslrom, men da disses Foretagende

ei kan bindes ved nogen Instruction fra vor Side vil det desuagtet være

rigtigt at Schylhe tildeles en særskilt Anviisning om hvad han fornem-

melig har at iagttage, ligesom det ei heller er nodvendigt at han folger

med de ovrige Herrer lil Krabia eller andre Egne paa Island. lovrigt

bor han indgive en særskilt Beretning til Os angaaende Resultaterne af

de af ham anstillede Undersogelser.

Den ipedfolgende Maler Larsen vil blive beordret fornemmelig

at være Candidat Schylhe behjælpelig ved Afbildninger, der kunne op-

lyse hans Beretning, men det vil ei være ham formeent, naar de frem-

mede Reisende gaae videre, efter endt Undersogelse ved Hekla, da at

folge med disse paa deres ovrige Reise.

Befalende Eder Gud I

Givet i Vor Residenlsstad Kjobenhavn d. 21. April 1846.

ChrisHan, JR.

Ifolge denne allernaadigsle Skrivelse havde en Comitee, beslaa-

ende af Professor Forchhammer^ Overinspecleur, Doclor Pingel og Professor

Steenstrup, (Affatter) udarbeidet foigende Udkast til en saadan Instrux.

„Selskabels physiske Classc har paalagl os at udarbeide en In-

struction for Hr. Cand. polyl. Schylhe^ som paa kongelig Befaling og

oflenllig Bekostning gaaer lil Island for at iagttage det den 2. Septbr.

forrige Aar begyndte vulcanske Udbrud af Hekla og for at forsyne de

herværende Samlinger med vulcanske Mineralier, som dette Udbrud
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maalte have bragt for Dagen, Vorl Forslag til en saadau Instruction

have vi herved den Ære at forelægge Selskabet.

Da intet af de islandske Vulkaners tidligere Udbrud har været

iagttaget og beskrevet af Mænd, der besad speciel Kundskab i de physiske

og chemiske Videnskaber,. og da Beskrivelserne af disse Udbrud derfor

have været mindre tilfredsstillende, vil en noiagtig Beretning om alle de ved

Udbruddet stedfundne Phænomener være af den storste Interesse,

og det ikke blot for Videnskaben, Vi maae derfor ansee det for et

Hovedformaal for Hr. Schythes Reise, at han i indeværende Sommer selv

iagttager og beskriver Udbruddet og dets Virkninger i dets hele Omfang;

men tillige bor han omhyggelig samle og saavidt muligt paa Stedet

sammenligne de Iagttagelser, som, i afvigte Vinter og forinden hans

Ankomst til Egnen, af Andre maatte være anstillede over Ildsprudningen

og som han maalte kunne overkomme. Vi forudsætte nemlig, at flere

Beboere af Rangårvalla og Skaptafellssysler have daglig optegnet deres

Iagttagelser over Udbruddet og dels Fremgang, i hvilke Optegnelser

upaatvivlelig mange Oplysninger af Vigtighed ville findes.

Uagtet saaledes den Reisendes Opmærksomhed bor være hen-

vendt paa hele Udbruddet med alle dets ledsagende Phænomener saa-

velsom med alle de Phænomener, der ere gaaede forud for det og som

kunne antages at staae i nogen Forbindelse dermed, gives der visse

speciellere Punkter, som vi særdeles anbefale til en noiere Under-

sogelse.

Som Forbud for nærforestaaende storre Udbrud paa Island

angives der sædvanlig en forudgaaende eller indtrædende meget mild

Vinter og Vandets Aftagen i Soer og Elve , som ere i Nærheden af

det vulkanske Bjerg, eller som kunne staae i nogen Sammenhæng med

dette. Det vil være interessant at vide, om, og i hvilken Grad, disse

Forbud ogsaa denne Gang have indfundet sig; ligeledes om og hvor-

vidt der imod Udbruddet, eller samtidig med det, er skeet nogen For-

andring i de kogende og sprudlende Kilders (Hverers og Geiseres)

Virksomhed; om de have ialmindelighed, eller kun i visse Egne, ophoit

at koge og sprudle, og om delte hidrorer fra en betydelig Formind-

skelse af Kildernes Varmegrad eller fra en mulig Forandring i selve

Kildernes Bækkener og Ror, foraarsaget ved de stærkere Jordskjælv,

for hvilke netop disse Egne pleie at være udsatte. Det var onskeligt
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om der ved Bestemmelsen af Kildernes Varmegrad kunde anvendes en

nyere og noiagligere Fremgangsmaade end den hidtil brugte, f. Ex. den

Hr. Conf. Orsted har anvendt forat maale Varmen paa Bunden af det

artesiske Borehul paa Nyholm, — Skulde det ved Undersogelserne over

Hvererne oplyses, at enkelte af dem ere aldeles forsvundne, vilde det være

vigtigt at vide, om allerede andre, som det ellers pleier at skee, ere

fremkomne i deres Sled, og at kjende disses Beliggenhed i Forhold til

forsvundne. Det fortjente at efterspores, om der ikke i disse Kilder,

ligesom det imod tidligere Udbrud er angivet om de almindelige kolde

Væld, er skeet nogen Forandring med selve Vandet; om dette ikke er

blevet gjennemlrængt af fremmede Sloffer, og da i hvor vid Omkreds

omkring Hekla en saadan Indvirkning har været at spore.

Da der i de tidligere Beretninger, er anfort en Erfaring, som tyder hen paa

at Magnetnaalen paa enkelte Steder, endog lang Tid forend dette Udbrud,

har været forstyrrende paavirket og har henvist paa Hekla, var det

onskeligt om det ved flere Erfaringer kunde bestyrkes, at en saadan

Paavirkning har været et Forbud for et nærforestaaende Udbrud,

Da man ved andre Vulkaner vil have bemærket , at Dyr , især

Hunde^ antyde el nærforestaaende Udbrud ved meget urolige og usæd-

vanlige Bevægelser, vil det endvidere være af Interesse at vide, om

noget lignende er iagttaget ved delte Udbrud,

I den forste officielle Efterretning om Udbruddet og Askefaldet

hedder det , at Vinden lige i Udbrudsoieblikket gik om fra N. O.

til S. V. — Det vil være særdeles vigligt, at erholde fra Gaarde, der

ligge i meget forskjellige Retninger fra Hekla, Oplysning om, hvorvidt

delte har været et almindeligt Phænomen , eller blot tilfældigt i det

Dalstrog, hvori Iagttageren boede, da oftere meget nærliggende Egne

paa Island til samme Tid have et meget afvigende Vind- og Veirligs-

forhold. Det var i den Henseende me^et at onske, om der kunde

erholdes Efterretning baade om den daherskende Vindretning i Dalene

og om den Retning, den ovcrste Deel af Askestollen til samme Tid

havde.

De Jordskjælv, som denne Gang have været i Folge med Ud-

bruddet, synes forst at have ladet sig bemærke omtrent samtidig med

Udbrudsoieblikket. Deres Hyppighed til forskjellige Tider af Udbruddet,

deres Udstrækning og Fordeling over Egne af ulige Beliggenhed og
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ulige geognoslisk Beskaffenhed, deres Styrke under disse forskjellige

Forhold samt deres Retning , ere de Punkter man i denne Henseende

maae onske oplyste. Skjondt det maae forudsættes, at de under Ud-

bruddet stedfundne Jordskjælv have deres Udgangspunkt i selve Hekla,

vil det dog være onskeligt om dette kunde nærmere bekræftes dels ved

de Phænomener, som have ledsaget forskjellige Steders Rystelser, dels

ved umiddelbare Iagttagelser paa Jordskjælvmaaleren (Sismometeret). —
Da Omegnen af Geiser saavcl under tidligere som under det nuværende

Udbrud angives som et af de mest rystede Punkter , og da samme til-

lige ligger i temmelig Afstand fra Hekla, anbefale vi saavidt muligt med

Sismometeret at angive de speciellere Retninger for alle de Stod, som

maatle indtræffe under den Reisendes Ophold paa delte Sted. Særdeles

vigtigt vil det være at bringe i Erfaring, hvorvidt der ved Jordskjælvene

er skeet nogen Niveauforandring af kortere eller længere Strækninger,

Under lignende Begivenheder i tidligere Tider er det ikke sjelden bleven

angivet, at Elvleierne og Sobundene ere blevne tort Land; skulde noget

saadant ogsaa dennegang have været Tilfældet, bor det paa Stedet noie

undersfiges, om virkelig en Hævning af Jordbunden er Skyld deri, eller

om ikke midlertidig eller for bestandig Vandmasserne have skaffet sig

nye Lob, eller Elvenes og Soernes Kilder og TiHiib blevne tilstoppede og

hæmmede.

Da Askefaldet fra Hekla altid medforer de sorgeligste Folger

af et saadant Udbrud for den storre eller mindre Del af Oen, hvorover

det falder, kræver dette den Reisendes fulde Opmærksomhed saavel med

Hensyn til den Udstrækning, hvorover Asken bar udbredt sig, som den

Mængde, hvori den paa forskjellige Steder er nedfaldet, den Forskjel

der findes i de fine Deles Storrelse, Form og Farve, eftersom den er

falden i kortere eller længere Afstand fra Krateret eller er udkastet

deraf kortere eller længere Tid efter det forste Udbrud. Endvidere

bor det angives , hvorvidt den nedfaldrie Aske til visse Tider og paa

visse Steder har indeholdt Bestanddele, som kunne erkjendes ved deres

Lugt og Smag, og med Hensyn til disse Forhold antydes, hvilken saavel

mechanisk som chemisk Indvirkning Asken har havt paa Vegetationen og

Dyrene.

Da det maa forventes, at Hekla endnu er i fuld Virksomhed,

naar den Reisende kommer til Landet, og da en noie Kundskab til
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Askesloltens Hciide, Omfang og hele Form til forskjellige Tider kan

lede lil mangen Slutning om de i det Indre stedfindende Forhold, anbe-

fales det ham særdeles, til forskjcllig Tid og fra forskjellige Steder at

udkaste en saa noiagtig Beskrivelse som mulig af Slolten og de Phæ-

noraener, der vise sig i den og med den , samt af Kraterets Form og

Storrelse , forsaavidt dette maatte blive tilgængeligt. Da imidlertid

mange^af disse Phænomener kunde onskes iagttagne med Instrumenter, som vi

ikke kunne vente at Hr. Schylhe har havt Leilighed til at forsyne sig

med, ansee vi det for meget onskeligt, om lir. Adjunkt Gunlaugsen

kunde formaaes til at udfore nogle af disse Iagttagelser, i hvilken An-

ledning Committeen tillader sig at forelægge Selskabet et særligt Andra-

gende. — Som specielle Momenter, der imidlertid kunne give nogen

Oplysning om den virkende Kraft, anbefales det at angive Storreisen af

de Blokke, der findes udkastede af Krateret , og den Afstand fra delte

hvori de ere fundne ; tillige maatte stedse Prover af Blokkene med-

bringes, forat Vægtfylden deraf senere kan bestemmes. — I andre Hen-

seender vil det være af Interesse at erfare, om Hekla denne Gang til-

ligemed Asken har opkastet rene Vandmasser , og om der har været

afsat Kogsalt i Nærheden af iCraferet , fremdeles om der har været

udkastet ægte Pimpsleen af hvid Farve, eller blot den pimpsteenagtige

morke ,, Skurstein'' og med Hensyn hertil vil det være af Vigtighed,

at den Reisende forvisser sig om der i Nærheden af Hekla, f. Ex. i

Selsundshraun: findes ægte Pimpsleen, som kunde antages at hidrore fra

tidligere Udbrud.

Som en Mærkværdighed ved Askestotlen, der fortjener en noiere

Undersogelse , maae vi endnu nævne de Nordlys , der hele Vinteren

ere angivne at være ligesom udgangne fra Krateret og Askestolten over

den hele Omegn; der onskes enhver Oplysning om dem, og ligeledes

onskes Underretning om hvorvidt der har vist sig Tordenveir i For-

bindelse med Udbruddet,

Med Hensyn til selve de udgydte Lavamasser maa all angives,

som kan tjene til at oplyse Lavastrommens Udbredning og andre geo-

graphiske Forhold, samt dens Mæglighed og Indhold. Vi vente at den

Reisende noie iagttager Lavastrommen« Structur og Udseende, og an-

giver Porernes Storrelse og Retning , samt om der findes nogen regel-

mæssig Afvexling af tættere og poroscre Partier eller Lag, eller en blot
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mere uregelmæssig Vexel afhængig af de ydre Forhold, hvorunder

Lavaen er storknel. Fremdeles venles en Beskrivelse af den glodende

Lavaslroms Fremrykken paa horizontale
,

jævne og ujævne Flader og

^ paa mere og mindre heldende Skraaninger, samt af de Phænomener,

der ledsage den glodende Lavas Sammenstod med betydeligere Vand-

masser, og navnlig om denne derved bliver i hoi Grad slakket eller endog

pirapsteenaglig. Hele Lavastrommens ydre Udseende onskes beskrevet,

og de Forandringer, som forekomme deri efter de forskjellige Forhold

hvorunder den har flydt eller er storknet, onskes angivne. Endelig

maatte de Heldninger noie angives, paa hvilke Lavaen endnu kan danne

en sammenhængende Strom.

Det vil være særdeles vigligt at anstille Iagttagelser over den

smeltede Lavaes Hedegrad, Mængden af det indeholdte og uddampede

Vand og Naturen af de udslodle ' Luftarter. I forste Henseende vil det

være onskeligt , at den Reisende anstiller de flest mulige Forsog med

Legeringer, helst med saadanne, hvis Smeltegrad iforveien er nole bestemt,

ellers med saadanne, hvis Smeltegrad ved Stykker af selvsamme Art

kan senere noiagligt bestemmes; oplysende vil det dernæst være, at

iagttage og prove Lavaens Evne til at omsmelte de ældre vulkanske

Masser, den kommer i Beroring med, og navnlig dens Indvirkning paa

den ældre doleritiske Lava
,

paa den mere storkornede og den mere

finkornede, den mere porose og den mere tælle Tuf (Moberg). Til

Indsamling af Luftarterne vil den Reisende blive udrustet med flere ud-

pompede, luftlomme Flasker, forsynede med Haner, i hvilke alisaa Luft-

arterne let kunne oplages; endvidere vil han til nærmere Bestemmelse

af Qvalilet og Qvantilet af Luftarterne erholde en saakaldet Aspirator,

ved hvis Hjælp saamegen Luftmængde, man vil, kan ledes igjennem

Ror, der ere fyldte med Præparater til Indsugning af forskjellige Luft-

arter; af slige Ror medgives nogle forsynede med Barythydrat til Un-

dersogelse af Kulsyrens Tilstedeværelse , andre med phosphorsurt Qvik-

solvforilte, og andre med eddikkesurt Blyilte, beregnede paa Opdagelsen

af Svovlsyrling og Svovlbrint. — Saavel Flaskerne som Rorene med de

deri samlede og optagne Luftarter forsendes omhjggelig og onskes

afleverede til medundertegnede Prof. Forchhammer, for senere at under-

kastes en noiagtig Undersogelse. — Det bedes noie bemærket, i hvilke

Dele af Strommen Luftarterne ere tagne, og i hvilken Afstand fra Kra-
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teret, saml hvorvidt disse Luftarters Udvikling er indskrænket til visse

Partier af Strommen , og da noie til hvilke. Med Hensyn til slige

Luftarters Indsamling, ligesom i del Hele taget med Hensyn til Iagt-

tagelsen af alle de vulkanske Phænomener, maae vi raade den Ueisende

at opsiige mindre Sidevulkancr og Fumaroler , i hvilke som oftest de

samme Udviklinger finde Sted som i det storre Krater, om del end

skeer efter en langt mindre Maalestok. De frembyde den Fordel , at

de ialmindelighed ere lettere tilgængelige og bedre tillade en noiere

Iagttagelse og Undersogelse.

Til yderligere Oplysning af den udforligere Beskrivelse over

Udbruddel og dets Phænomener, som del er befalet den Reisende at

indgive til Hans Majestæt, saavelsom til de ofFenlige Museers Forsyning

med vulkanske Mineralier, maa der sorges for el tilstrækkeligt Antal af

karakteristiske Stykker, saavel af den nye Lavaslrom, som til Sammen-

ligning hermed, af de ældre fra Hekla til forskjellige Tider udflydle

Strorame, samt af de Mineralier, der maatle have dannet sig i Porerne

og Spalterne (f. Ex. forskjellige Salte). Det vil i denne Henseende

være vigtigt at lægge Mærke til, om der i nogen af de med Sikkerhed

fra Hekla udflydle Siromme findes Obsidian- (Hrafnlinna-) agtige Masser.

Da de Stromme paa Island, som bestaae af mere feldlpalrige Lava-

masser og som alle synes dannede af den eiendommelige Baulit og

sammes Forandringer, ikke ere tilstrækkelig undersogte og navnlig deres

Forhold til de indesluttede Obsidianlag ikke er noie oplyst, vilde det

være særdeles at onske, al den Reisende under sil Ophold ved Hekla

kunde vinde et Par Dages Tid til at undersoge det „Hrafnlinnuhraun,"

som ligger et Par Miil S. 6. fra Heklas Oslrand op imod Torfajoklen.

Der onskedes en noie Beskrivelse af Lagene, som de ligge over hinanden

samt Pruver af dem alle; dernæst Angivelse af Roinels Udstrækning og

Retning, og om mulig af dels Udspring, som formodentlig er fra Tor-

fajoklen.

Da den medfolgende Marinemaler Hr. Larsen bliver af Hans

Majestæt beordret til fornemmelig at være Hr. Schythe behjælpelig med

Afbildninger, der kunne oplyse hans Beretning, tillade vi os al nævne

som Phænomener, der onskedes anskueliggjorte ved gode Afbildninger:

Lavaslrommens Udseende paa jævne Flader og paa slorre og mindre

Skraaningcr, samt Askesloltens Form og Udseende til flere Tider og fra
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liere Sider. Det vilde være lærerigt om tillige Forholdene i Hraflinnmi-

hraun kunde oplyses ved et Par Afbildninger. —

Den 29de April 1846.

Betænkningens AfTattcr.

Selskabet billigede dette Udkast og overdrog Secretairen aller-

underdanigst al forelægge det for H. M. Kongen.

Samme Comitee havde dernæst i en egen Skrivelse gjort fol-

gende Forslag.

„Foruden de Punkter, som Comiteen har optaget i sit Forslag

til en Instruction for Hr. polytechnisk Candidat Schythes forestaaeude

Reise til Island, er der endnu en Gjenstand, hvormed vi imidlertid troe

ikke at burde bebyrde den Reise^ide. Vi mene nemlig gjentagne Maalinger af

Hoiden og Formen af Heklas Askestotte* Da disse Maalinger ikkun

kunne foretages ved astronomiske Instrumenter , som Hr. Schythe van-

skeligere kan fore med sig, og med hvis Brug han maaskee heller ikke

strax er saa fortrolig, at han kunde benytte dem med Lethed, troe vi

at burde foreslaae, at Hr. Adjunkt Gunlogsen blev opfordret til og

understoltet til at anstille denne Række af Iagttagelser. Hr. Gunlogsens

Noiagtighed og Oveise i disse Maalninger er bekjendt , og vi skylde

ham de eneste Undersogelser af Heklas Askestottes Hoide , som hidtil

ere blevne bekjendte, men man maatte ikke indskrænke sig dertil. Com-

mitteen maalle derfor onske, at der blev iagttaget

:

1) Rogstottens forskjellige Diameter ved Basen seet fra forskjellige

Steder, for at man deraf kan beregne Gjennemsnitsfladen.

. 2) Rogstottens absolule Hoide over Krateret;

3) Hoiden, hvortil de storre let iagttagelige Stene endnu kastes ved

den udbrydende Damp og Luftstrom

;

4) Udbredelsen og Formen af den ovre Deel af Askestotten
;

5) Hoiden af den hciiesle Top af Hekla, naar Udbruddel kan ansees

for endt.
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Kutide disse Iagttagelser gjenlages llcrc Gange i Lobel af Sommeren,

vilde man derved erholde, Kjendsgjerninger, der vilde gjore del muligt

nogenlunde al beregne de udbrydende Dampes Spænding, Mængde og

Temperatur, og derved erholde el væsentligt Bidrag til vore Kundskaber

om denne interessante Vulkan.

Vort herpaa slottede Forslag er allsaa, at Videnskabernes Sel-

skab vil andrage for hans Majestæt paa, at der raaatte anvises en pas-

sende Sum til Adjunkt Gunlogsen , for al han derved kan sæltes istand

til at udfore de omtalte Maalninger/'

Den 30le April 1846.

G. Wa%*chfu%n%tmer, Pingei. Jf9i»etus SieeåtsirntiP,

Betænkningens A flatter.

Secretairen havde gjort folgende Forslag angaaende Indretningen

af de Betænkninger der forelægges Selskabet, hvilket Forslag var blevel

trykt oradeell til Medlemmerne,

„Undertegnede, Selskabets Secretair, som ofte har været

Vidne til de Uleiligheder, Mangelen af Regler for de Betænkninger

der forlægges Selskabet , medforer , har til Afhjelpningen deraf gjort

nedenslaaende Forslag:

1. Enhver Betænkning , som forelægges Selskabet , maa meddele

en bestemt Indstilling til den Beslutning, hvortil Betænkningen leder,

eller flere Forslag, hvorimellem Selskabet kan vælge. Det er over del

eller de i Indstillingen meddeelte Forslag, eller andre som i Model

kunne fremsættes, at Selskabet slemmer, og ikke over Udviklingen af

Grundene.

Denne Regel, saavelsom Hovedsagen af de folgende, har jeg laant

af del franske Instiluls Vedlægter, som man let overbeviser sig om, al

være dannede ved indsigtsfuld Benyttelse af lang Erfaring. Den fri-
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lager Instilutct Ibr det literariske Ansvar i Henseende til Udviklingen

af Indstillingens Grunde, og de Yttringer, som deri kunne forekomme.

Vel er det sandt, at den fattede Beslutning i mange Tilfælde antyder

en Billigelse eller Forkastelse af visse Grundsætninger, men selv da

har Selskabet dog ikke Ansvaret for Maaden, hvorpaa de ere udtrykte,

og som tit kan fore til Slutningsfolger, hvorover man ikke onskcr at

udtale sig.

2. Naar Betænkningen skal gives af Flere, enten en Klasse eller

en Comitee, vælge de af deres Midte Een, til atforfatte den Betænkning

hvorom man kommer overeens. Under hans Navn sættes : Betænknin-

gens Forfatter. lian ansees dog derfor ikke som mere ansvarlig for

Betænkningens Indhold end de ovrige Deeltagere, men kun som ansvarlig

for den omhyggelige Affattelse.

Under det franske Instituts Comiteebetænkninger sættes i lige Hen-

sigt Ordet Rapporteur. Dette Franske Ord vil Selskabet neppe oplage;

sdger man derimod et Ord, som allerede har nogen Brug for sig,

kunde Valget falde paa Ordet Refneul, som dog har det imod sig

at det ogsaa er fremmedt. Jeg for min Deel vilde allerhelst sætte:

som Afl'attendc , eller endog Affatter \ Verbet har gammel Borgerret

i Sproget, og P. E. Moller oplyser Begrebet ved et passende Exempel

naar han siger: man affatter et Document i den rigtige Form, man
forfatter et Skuespil." Substantivet troer jeg snart vilde vinde

Borgerret; men i Begyndelsen vilde det maaskee stode noget, som

næsten alle nye Ord, og som blandt andet sikkert har været Tilfældet

med forfatte og Forfatter.

Ved den foreslagne Regel befriedes Deeltagerne i en Betænkning

fra al Strid om saadanne Udtryk, som ikke have en mærkelig Ind-

flydelse paa Meningen; for disse er Affatteren kun ansvarlig.

3* Naar ikke alle Medlemmer af en Klasse eller Comitee komme

til een Mening over Sagen, maa de dog soge at komme overeens om

en fælles Betænkning, hvori de ulige Meninger og derpaa byggede For-

slag fremsættes. Skulde et saadant fælles Arbeide aldeles ikke lade sig

opnaae, fremsættes de ulige Meninger af Vedkommende i særskilte Be-

tænkninger. Ingen af dem, som skulde deeltage i at give Betænkningen,

er berettiget til blot mundtlig at meddele sin afvigende Mening.

Vi have havt adskillige Exempler paa Afvigelser fra denne Frctii-

gangsmaade.

4. Den Vedtægt, at enhver Forfatter, som forste Gang har ind-

sendt en Afhandling, der findes værdig til Optagelse i Selskabets Skrifter,

skal have Selskabets Medaille i Solv (see Vedtægterne § 19) ophæves,

og istedetfor denne Bestemmelse træder folgende nye Vedtægt: De For-

slag, som meddeles i Betænkninger over indsendte Afhandlinger, have
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at angive iivilkcii Beslutning Selsl{nt)ei menes i Vidcnsknbenies Interesse

al burde fatte derover, f. Ex. om Afhandlingen i sin Ileelhed skal op-

tages i Selskabets Skrifter, eller kun en Deel deraf: om maaskec et

Udtog deraf kunde optages enten i Selskabets Skrifter eller i dets maanedlige

Oversigter : om nogen anden Bekjcndtgjorelsesmaade er at anbefale, eller

om Selskabet slet ikke har Grund til al begunstige det.

Optagelsen i Selskabets Skrifter, eller den billigende Dom man

fælder over den indsendte Afhandling, er ordentligviis al betragte

som den væsentligste Belonning ; men naar særdeles Grunde tale derfor

kan der ogsaa foreslaaes at Selskabels Mcdailie i Solv, ja endog i

Guld lilkjendes Forfatteren. T Tilfælde af at Arbeidel er bekosteligt,

kan ogsaa en Godtgjorelse for hans anvendte Udgivler eller en Under-

slottelsc! til Fortsættelsen tilraades.

I faa eller ingen andre Selskaber haves den Vedlægt, al den Ære,

Forfalteren nyder, ved at lians Afhandling oplages i Selskabets Skrifter,

tillige ledsages af en Belonning. Det kan tit hænde, og er hændet

hos os, at Indholdet af en Meddelelse er saadant, at man ret meget

kunde dnske at bevare det for Efterverdenen i Selskabets Skrifter, og at

dog Forfalterforijenesten ikke er saa stor, at man gjcrne vilde udmærke

den med en Medaille. Men kan man under den nærværende Vedlægt

fristes til at forkaste, hvad man ellers vilde antage, kan man ogsaa

omvendt frisies til at give Medaillen til et Arbeide, som synes for

godt til at forkastes, endskjdodt man ikke med fuld Overbeviisning

kan anbefale det til Medaillen. Det er efter min Mening en Feil ved

den besiaaende Vedtægt, at Spdrgsmaalet ikkun bliver om Antagelse

eller Forkastelse, under Omstændigheder, hvor man, naar man havde

storre Frihed, kunde »ildele meget ulige Grader af Bifald, alt efter

Sagens \irkelige Forhold. Vel kan man herimod indvende, at man jo

kan ledsage den Dom, hvorved man erklærer, at Afhandlingen ikke

kan optages med de Bifaidsytiringer, som Arbeidel fortjener; men,

som Sagerne nu slaae, vilde delte kun tage sig ud som givel for at

mildne Forkastelsen; naar derimod Donmien faaer en friere Form, >il

hvert Udtryk tages for det, det er.

Rjobenhavn den 3die April 1846.

Efter at Forslagels enkelte Punkter vare discuterede bleve de

ved Afslemraing billigede med nogle Rcdaclionsforandringer. De saa-

ledes be&lullede Vedlægter ere derefter folgende:
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1. Enhver Betænkning, som forelægges Selskabet, maa meddele

en bestemt Indstilling til den Beslutning, hvortil Betænkningen leder,

eller flere Forslag, hvorimellem Selskabet kan vælge. Det er over det

eller de i Indstillingen meddeelte Forslag , eller andre som i Model

kunne fremsættes, at Selskabet stemmer, og ikke over Udviklingen af

Grundene.

2. Naar Betænkningen skal gives af Flere enten en Classe eller en

Comitee, vælge de af deres Midte Een , til at forfatte den Betænkning,

hvorom man kommer overeens. Under hans Navn sættes: Betænkningens

Forfatter eller Affatter. Han ansees dog derfor ikke som mere ansvarlig

for Betænkningens Indhold end de ovrige Deeltagcrc men kun som

ansvarlig for den omhyggelige Affattelse.

3. Naar ikke alle Medlemmer af en Klasse eller Comitee komme

til een Mening over Sagen, maa de dog soge at komme overeens om en

la'lles Éetænkning , hvori de ulige Meninger og derpaa byggede Fx)rslag

fremsættes. Skulde et saadant fælles Arbeide aldeles ikke lade sig

opnaae, fremsættes de ulige Mening(;r af Vedkommende i særskilte Be-

tænkninger. Ingen af dem, som skulde deeltage i at give Betænkningen,

er berettigtit til blot mundtlig at meddele sin afvigende Mening.

4. Den Vedtægt, at enhver Forfatter, som forste Gang har indsendt

en Afhandling, der findes værdig til Optagelse i Selskabets Skrifter,

skal have Selskabets Medaille i Solv (see Vedlægterne § 19) ophæves

og istedetfor denne Bestemmelse træder folgende nye Vedtægt: De

Forslag, som fremsættes i Betænkninger over indsendte Afhandlinger

eller andre Meddelelser, have at angive hvilken Beslutning Selskabet

menes i Videnskabernes Interesse al burde falle derover, f. Ex. om

det Indsendte i sin Heelhed skal optages i Selskabets Skrifter, eller

kun en Deel deraf; om maaskee et Udtog deraf kunde optages enten i

Selskabets Skrifter eller i dets maanedlige Oversigter: om nogen anden

Bekjendtgjorelseraaade er at anbefale, eller om Selskabet slet ikke har

Grund til at begunstige det.

Optagelsen i Selskabets Skrifter , eller den billigende Dom

man fælder over det Indsendte, er ordentligviis at betragte som den

væsenthgste Belonning; men naar særdeles Grunde tale derfor, kan der

ogsaa foreslaaes at Selskabels Medaille i Solv, ja endog i Guld tilkjendes
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Foifalteren. 1 Tilfælde af al Arbeidet er bekosteligt, kan ogsaa en

Godtgjorelse for hans anvendte Udgifter eller en Understotlelse til Fort-

sættelsen tilraades.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

licrlien. Der Elephantenorden und seine Ritter. Kopenl^agen 1846. 8.

Gelehrte Anzeigen der Konigl. Bayerschen Akademie der Wissenschaften.

1844, 1845 u. 1846. Nr. 1—5.

Abhandlungen der philosophischen und philologischen Cissse der Ronigl.

Bayerschen Akad. der Wissenschaften. 4ten Bandes Isle Abth.

Miinchen 1844. 4to.

Abhandlungen der mathem. und physischen Classe der Konigl. Bayer.

Akad. der W. 4 Band, 2 Abth. Munchen 1845. 4to.

Andeutungen zur Characteristik des organischen Lebens nach seinem

Auftreten in vershiedenen Perioden. Festrede gelesen in der

ofFenlK Sitzung der Konigl. Bayer. Akad. der Wissensch. 28de

Marz 1845 vdn Dr. A. Wagner. Miinchen 1845.

Almanach der Konigl. Bayer. Akad. der Wissensch. fur das Jahr 1845.

Modet den i¥<^ Mal 1846.

JL rofessor Liebmann holdt et Foredrag over Americas Algevegetalion

imellem 15 og 22" N. B. Til Grund for dette Foredrag laa de Under-

sogelser, som Forf. havde anstillet paa Reisen igjennem de opgivne

^trog, idet Americas atlantiske Side var bleven undersogt fra 19 til

22° N. B., medens Sydhavssiden i omvendt Orden var bleven fulgt

fra 18 til 15" N. B. Den fra America hjembragte Algesamling er

bestemt og beskreven af Dr. J. Agardh i Lund, og indeholder foruden
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en Deel ubestemmelige, 90 Former, hvoraf 2 danne nye Slægter, 22

nye Arter og 6 nye Varieteter. 33 Arter vare overeensstemmende med

europæiske. Torredc Exemplarer af alle de nye Former forevistes , og

ligeledes fremlagdes en Række colorerede Afbildninger med anatomisk-

microskopiske Analyser af de nye og sjeldnere Arter udforte under L.s

Ledning.

Diatoméerne spille i det opgivne Slrog af America en under-

ordnet Rolle. Hverken udfylde de der Bunden af Ferskvandsbasinerne,

ei heller overdrage de de med nedrislende Vand befugtede Bjergheld-

ninger med qvarteerstykke slimede Lag (Bjergmeel), saaledes som i

den tempererede og kolde Zone, De synes i disse koldere Slrog at

repræsentere den samme Naturens Virksomhed , som i den hede Zone

udfores ved Corallerne. I de mexicanske Vande forekomme de for det

meste sporadisk. Ikkun to sammensatte Saltvandsformer spille en frem-

trædende Rolle, nemlig Schizonema Grevillei Ag., som overdrager Ma-

d;eporklipperne ved Vera Cruz med et tæt slimet Lag, og Schizonema

Wyaltiæ Harv. var. nana, som parasitisk bedækker Lovet af flere svom-

mende Sargasssm Arter i det caraibiske Hav.

Nostochineerne mangle ganske baade i fersk og salt Vand, og

igjennem alle Regioner fra den hede Kyst til den evige Snee paa Vul-

kanerne.

OsciUatorineerne spille ikkun en ubetydelig Rolle, og frem-

træde for det meste med bekjendte europæiske Arter i den tempererede

Region; saaledes Oscillatoria subfusca Ag* paa 3500 Fods Hoide ved

Aguas sanlas, Oscil. Corium Lbg. i Vandrender ved Mirador (3000

Fods Hoide), Scytonema Myochrous
fi.

ocellatuiji paa Bjergsider ved Mi-

rador, Eiendommelige Former ere Lyngbya crassa n, sp. paa

Granit i selve Havstokken ved Playa Coyote ved Sydhavet, og Calothrix

cyanea n. sp. parasitisk paa Sargasser i det caraibiske Hav.

Zygnemcrne forekomme i stillestaaende fersk Vand i den tem-

pererede Region omtrent paa samme Maade som hos os, dog ei saa

hyppige. Spirogyra adnatum Ag. og S. nitidum Ag. ere de eneste

iagttagne Former. /

Conferveerne fremtræde med yderst faa Ferskvands Former.

Samlingen indeholder vel flere Arter, men ikkun C. sordida J. Ag. har

med Sikkerhed kunnet bestemmes. Vigtigere ere Saltvandsartorne; saa-
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ledes horer C. antennina Bory. (C. media Ag.) til Basaltitens og Gra-

nitens meest cliarakterisliske Former ved begge Have, idet den over-

drager Klippevæggene med et tæt Dække af stive borsteagtige Traade.

1 den mexicanske Bugt bemærkes fremdeles C. implexa Ag., C. tortuosa

Ag., C. Linum Ag., C. sericea Ag., C. fascicularis Mcrt., C. implicata Ag.

Ulvacecrne forekomme ganske under samme Forhold som hos

os, og ved begge Have. Saaledes Ulva compressa L. i Mexicanske

Bugt og ved Sydhavet, U. latissima var. umbilicalis ved Sydhavet, U. lat,

var. palmata ved Vera Crnz, Enteromorpha clathrata Lk. i Mexic. Bugt.

Nye Farmer ere Prasiola mexicana n. sp. i rivende Bjergslromme paa

Vulkanen Orizabas Ostside fra 6500 til 3500 Fods Hoide. Pericystis

æruginosa nov. gen. i Vandledninger ved Havana. Denne nye Slægt

staaer imellem Ulvaceer og Lemanieer , nærmer sig til hine igjennem

Enteiomorpha clathrata, til disse igjennem Lemanea , og bestemmer

navnlig denne sidste hidtil amphibole Slægts Plads i Systemet.

Lemanieerne ere repræsenterede' ved L. torulosa var. ramosa

Ag. som voxer i rivende Bjergstromme paa Cordillerernes ostlige Held-

ning imellen 4 og 5000 Fods Hoide.

Siphonieerne spille en vigtig Rolle , og forekomme, saavel i det

ferske Vand som i begge Have. Flere Arter Vaucheria ere iagttagne i

rindende Vand paa Ostkysten og i de indre bækkenagtige Dalstrogs

Floder, hvor de ligesom Oscillatoria chthonoplastes hos os forhoie Flod-

bunden ved at fastholde og sammenklæbe Sandet imellem de slimede

Traade. Alle indsamlede Arter ere sterile , og kunne saaledes ikke

specilisk bestemmes. Bryopsis pennatula n. sp. forekommer i smaa sub-

marine Klofter i Granitklipperne ved Sydhavet ved S. Augustin.

Codium tomentosum Ag., Valonia favulosa Ag., Anadyomene

stellata Ag., Caulerpa Chemnitzia Lmrx. og C. plumaris Ag. paa Ma-

dreporklipperne ved Fortet. S. Juan d'Ulloa. Caulerpa clavifera Ag.

overdrager Skallerne af en alenlang Pinna-Art og Perleostersen

i Tehuanlepec Bugten ved Sydhavet.

Af Ualimedeernes Gruppe ere to Former vigtige: Penicillus

Phoenix Lam. og Cymopolia barbata Lmrx. , begge voxende i stor

Mængde paa Coralreveue ved Vera Cruz.

Af Fucoideernes store Orden forekomme Ectocarpeerne aldelé«

under samme Forhold som hos os. Det er endog den samme Art , E.
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siliculosiis Ag., som i den mexicanske Bugt danner en af Slrandfjærens

eiendomnaeligste Algeformer. Ectocarpus hrcviarticulatus n. sp. voxer

parasitisk paa Grenene af den nye Algeslægt, Chnoospora pacifica, ved

S. Augustin ved Sydhavet.

Sphacelarieerne ere kun repræsenterede ved een Art, Sphac.

tribuloides Menegh. , der voxer paa Ostersskaller ved Boca del rio , S.

for Vera Cruz.

Af Chordarieer findes Liebmannia Leveillei J. Ag. hyppig paa

Coraller ved Vera Cruz. Alle indsamlede Exemplarer ere sterile*

Efter Dr. J. Agardhs nyeste Undersogelse viser denne Plante sig baade

specifisk og generisk forskjellig fra Mesogloja vermicularis , hvormed

flere Algologer have villet forene den.

Slægten Myrionema, hvis Plads i Systemet endnu er temmelig

uvis, fremtræder med en Art, M. expansum n. sp. , der skorpeagtig

overdrager Koralkalken ved Vera Cruz.

Dictyoterne ere baade med Hensyn til Arlsantallet, og Indivi-

dernes Hyppighed den vigtigste Algegruppe i de tropisk-americanske Have.

Asperococcus sinuosus Ag. voxer som hule sandfyldte Boller paa Bladene

af Kernera oceanica; Asp. intricatus n. sp. ligner en huul dichotomisk-

deelt Halymenia, overdragende med sine krybende Stængler Sraaastene

og Conchylier. Dictyola ciliala J. Ag., D, Bartayresiana Lmrx. , D.

Bartayresiana /9 divaricata, D, Schroederi Mart. forekomme i storste

Mængde i mexicanske Bugt.

D. crenulata n. sp. paa Sydhavskysten ved S. Augustin og

Puerto de Guatulco. Padina pavonia Ag. er den almindeligste Alge langs

den atlantiske Kyst, medens Padina temjis Bory fremtræder paa Syd-

havssiden. Haliseris delicatula Ag. er almindelig i mexicanske Bugt.

Sporochnoideerne ere repræsenterede ved en ny Slægt, Chnoo-

spora pacifica. som i stor Mængde forekommer paa Granitklipperne ved

Sydhavskysten ved St. Augustin.

Af Fucaceer er Slægten Sargassum den eneste fremtrædende.

Den spiller i det tropiske Hav omtrent samme Rolle, som Slægten

Fucus hos os. Flere Arter fores ved Rotationsstromningen i det atlan-

tiske Hav ind i den mexicanske Bugt, og opkastes langs Kysterne. Paa

den allantiske Side bleve indsamlede : Sargassum vulgarc L. , S. bacci-
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ferum Ag., S, Ilyslrix J. Ag. paa Campeche-natik, S. affinc u. sp.

i Strædet imellem Cuba og Jamaica. Paa den mexicanske Vestkyst

bemærkedes ikkun een Art i del stille Hav, S. Liebmanni J. Ag., hvilken

i stor Mængde voxede i den heftigste Brænding paa de smaa Granitoer

og Skjær, som Ondes langs Kysten,

Meget paafaldende var det at finde en fuldkommen Mangel

af Laminarieer, hvoraf Former ere bekjendte baade N. og S. for det

undersogte Strog, og som forekomme i begge Oceaner. Forgjæves

eftersporedes i det stille Hav de prægtige Lessonier, Durvillæer, Ma-

crocyster, som spille en saa vigtig Rolle langs de peruanske og chile-

niske Kyster,

Af Florideernes Orden indtage Ceramieerne omtrent samme

Rolle som i vore Vande; dog gjælder dette ikkun om den atlantiske Side.

VVrangelia penicillala Ag. var. rainor bedækker Koralklipperne i Fjæren

ved Vera Cruz med et slimet blodrodt Lag. Spyridia filamentosa Harv.

voxer sammesteds^ og Centroceras clavulatum J. Ag. og Ceramium dia-

phanum Harv. findes parasitisk indblandede imellem alle tidligere omtalte

Algearter

Cryptonemccrnes Gruppe er riig paa Former, Nemalion virens

n. sp. opdagedes paa Sydhavssiden imellem Chnoospora. Liagorerne

ere især hyppige i den mexicanske Bugt. Foruden den bekjendte Lia-

gora ceranoides Lmrx., fandtes to nye Arter , L. pulverulenla n* sp. og

L, leprosa n. sp. ved Vera Cruz.

Galaxaura rugosa Lmrx. og Microlhoe lapidescens Decne hore

begge til Corallernes eiendommelige Algeformer i den mexicanske Bugt.

Octotylus furcellalus var. minor forekommer i Sydhavet ved

Pochutla. Samme Localitet have to skjonne Grateloupier, G. Sternbergii

var, vcrsicolor. J, Ag. og G. prolongata n. sp. , hvilken sidste er van-

skelig at charakterisere fra den atlantiske G. filicina, dog findes iLlandt

Hundreder af Exemplarer ingen Overgang. — Gelidium corneum Lmrx.

tilhorer den allantiske Side. Af den nye Slægt Ahnfeldtia, som er op

stillet efter Sphærococcus plicatus Ag. og S. concinnus Ag., forekommer

en ny Art, A. gigartinoides i Sydhavet ved S. Augustin.

Chondrieerne ere meget fremherskende i den mexicanske Bugt;

de blive endog meget besværlige, idet man neppe finder Exemplarer af

nogen Alge, hvorpaa ikke en eller anden Laurencia eller Hypnea voxer
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parasitisk. — Loraentaria parvula Gaill. er funden meget sparsomt paa

Bladene af Kernera ved Vera Cruz. Laurencia tenuissima Lmrx., L.

dasyphylla Lmrx,, L. pinnatifida var. botryoclada, L. obtusa var. virgala

Ag., L. papillosa Ag. ere de langs Ostkysten iagttagne Former.

Rhodomeleerne hore ligeledes til de meget vigtige Grupper i

del undersogte Strog , især ere Polysiphonierne, Alsidierne og Acan-

thophorerne meget individrige.

Af Slægten Polysiphonia ere folgende Arter indsamlede: P.

perpusilla n. sp. i Sydhavet ved St. Augustin ; P. dictyurus n. sp. , en

af de skjonneste Arter af Slægten, i Sydhavet, ved Pochutla; P. intricala

var. simplicior J. Ag. paa Campeche Bank imellem Sargasser; P. bre-

viarticulata Ag. ved Vera Cruz; P. cuspidala n. sp. meget sjelden ved

Vera Cruz. — Af Alsidium findes ikkun de to bekjendte Arter, A.

triangulare og A. Seaforthii J. Ag. i storste Mængde i den mexicanske

Bugt. — Digenea simplex Ag., Acanthophora Thierii Lmrx., Aman-

nia oblusiloba J. Ag. paa Roralkalk eller parasitisk paa andre

Alger i mexicanske Bugt. Den nye Dichfyurus occidentalis fra Vera

Cruz horer til de interessanteste Opdagelser i denne Retning, da Slægten,,

som tidligere kun beroede paa en Art, idelig blev miskjendt og henfort

til de heterogeneste Former, som Griffithsia, Cladostephus, Bindera o s. v.

Sphærococcoideerne^ som skulle slutte denne Oversigt, ere især

vigtige ved den Rolle som Hypnæa spiller, idet denne Algeform sand-

synligviis er den hyppigste i det tropiske Atlanterhav. H. spinella J.

Ag. og H. musciformis charakterisere saaledes den mexicanske Bugt,

medens den nye H. pannosa tilligemed dens var. erecta forekommer i

Sydhavet, overdragende Granitklipperne med et tommetykt næsten læder-

agtigt tæt samraenfiltet Teppe af betydelig Udstrækning.

Gracilarier ere kun fundne paa den atlantiske Side, nemlig

G. confervoides Grev, , G. compressa var. fastigiata og G. cervi-

cornis J, Ag.

Fra Professor Hiort i Soroe havde Selskabet modtaget folgende

Skrivelse:
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Ærbtidigst Promemoria I

Undertegnede har i flere Aar samlet Materialier til el Skrift,

som passende vilde kunne kaldes Glossarium anglo-danicum, og jeg har

i Aaret 1843, da jeg forfattede Akademiets aarlige Program, bckjetidt-

gjort nogle Prover af mine Samlinger, som '^Tillæg'' til dette Program,

hvilkel jeg herved tillader mig at oversende det Kongelige Selskab, for

derpaa at grunde et ærbodigst Andragende, — Jeg beder nemlig, al

Selskabet vilde gunstigen lade dette ^'Tillæg^' nærmere undersogo o^

dernæst erklære mig, hvorvidt jeg turde gjore mig Haab om, at Det, i

sin Tid, vilde understotte Trykningen af et saadant Glossarium, Jeg kan

nemlig ikke gjore mig Haab om at finde en Forlægger, der stimmeligen

udstyrede del — dog menes ikke hermed en vis Elegans, som Pro-

grammet, i Anledning af Hs. Majestæts Fodselsfest, er trykt med —

;

men derfor kræver just Hensyn til mine andre Studier og andre paa-

begyndte Skrifter, at jeg maa stræbe at faae at vide, 1) om jeg efter

mere vedholdende Anstrengelse kan vente at faae dette Glossarium ud-

givet strax efter Fuldendelsen, eller 2) om det mere langsomt skal ud-

arbejdes, for, efter min Dod, at blive henlagt til Enkeltes Eftersyn i et

eller andet Bibliothek.

Allerærbodlgst

Soroe den 3 Februar 1846.

Den i denne Anledning nedsatte Coraitee, bestaaende af Confe-

rentsraad Werlauff^ Etatsraad Molbech CAffalter) og Professor N. M, Pe-

tersen^ afgav herover folgende Betænkning:

''Det i vedlagte Andragende fra Hr. Professor, Lector ved Soroe

Academie og Ridder af Dannebrog, P. Hiort bebudede videnskabelige

Arbeide, hvorover det Rongel. Danske Videnskabernes Selskab har be-

haget at ville modtage Undertegnedes Betænkning, fortiener upaatvivlelig

Selskabets, ligesom overhovedet videnskabelige Sprogforskeres og Sprog-

kyndiges Opmærksomhed og Deeltagclse. Det er det bekiendle, for den

nordiske Sproghistorie i hoi Grad mærkværdige Slægtskabsforhold , som

finder Sted, saavel iraellem det ældre engelske og skotske Skriftsprog og

del Danske Sprog, som imellem dette og adskillige af det endnu levende

engelske og skotske Almuesprogs Dialecter, Hr. Professor Hiort aglcr at
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oplyse ved et Glossarium anglo-danicum, eller en Ordbog over saadanne

i Skrifter og i hine Dialekter forekommende garamel-cngelske Ord , der

have Liighed med tilsvarende danske , og ved disse kunne forklares.

Et saadant lexicalsk Arbeide, hvortil Hr. Professor Hiort i flere Aar har

giort betydelige Samlinger, hvilke han endnu idelig arbeider paa at ud-

vide, vil ei allene i sig selv give et rigt og interessant linguislisk historisk

Udbylte; men det vil kunne afgive vigtige Bidrag til den historiske Op-

lysning af vort Modersmaals, det nyere danske Sprogs Oprindelse og

Dannelse; det vil, yderligere bestyrket og forklaret ved den grammatiske

Indledning, hvormed det er at onske og formode, at Forfatteren vil led-

sage et saadant Værk, tiene til Oplysning af del viglige Moment i vort

Sprogs Historie, som fremtræder i Liigheden imellem det Danske og dit

ældre engelske Skriftsprog^ netop i hiin Middelaldersperiode, hvdri der

hos os selv hersker en beklagelig Fattigdom paa danske Sprogværker.

— Professor Hiort har, i sil Program "om del engelske Conjugations-

system, med et Tillæg om Forholdet imellem Engelsk og Dansk" (Soroe,

1843) S. 116— 121, fremhævet delte og mere andet, som kan liene til

al bevise Nytten og Interessen af Undersogelser og Ordsamlinger, der

kunne lægge hine historiske Forhold imellem Dansk og Engelsk for

Dagen ; ligesom han ved de i Tillægget meddeelte Prciver, af forskjelUg

Art og forskiellige Kilder, tagne af Malerialierne til bemeldte Glossa-

rium, practisk har viisl, i hvor mangfoldige Tilfælde et saadant Arbeide

vil kunne tiene til begge Sprogs Oplysning*

, Vi kunne saaledes ikke andet end være af den -Formening , at

Hr. Prof. Hiorts Foretagende, i et engelsk-dansk Glossarium noiere al

oplyse begge Sprogs Slægtskabsforhold og Ordliighed, vil blive ligesaa

vigligt og gavnligt for den danske Sprogforskning, som hæderligt for vor

Literatur, baade i og udenfor Danmark; og da et Arbeide af den Natur,

som delte har, upaatvivlelig ei vil kunne fremmes, uden ofTenllig Under-

stottelse til Trykningen: troe vi at have al Grund til paa det bedste at

anbefale det den Liberalitet, hvormed det Kgl. Videnskabernes Selskab,

i mange Retninger, virker for den fædrelandske videnskabelige Literatur.

Men da Værket synes at være endnu langt fra dels Fuldforelse, og Sel-

skabet dog behover fornoden Kundskab om dets Beskaffenhed, dets Slor-

relse, og Maaden hvorpaa del vil kunne udkomme, saml hvilken Under-

slollelse dertil vil iidfordr'^s: tillade vi os (i Henhold til Forfatterens
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egne Ytlringer, i hans Skrivelse til Selskabet af 3. Februar) al fore-

slaac: al

Selskabet vilde opmuntre Professor Hiort til at skride frem i

Udarbeidelsen af det omtalte dansk-engelske Glossarium; og til-

lige yltre det onskelige i, at det ledsages af en kort grammatisk

Indledning; ligesom at Selskabet derhos vilde tilkjendegive ham,

at det, naar Værket er fuldfort, eller dog er fremmet saa vidt,

at en Prove deraf kan forelægges og Værkets Storrelse omtrent

kan angives, vil findes villigt til, paa en med Forholdene pas-

sende Maade, at understotte dets Trykning.

Kiobenhavn den 12te Mai 1846.

Wt'erMauff* C Jftoibecn. iV. JKf. JPetersen.

Selskabet bifaldt denne Betænkning,

Selskabet havde modtaget;

Flora Balava, 137-141.

Modet den 29^« Mai.

Jcitatsraad Molbech oplæste 1ste Afdeling af en Afhandling, "om det

danske Skriftsprogs historiske Udvikling^ med Hensyn paa dets nærvæ-

rende Forhold.''

Det danske Skriftsprog, Organet for den Literatur, som, endnu

er, og formodentlig ogsaa vil i)live fælles for den danske og norske Nation,

maa betragtes som det nyeste af alle europæiske; skiondt Skriftsproget

selv kan kaldes endeel ældre end Literaturen, Denne begyndte forst,

med nogen Fuldstændighed, at udvikle sin Skikkelse fra Midten af det
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18<le Aarhundrede; men et dansk Skriftsprog var allerede lil, skiondl

fattigt og uden Fylde, i det sexlende. Det holdt sig, men nedtrykt og

forarmet ved Udviklingen af den lærde og videnskabelige Literatur i det

latinske Sprog, hvori ogsaa Danmark log en ikke uberommelig Deel, i det

16de og 17de Aarhundrede; det sluttede sig ogsaa allerede fra Luthers

Tid til den hoityihke Sprog- Udvikling, ligesom tidligere til den neder-

tydske og engelske ; det havde imidlertid i hine Aarhundreder bevaret

endeel mere af dansk Eiendommelighed i Sprogtonen og Ordforraadel,

end da vort Skriftsprog, efter en betydelig Synken til barbarisk og pe-

dantisk Udartning — hvori det omtrent holdt Skridt med Tydskland —
begyndte at hæve sig, at udvoxe og forme sig til literair Udvikling. —
Disse Forhold og en meget sildig Lileraturdannelse, maatte nodvendig yttre

en betydelig og særegen Indflydelse paa Skriftsproget. Det var naturligt,

at da det danske Folk endelig, imod Midten af det 18de Aarhundrede,

begyndte at tilegne sig den europæiske aandelige og videnskabelige Cul-

lur, var der et foleligt Misforhold imellem det aandelige Stof, man

bebovede at optage, og den endnu indskrænkede, forsomte Sprogdannelse.

Dette havde man ogsaa langt tidligere folt og udtalt. Imedens enhver Lærd

og Videnskabsmand i Danmark endnu neppe kiendte nogen anden Sprog-

form, at bevæge sig i som Forfatter, end den latinske, fandtes der dog,

endog blandt Universitetets Professorer en Rasmus Bartholin^ der i en latinsk

Oration (1674} i de stærkeste Udtryk formanede og opmuntrede sine Lands-

mænd til Modersmaalets Brug og Uddannelse til Skriftsprog; ja endog

fremstillede Nodvendigheden af at danne en populair Literatur i Landels

Sprog, hvis man vilde fremme Nationens aandelige Dannelse, tilligemed

dens Stigen i Nationalvelstand ved nyttig Kundskab og practisk Indsigl.

Dermed saae det dog endnu fattigt ud indtil Holberg lagde

Grunden til en dansk Literatur; hvilket man noiagtigere kan sige, end

at han var Skaber af en Literatur i Danmark, som neppe en heel Men-

neskealder efter hans Dod kunde siges at være skabt eller udviklet. Dog

var det endnu overhovedet den ældre danske Sprogbrug og Sprogtone,

som denne aandfulde og vittige Forfatter fulgte og overholdt. Men, en

Fiende af alt ængsteligt Pedanterie, og begavet med en sielden Lethed i

ethvert Slags stilistisk Production, ændsede han hverken i Skrivebrug

eller Grammatik den strenge Consequents; var ofte mere skiodeslos, end

correct, og var ugeneert i den hyppige Anvendelse af fremmede (nemlig
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franske og latinske) Ord; som liaii heller vilde bruge, end blive stiv og

fremmed, ved med eet at opgive en i hans Tid almindelig herskende Brug

i den danske Prosa. Med al den Frihed og Lethed, hvormed han behandlede

denne, og med al sin Mangel paa Purisme, blev han dog indenfor

Sprogets egne Grændser i Charakteer og Tone; og gav hos os det

forste glimrende Beviis paa (som sildigere Digtere ogsaa bl. a. have be-

styrket), at det er giennem de geniale Forfattere, ikke ved de kritiske Sprog-

lærdes, Puristers, lingvistiske Anliqvarers og Ortographers Bestræbelser, at

et Sprog danner og forædler sin Skikkelse, saaledes som den udvikler sig

i en Literatur. — Man feiler ogsaa meget, iiaar man taler om en væ-

sentlig Forskiel imellem den Holbergske Sprogcharakteer og Sliil, og

vore Tiders. Man kan opvise en, hundrede Aar yngre, fortrinlig dansk

Stilist, hos hvem man endnu kan finde mærkværdige Liigheder med

Holberg, et Slags Sprogslægtskab, der ligger i Stilens indfodte Charak-

teer, i den ægte Danskhed i Sproget, som bl. a. ogsaa Baggesen i for-

trinlig Grad eiede.

Efter Holberg indtraadte snart et Forhold i den fortsatte Sprog-

udvikling , hvori det bliver tydeligt nok, at den aandelige og videnska-

belige Dannelses hurtigt fremskridende Udvidelse snart maalte fole en

stærk Trang til en hertil svarende rigere Sprogfylde, en Opdyrkning og

Forædling af de stilistiske Organer og Kræfter i Sproget, der maalte

soge at holde Skridt med Nationens Kullur. Det danske Skriftsprogs

Former og Elementer vare allerede i Aarhundreder dannede og form-

fæstede i en egen Retning. Denne havde Holberg ikke forladt; ligesaa

lidt kunde den forlades af de danske Prosaister, som fra Midlen af det

18de Aarhundrede gik videre i at berige, danne og forædle Skriftsproget

i flere Lileraturgrene. 1 Sprogculturen ligger en vis Naturgang og Natur-

nodvendighed. Ligesaa lidt som "man har seet noget andet nyere Sprog

i Europa vende tilbage til sin Oldtid, til forældede Sprogkilder og Sprog-

former: ligesaa lidt kunde de danske Forfallere i det 18de Aarhundrede

gaae tilbage til en rigere grammatisk Organisme, og iovrigt ypperlig

Ordskat, men i en fattigere Lileraturkreds, hvorfra Nordens nyere Sprog-

form engang er udrunden. Man kunde ikke soge sine umiddelbare

Sprogmonstre blandt islandske Skialde og Sagaskrivere, hvis Literatur

standsede, da Europas moderne Cultur begyndte, med den gienfodte For-

trolighed med Grækenlands og Roms Classikere. — Vi havde i Danmark
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et Skriftsprog, i hvis Dannelse allerede for Aarhundreder siden den siæl-

landske Sprogart eller Dialect havde faaet den Overvægt, som en fuldkom-

nere Cultur formedelst Brugen i Ilofsproget og hos Adelen maa have

givet den. Man har ingen Love eller Vedtægter, nedskrevne i den

jydske D'idilecl; (ikke engang den jydske Lovbog, de slesvigske Stadsretler

eller senere Haandskrifter, som tilhore Jylland , fi cmvise mcer end ube-

tydelige Stænk af Jydsk Dialect i den siællandsk-danske Forml. Endnu

mindre har man jydske Folkeviser eller Skrifter i Prosa, fra Skriftsprogets

senere Udviklingstid, saa lidt som noget Spor til at Fyens, eller andre

danske Oers Mundarter have giort sig gieldende i den danske Sprogdannelse.

1 denne Sprogets Udvikling havde det derimod, allerede tidligt

nok, i flere Retninger sluttet sig til den nedersaxiske Hovedform af det

tydske Sprog; (hvorved upaatvivleligt ogsaa den afgiorte Liighed iraellem

dansk og engelsk Sprogcharakleer, stilistisk og tildeels grammatisk Orga-

nisme, staaer i Forbindelse). Denne Henboining imod lydsk Sprog og

Literatur fremtraadte ogsaa under det danske Skriftsprogs Udvikling i

det 18de Aarhundrede; den betingedes med Nodvendighed, ikke allenc

ved locale Forhold ; men ved hele Sproghistorien, Men det var ligesaa

lidt i denne nyere Tid , som i ældre Perioder, en oplosende og de-

struerende Sprog -Proces. Det danske Sprog laante og tilegnede sig

meget fra Tydskland; men det blev aldrig fortydskeU Det har, som en

sprogkyndig og sprogvant dansk Forfatter nylig har sagt, under alle Om-

skiftelser '"''holdt sig friskt i sin Kiærnep det er, uagtet saa megen Ind-

trængen fra den lydske Side, '''•dog i Rod og Stamme blevet sig selv."'

Der fremgik aldrig af Tydsk og Dansk et tredie, et nyt Sprog; saa-

ledes som man kan sige, iit det nyere Engelske fremgik ved Sammen-

stod og Sammensmeltning af Angelsaxisk- Dansk og Normannisk-Fransk,

— Hvorledes den danske Sprogudvikling fremdeles er gaaet frem i

Skikkelse — hvorledes den forst aldeles har udslodt det latinsk-franske

Ordstof, hvoraf vort Skriftsprog vrimlede endnu i Holbergs Tid —
hvorledes det (fornemmelig i det 19de Aarhundrede) har skilt sig ved

en Mængde undværlige Tydskheder i Ord, Udtryk og Sprogvendinger

—
• og hvorledes det kiendeligen, i Stedet for at fortydskes^ gaaer frem

i at stræbe mod en hoiere Reenheds Forædling — uden at ville lem-

læste, eller forvende og forvride sig selv, ved at bortkaste organiske Ele-

menter, som det ikke mere kan skille sig ved, eller belemre sig med
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fremmede og forældede, hvormed di-t ikke kan assimilere sig — delle

har Forf. sogt i folgende Afsnit af denne Afhandling al angive.

Professor Schouw havde, som Redacteur af Selskabets Skrifter

indgivet et Forslag angaaende Fortsættelsen af disse. — En i denne An-

ledning nedsat Comilee, beslaaende af Proponenten^ Prof. Madvig og

Secretairen^ afgav folgende Betænkning:

"Det Kgl. Videnskabernes Selskab har forlangt vor Betænkning

over et af medundertegnede Schouw indgivet Forslag angaaende Fort-

sættelsen af dets Skrifter. Vore fælles Overveielser have ikke givet os

Anledning til nogen væsentlig Afvigelse fra delte Forslag og vi gjengive

det derfor her, kun med de Forandringer i Fremstillingen, som ere blevne

riodvendige ved den Beslutning, at Betænkningen skulde trykkes, allsaa

ikke maalte trænge til de mundtlige Forklaringer og Fremviisninger af

Prover, som ellers vilde have ledsaget den. Vi fremsætte da her For-

slagets forskjellige Led og deres Grunde.

1. Den nærværende Række af Selskabets Skrifter afsluttes med den

naturvidenskabelige og raathematiske Afdelings 12te og den philosophiske

og historiske Afdelings 7de Bind, og derpaa begyndes en ny Række.

Selskabets Skrifter have allerede ofte været afbrudte saaledes, for at

danne nye Rækker. Den fdrsle Skriftsamling udgjorde 12 Bind, den

2deii 5, den 3die 6 og don, som nu skulde sluttes og som har to Afde-

linger, kommer til at indeholde 12 Bind naturvidenskabelige og mathe-

matiske, 7 Bind philosophiske og historiske Afhandlinger. Det behover

neppe at siges, at man ved at begynde en ny Række, letter Anskaffelsen

afskrifterne for Mange. Herved vindes ogsaa den Fordeel, at man let

kan indfyre nogle ønskelige Forandringer i Skrifternes Indretning:

2. Titelen for den nye Række kunde enlen være:

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige og

mathematiske Afhandlinger, 2den Række Bind

for den ene Afdeling.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs philosophiske og

historiskeAfhandlinger, 2den Række Bind

for den anden Afdeling, eller den kunde være:

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, ole

Række,



85

hvoilil foledes:

naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling, eller philosophisk

og historisk Afdeling, med Talangivelse^ for Bindet.

For det forste af disse to Forslag kunde anfores , at man ikke har

benævnet de tidligere Rækker med Ordet Række og et tilsvarende Tal;

men den vigtigste Grund for samme synes at ligge deri, at Citationer

af Skrifterne blive mindre vidtloflige end ved Betegnelsesmaaden Nr. 2.

For denne sidste kunde man derimod anfore, at den synes mindre Mis-

forstaaelse undei kastet.

Vi have ikke villet foreslaae at kalde dem nye naturvidenskabelige og

malhemaliske, nye philosopkiske og historiske Skrifter, fordi dette ikke

passe i den Rad af Fortsættelser, som Lobet af flere Menneskealderc

sandsynligt vil foranledige.

3. I den nye Række af Selskabels Skrifter optages ikke Oversig-

terne; men hver 4 Aargange samles i eet Bind, med fælles Titel og

Register. Dette skal ikke ophæve den nærværende Skik, at give hver

Aargang en egen Titel og Register.

Vel er den hidindtil fulgte Fremgangsmaade ikke indfort uden vig-

tige Grunde. Man vilde sikkre disse Oversigter, som udgjore en om-

stændelig Fremstilling af Selskabets Historie, mod Undergang, hvilket

bedst skeer paa denne Maade. Den Indvending, at man herved ofte i

samme Bind fik baade Afhandlingen og Udtoget deraf, fandtes ikke

nok til at fraraade dette; da de færreste Læsere strax gjennemgaae noie

alle Afhandlingerne, og derfor gjerne modtage en ko^-t Oversigt over

Indholdet. Man lod sig heller ikke afholde fra denne Indretning, dened

at man maatte gjentage de samme Udtog i begge Skrifternes Afdelinger;

da Udtogene af de i den ene Afdeling indforte Arbeider ikke kunde

være uden Interesse for Læseren af den anden. Imidlertid lader det

sig ikke nægte, at denne dobbelte Meddelelse foroger Udgifterne til

Skrifternes Trykning betydeligt. Vi haabe at den foreslagne Indretning,

nu da Oversigterne komme i Boghandelen, vil være tilstrækkelig til

deres Bevaring.

At trykke Oversigterne i samme Format som Skrifterne, og tage

deraf saa stort et Oplag , at et til Skrifterne tilstrækkeligt Antal af

Exemplarer kunde henlægges dertil, synes mindre raadeligt, deels fordi

Oversigterne nu allerede i adskillige Aar have været trykkede i Octav,

deels fordi dette Format bedre passer for de smaa maanedlige Hefter,

som undertiden ei udgjore et heelt Ark.

4. Den nye Skriftrække trykkes paa samme Papir, i samme Format

og med samme Typer som næn'ærende Betænkning og vedhængende

Proveblad.

Man vil see at herved bliver Trykken sparsommere end hidindtil.

Istedet for -30 Linier til 57 Bogstaver paa Siden, faaes efler Forslaget

?7 Linier til 72 Bogstaver, det er: istedelfor omtrent 1700 Bogstaver

paa Siden faaes nu omtrent 2600; altsaa ville 2 Ark efter den nye Tryk
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optage 3 Ark ericr den gamle. Det nye Papir er bedre end det hidlii

brugte. Andre Provcr cre blevne fremviste i Selskabet og kunne atter

frenjviscs.

Kj5benhavn d. 7de I^lai IHtO.

n. c. Orsted, SehfMUW. JfåtttMvig.

Betænkningens Affatter.

Selskaljct billigede de i denne Betænkning fremsatte Forslag.

1 Henseende til de to Alternativer under Nr. 2 valgles det sidste, hvor-

efter de nye Samlinger ville udkomme under Titel af ote Række.

Polylech. Candidat Holten havde indsendt et Arbeide over

Ebbe og Flod ved Bandholm. — Den i den Anledning nedsalte Comilee

afgav derover folgende tvende Betænkninger.

„1 den Undersogelse , som Cand. Holten har tilsendt Videnska-

bernes Selskab angaaende Ebbe og Flod ved Bandholm har han deels

givet en detailleret Freraslilling af de Forandringer, der paa dette Sted

ere blevne iagttagede i Vandstandens Holde fra Begyndelsen af Juni og

til Slutningen af October 1844, deels meddeelt de Resultater, som han

har troet at kunne udlede af Iagttagelserne, Hvad Iagttagelserne selv an-

gaaer, har Comiteen kun at anfore, at det anvendte Apparat synes at have været

fuldkomment hensigtssvarende; forsaavidt derimod Forfatteren har anvendt

de umiddelbare Resultater af Iagttagelserne paa den Maade, at han forst

har sogt at borteliminere de ikke periodiske Forandringer i Vand-

standens Hoide, og derpaa er gaaet over til at bestemme de periodiske

Forandringer, da kan vel herimod bemærkes, at en saadan Behandling

af Problemet ikke kan ansees for aldeles correct, men Comilteen an-

tager dog ikke at der bor lægges videre Vægt paa denne Indvending,

eftersom det dog ikke kan drages i Tvivl, at de Sporgsmaal , hvorpaa

det især kommer au, ere blevne fuldstændigt oplyste, idet det ved For-

fatterens iagttagelser og videre Ilndersclgelser er blevet tilstrækkeligt

beviist, at der ved Bandholm exislerer en regelmæssig Ebbe og Flod,

ligesom der ogsaa er Grund til at antage at Forfatterens Bestemmelser

af de nærmere Omstændigheder ved Phæ nomenet ere saa noiaglige, som
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den korte lagUagelsesrække har tilstedet. Sammenholder man nemlii^

de for Bandholm meddeelle Resultater med de tilsvarende for del nær-

liggende Karrebek, da viser sig for det forste en fuldkommen Overeens-

stemraelse med Hensyn til Middeihoiden af Flodbolgen, idet DiflFerentsen

imellem Bestemmelserne for begge Steder kun udgjtJr 1 Tomme, medens,

hvad Havnetiden angaaer , hvilken for Bandholm er funden at være

13 T. 1' og for Karrebek 13 T. 52', Forskjellen ikke heller er storre,

end at den kan forklares ved Forskjellighed af Havnenes Localileter

hvorved imidlertid kan bemærkes, at der ved Angivelsen af Havnetiden

er indlobet en Urigtighed for Forfatteren, idet han nemlig enten bar

addert Meridiandifferentsen imellem Greenwich og Bandholm, hvor den

skulde subtraheres, eller maaskee ved Afskrivningen forvexlet Havnetiden

efter Greenwicher og Bandholmer Meridian med hinanden, i hvilket

Tilfælde Havneliden for Bandholm bliver fuldkommen overeensstemmende

med den for Karrebek, Endelig kan del ogsaa anfores som en Om-

stændighed , der taler for Rigligheden af Forfatterens Resultater , at

Mellemliden imellem Hoivand og Lavvand , samt Mellemtiden imellem

Lavvand og Hoivand ere fundne saaledes, at de tilsammen udgiore det

rigtige Interval imellem to paa hinanden folgende Hoivande eller

Lavvande.

Forsaavidt Forfatteren skulde onske at faae sit Arbeide bekiendt-

gjort i Selskabels Skrifter, troer Comiteen blot at burde bemærke, at

det ikke synes nodvendigt at optage alle Iagttagelserne i den originale

graphiske Form, hvori de ved denne Leilighed ere blevne meddeelte,

men at det formeentlig vil være tilstrækkeligt at beholde denne Form

for eet Interval af 7 Dage, og at de forovrigt kunde fremstilles ved

Hjelp af en Tabel, omtrent som Tab. II , til hvilken Forfatteren kunde

referere sine Bemærkninger.

Den 21de Jan. 1816.

Betænkningens AtTatter.

„Det Kongelige Videnskabernes Selskab har under 21de Marts

bcgiært Comiteens yderligere Betænkning om den af Hr. Cand. Holten

indsendte Undersogeise om Ebbe og Flod ved Bandholm , og om den

senere indsendte Fortsædelse af Observationerne.
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I del Comileen henholder sig til dens under 21de Januarr

afgivne Betænkning, skal den nu blot lilfoie: at skjondt den er enig i

at Cand. Holtens Arbeide, ikke kan ansees som nogen egentlig Afhand-

ling, og at saaledes den 19de § i Selskabels Vedtægter, efter dens

Mening, ikke ligefrem kan anvendes derpaa, saa har det dog afgivet et

saadant Resultat og kostet saamegen Flid og Tid, at det fortjener SeN

skabets Opmærksomhed og Paaskjonnelse, hvilken Comiteen, under nær-

værende Omstændigheder , ikke troer at kunne vises Forfatteren paa

mere passende Maadc, end med Tildelelsen af Selskabets Solvmedaille.

Med Hensyn til de forisatte Observationer skal Comileen be-

mærke: at da de allerede beregnede Iagttagelser have tilstrækkelig be-

viist, at der findes regelmæssig Ebbe og Flod ved Bandholm, og Resul-

tatet tillige stemmer med ældre Erfaring om Slorrelsen deraf, saa mener

Comiteen, at man ikke tor love sig andet Udfald af fortsatte Beregninger;

den kan derfor ikke anbefale Selskabet at anvende nogen Bekostning

derpaa.

Kjcibenhavn den 1ste Mai 1846.

Schiiter. UMwfsen, Måofftnann.
Betænkningens AlTatter«

Selskabet tilkjendle Cand. Holten sin Medaille i Solv.

Selskabet havde modtaget:

Versuch einer Monographie des tergipes Edwardsii, cin Beitrag zur

Natur- und Entwickelungsgeschichte der Nacktkiemer, angefangeii

1840, abgeschlossen 1843 von Alexander von Nordmann^ Pro-

fessor und Gartendirector zu Odessa. St. Petersburg, 4to.

Magnctical and meteorological observations made at Washington under

orders of the honorable secretary of thc navy, 1838 by

lieutenant J. M. GUliss U. S. N. printed by order of the

senate of the united States. Washington J845. 8.

Trattato del magnelismo e della eleltricila, ^t\V ah: Francesco Zantedeschi.,

professore di flsica e mathematica applicata nell' 1. R. Liceo

di Venezia etc. Part. 1. Venezia 1844. 8.
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Oversifft
over det

Konjfeliffe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbei d^M^
i Aaret 1846.

o«-*^30^^=-&<>

Af

Coriferentsraad og Professor Mt» C &rsied^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

mr, 6.

Miidet den 12*e Juni.

Conferentsraad //. C, Orsted forelæste en undersogende Samtale, hen-

horende til det Skjonnes Naturlære, og som nærmest knyttede sig til

Vandspringet ; men ved denne Betragtning af en bestemt Gjenstand,

mener Forfatteren tillige at belyse en Deel af det Skjonnes Naturlære i

Almindelighed. Grunden til den Fornoielse, et Vandspring opvækker

hos os, er den Mangfoldighed af Naturtanker, som udtrykkes deri. Vel

gjor man sig under Nydelsen ikke Rede derfor; men vor indre Sands,

som er frembragt og indrettet efter de samme Fornufllove som den ydre

Natur, foler en Tilfredsstillelse ved Indtrykket af de under en Enheds-

form sammentrængte Naturtanker. Allerede det, at Vandet stiger imod

Tyngden, fremkalder Folelsen af en skjult loflende Kraft. Den stigende

Tykkelse af Vandstraalen, fremstiller os en fortsat Voxen , og meddeler

os derved Folelsen af en alle Dele gjennemtrængende lovbunden Virk-
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somhed. Slranlens Adsplitlclse i ulallige Draaber, hvorved der for Oiel

ligesom dannes mangfoldige nedhængende Grene, forstærker endnu denne

Folelse. Draabernes paraholisl^e Baner fremstille uagtet mangfoldige

smaa Afvigelser, een Hovedform, Udtrykket af en rig Tankeeenhed,

Den Lysels Brydning og Tilbagekastning, som hevirkes ved alle disse

bevægede Draaber, og nærmere bestemmes ved de i dem foregaaende

Svingningsbevægelser, foriiger endnu Indtrykkets Mangfoldighed og Live-

lighed, uden al træde ud af den Grundeenhed i Virkningen, som sam-

menholder del hele Indtryk. Den svage næsten umærkelige Lyd, som

Draaberne foraarsage ved deres Vexelvirkning med Luften, og den

stærkere, som de frembringe ved deres Fald, slaaer ikke mindre under

samme Eenhedslov, Saaledes erholde vi da en sammenstemmende Virk-

ning paa vore lo ædleste Sandser. Det forslaaer sig at meget smaa

Vandspring ikkun frembringe en ubetydelig Virkning paa os, ja vel

endog ved Bilanker, f. Ex, om en mislykket Bestræbelse kunne frem-

bringe et ugunstigt Indtryk; men dette henhorer til de i Sagens egen

Natur begrundede Undtagelser. Nogle ganske usædvanligt hoie og stærke

Vandspring frembringe et i adskillige Henseender forskjelligt Indtryk fra

det vi modtage fra de andre. De have, naar de betragtes i Nærheden

ikke samme Overskuelighed, og frembringe en altfor stærk Lyd; der-

imod opvækker Kraften og Storreisen et Indtryk, som er beslægtet med

det Ophoiede. Han gjor opmærksom paa at det Ophoiede, det Livfulde

og det Harmoniske i Naturen ere tre Grundformer for Yttringen af det

Aandelige deri. Endeligen besvares den Indvending, at denne hele

Betragtningsmaade af det Skjonne kunde synes altfor materialistisk, ved

at bemærke, al hele Naturen er Frembringelsen af den evige Aand, og

al del allsaa er denne, som gjennem Naturen virker paa os.

Selskabet besluttede at meddele Kammerherre, Grev Knuth til

Knuthenborg en Taksigelse i Anledning af en Række Iagttagelser over

Ebbe og Flod ved Bandholm med et Apparat, han selv dertil havde

ladet forfærdige, og hvilke Iagttagelser han havde meddelt Selskabet.
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Selskabet havde modUiget folgende Skrifter:

Observations made at the magnetical and meleorological observalory at

Toronto in Canada, printed by the order of Hr. Majestys Go-

vernment, under the Superintendence of Lieut.-Colonel Edward

Sabine of the Royal Arlillery. Vol. 1, 1840, 1841, 1812.

London 1845c 4.

Transactions of the society of Edinburgh, Tora. XVI. P, I.

Proceedings of the society of Edinburgh. 1844 og 1815. Nr. 25 og

26, Register 1832—1844.

Transactions ot the society of Edinburgh. T. XVII. P. I. or Obser-

vations in magnetisme and meteorology made at Makerstowe

in Scotland in the observatory of General Sir T, M, Brisbane^

Bart. 1841. 1842. under the direction of E, Russel Esq. in

1811 and of John A, Brown Esq. in 1842, the whole edided

by John A. Brown Esq. Edinburgh 1845. 4.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag, in Verbindung

mit mehreren Mitarbeitern ausgefuhrt und auf offentliche Kosten

herausgegeben von Carl Kreil^ Director der K. Sternwarte. 6

Jahrgang 1845. Prag 1846. 4.

Magnetische und geographische Ortsbestimmungen in Bohmen ausgefiihrt

in den Jahren 1843— 1845 von Carl Kreil^ Director der Stern-

warte u. s. w. Prag 1846.

ijber die periodischen Erscheinurigen im Pflanzerjreiche von Carl Fritsch^

k. k. Cameralconcepts-Praktikanten u. Mitgl. d. Bohm. Ges. d.

Wiss. Prag 1846.

Philosophical Transactions of the Royal society of London. 1845. 1. 11.

Proceedings of the Roy, soc. of London. 1845. Nr. 61.

Præsidentens Tale 1815, og Medlemslisten 1845.

Nachrichten iiber die Universitåt und Konigl. Ges. der Wissenschaften

zu Goltingen. 1845. 8.

Handbuch der Mineralogie von J. F. L, Hausmann^ 2 Th. 3 Abth.

zweite ganziich umgearbeitete Ausgabe. Gott. 1816. 8.

Kgl. Vetenskaps-Academiens Handlingar 1842 og 1813.

Årsberåltelser om Botaniske Arbelen och Uptakter til Kgl. Vet.-Akade-

demieu af Wickstrom, 1839 — 42.
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Årsberallclser om framslegen i Kemi och Mineralogi af Jac, Berzelius.

1844. 1845.

Arsberatlelsc om Zoologiens framsleg, 3 Dele, af Sundewall^ Boheman,

Loven,

Ofversigl af Kgl, Vel.-Academiens forhandlingar 1844 og 1845. Nr.

1—7.

Tal af Rgl, Vet.-Acad. Præses Herr Hans Jiirta, hållct 31 Marts 1839

på hundrade årsdagen efter Academiens Indstiftelse. Stockholm.

4843. 8.

Tal af Kgl. Vel.-Acad. Præses Friherre Brinkmann 31 Marts 1843.

Om Hinduernes theogonie, philosophic och kosmogonie af M, Bjorn-

stjerna. 1843. 8.

Miixlet den 26^^ junl.

prof. Steenstrup meddelte nogle Iagttagelser over de danske Arter af

Slægten Froe (Ranå) Han gjorde forst opmærksom paa, at der

under det linneiske Navn Rana temporaria hidtil havde her i Landet

været forvexlet idetmindste to meget forskjellige Arter, der baade i ydre

Form og indre Bygning afveg meget fra hinanden ; den ene er nemlig

i Krop og Lemmer mere langstrakt og i Forhold til sin Storrelse mere

spinkel bygget, samt har en budtere Snude og bredere Pande; hos den

anden Art ere Bagkroppen og Baglemmerne mere muskelstærk byggede,

Forkroppen er noget smalere og Snuden er temmelig spids, hvorfor

denne Art i det Hele har en smukkere Form end den forstnævnte; derhos

er Panden hos denne Art smal og kjendelig hvælvet, og under Roden

af den mindste Taa paa IJagfoden findes der en meget sammentrykt

stor Knude, understottet af en temmelig stor og flad Knokkel, og

beklædt med en bruskaglig Hud, medens den tilsvarende Knude hos den

forstnævnte Art er mere rundagtig, kun svag udviklet, beklædt med en

blod Hud og kun understottet af en meget liden Knokkel. Paa (jrtind
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al disse og lignende Forskjelligheder Irocde Meddeleren, al de nu

bekjendte danske Arier af Froer bedst kunde adskilles ved folgende

korte Skjælnemærker.

1ste Gruppe. Froer, hvis Svommehud paa Bagfodderne naaer lige ud

til Langtaaens yderste Taaled; de fjerne sig ikke ret langt fra

Vandene til nogensomhelst Aarslid. Hovedet nedtrykt og bredt;

Hannen har under Forplanlningsliden oppustelige Dlærer under

Struben*

1, Rana esculenta L. 3 gule Striber nedad Ryggen; den midterste

af disse, der gaaer ligefra Næsespidsen til Gadboret, er meget

smal men den stærkest farvede (gul). Knuden under Roden af

den mindste Bagtaae meget sammentrykt og temmelig stærk,

ligelang med Taaervs lo ydre Led og udgjorende en Halvdel

af hele Taaen*). Pandebenet smalt, udhulet.

2deil Gruppe. Froer, hvis Svommehud paa Bagfodderne naaer idet-

hoieste kun til Langtaaens næstyderste Taaled; de fjerne sig efter

For{)lantningstiden raeer eller mindre fra Vandene, hvori de have

ynglet; Hovedet er hoiere, og Ansigtets Sider staae mere steilt.

Hannen uden oppustelige Blærer i Forplanlningsliden.

2, Rana oxyrrhinus Slp. (= R. temporaria L. pro parte). Hovedet

kegleformig tilspidset. Snuden spids, meget fremragende over

Underkjæben; Knuden under mindste Bagtaaes Rod er sammen-

trykt, bruskhaard, og ligestor med samme Taaes tvende ydre

Led, og I af hele Taaen; Svommehuden hos Hannen naaende

til Langtaaens næstydersle Led, men hos Hunnen staae hele 3

Led af Langtaaen udenfor Svommehuden; Paadebeuet hvælvet,

smalt.

3, Rana ptatyrrhinus Slp. (== R» temporaria L. pro parte)* Ho-

vedet bredt afrundet, ovenpaa fladt, Snuden budt, kun lidet

fremragende over Underkjæben. Knuden under mindste Bag-

taaes Rod rundagtig-aflang, blod, kortere end samme Taaes to

ydre Led, og J af hele Taaen; Svommehuden hos begge

') Saaledcs er idetmindste Forholdet hos alle de dauskc Individer, Slp. har

undcrsogt. Manglen af mork Plet bag Oiel er ikke karakteristisk, da den

ofte er tilstede især i den yngre Alder, og da de andre Arter undertiden

have den saa svag, at den aldeles ikke eller megcl vanskelig kan slijclncs.
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Kjcin naacndc lil det næstydeiste Led af Langlaacn. Pande-

benet fladt og bredt.

Foruden disse Karakterer tllfoiede Stp. encjtiu , at liækkenbcnet

hos den spidssnudede Froe (R. oxyrrhinus) var lioiere og med en bred Kam

foroven, hvorimod samme Been hos den bulsnudede (U. plalyrrhinus) var

lavere og trindere, og kun forsynet med en meget lav Kam ; et lignende

Forhold gik igjennem Halebenet, Os coxygis, der hos den spidssnudede

var stærkt sammentrykt og med en hoi Kam, næsten i dets hele Længde,

medens de hos den budtsnudede er længere, trindere, og kun med en

svag Kam paa dens forreste Halvdeel. 1 disse Forhold nærmer den

sig altsaa noget til R. escuienla, med hvilken den netop ogsaa har den

stærkere Bygning tilfælleds. I Farvelegningen udmærker R, platyrrhinus

sig ved, at den altid har en noget lysere Linie midt nedad Ryggen,

hvilken Midtlinie aldrig er smal som hos /{. c5CM/en<a, men oftest H—2'"

bred; denne lysere Midtlinie mangle uden Undtagelse alle R. oxyrrhinus^

hvorimod de tvende lysere Sidelinier ere i Reglen stærkt fremtrædende

og gule.

Med Hensyn til de tvende for sammenblandede Arters Udbred-

ning, bemærkede Stp., at begge synles at forekomme overalt og

omtrent Ijge hyppig paa Sjælland: dog er i forskjellige Egne snart

den ene snart den anden mere fremherskende (saaledes R. oxyrrhinus i

Soroes nærmeste Omgivelser). Udenfor Sjælland havde han seet R»

oxyrrhinus i et eneste Exemplar blandt Krybdyr, der vare samlede i Om-

egnen af Lund i Skaane. Efter Prof. Nilsson skal der ogsaa i

Sverrig være fundet en Art, som efter hans korte Beskrivelse minder

meget om R. oxyrrhinus, da den skal være spidssnudet, have en

i.edsktaaende Pande, og en hoi Kam paa Halebenet som denne, samt

derhos saa stærkt udringede Svommehude paa Bagfodderne, at2J—3 hele

Led staae udenfor Svommehuden; men da Prof. Nilsson just lægger

Vægt paa, at denne Art, som han kalder R. arvalis ^ har en lys Linie

ned ad Ryggen, hvilken vore spidssnudede Froer aldeles mangle, medens de

netop have det morkere tegnede V paa Forryggen, der ikke skulde til-

komme R. arvalis, men blot den Art, som Nilss. anseer for at være

den retle R. temporaria L. , og da det ikke kan antages, at Prof.

Nilsson skulde have overseet saa ioinefaldende en Karakter som den

store skarpe Knude under Fodroden, eller det smalle convexe Pande-
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|jen*j, og U., kan det ikke ret vel gaae an al formode, at Nilsson skulde

have havt vor spidssnudede Art for sig. Skulde disse sidstnævnte Ka-

rakterer være oversele, kunde Ns* R. arvalis dog maaskee være Hunnen

af denne Art, da han har havt for faa Individer for sig, til at man af

den angivne Farvelegning aliene tor slutte sig til en Arlsforskjellighed.

Baade efter den senere umiddelbare Sammenligning, som Hr. Mag. LiJjeborg

har anstillet mellem Exemplarer, sendte fra Stp. til Museet i Lund, og

de paa delle Museum opbevarede faa svenske Exemplarer af R. arvalis

Nilss., og efter den Sammenligning, Stp. selv har kunnet anstille med

et af de Lundske Originalexemplarer, hvilket velvilligt var ham overladt

paa nogen Tid, er det imidlertid sikkert, al Nilssons R. arvalis er kun

Hunnen af R. oxyrrhinns; og der forekommer blandt de danske aldeles

lignende Farvevarieteter, hvor der tilsyneladende bliver en lys Ryglinie

mellem de imod begge Sider samlede morkere Pletter* Langt snarere end i

Sverrig turde den spidssnudede Art være bleven bemærket i England; idel-

mindste stemmer del Cranium, som Bell afbilder af sin Rana scolica, temmelig

noie med Craniet af R. oxyrrhinus, og de angivne Bækkenforhold kunne

maaskee ogsaa tydes som overensstemmende med dem hos R. oxyrrhinus,

men med Sikkerhed er det umuligt efter det Par Ord, som Bell med-

deler om denne Art, hvilken han ovenikjobet kun kjcnder af et eneste

ham laant Skelet, at afgjore Artseenheden af hans saakaldte skotske Fro

og vor spidssnudede. Med Hensyn til at Arten benævnes Rana sco-

tica hos Bell, bliver det mærkeligt, at Stp. paa en kort Reise i Skot-

lands Hoilande i 1844 undersogle de Froer, han kunde erholde, og

samlede saadanne baade paa Ost- og Vestsiden af Hoilandene, men

hverken i Dalene eller paa Fjeldene fandt han andre end R. platyrrhinus^

saaat Navnet scolica i alle Tilfælde for denne Art bliver en mindre pas-

sende Benævnelse**}.

Forat forebygge ny Forvirring havde Slp. derfor indtil videre

tillagt begge de i Danmark fundne Arter af Landfroer nye Benævnelser,

da Linnes Rana temporaria efter hans Mening er en aldeles collectiv

*) Prof. Nilsson siger udtrykkelig, at hans R. arvalis har „en bred og plalt

mellanbalk mellan ogenhålen, som hans R. temporaria L. Skand. Fauna
III. S. 93.

*) Denne Froe fandt Stp. paa Benn Nevis indtil over 2()()() Fod over Havfladen.

Hr. Dr. Kroycr har vist ham et Exeinplar af samme Art fra det allor-

nordligste Norge (Kaafjorden).
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Art, der omfaller dem begge, og da de ikke med nogen Sikket hed kunne

henfores til nogen af de ovennævnte Forfatteres opstillede nye Arier.

Navnene R. oxyrrhinus og platyrrhinus ere valgte med Hensyn til den

temmelig ioinefaldende Forskjæl i Snudens Form.

Meddeleren gjorde endvidere opmærksom paa, at det til en noie

Fastsættelse og Afbenyttelse af Artskaraktererne hos de forskjellige Fro-

arter var nodvendigt, at man mere end hidtil havde de temmelig store

Kjonsforskjelligheder for 6ie, som frembydes indenfor Arten, og frem-

hævede blandt andet, at hos alle de tre danske Arter af Froslægten er

Forlemmerne meget kortere hos Hannerne end hos Hunnerne, og deres

Knokler anderledes formede, saaledes at man neppe vilde antage, al

Hannernes med mange stærke Beenkamme udrustede Overarm var den

samme Knokkel som Hunnernes aldeles trinde; fremdeles er Bagfod-

dernes Svommehud langlmere udringet hos Hunnerne end hos Hannerne,

hvilket i Forbindelse med den mere glatte og slibrige Hud hos Hannerne,

den mere vortede og rue Hud hos Hunnerne, noksom hentyder paa, at

Hannerne ere ialmindeligbed mere Vanddyr end Hunnerne, hvilket ogsaa

Erfaringen bekræfter.

Hos ingen Art er imidlertid Kjonsforslyellen fundet saa stærkt

udtalt i det Ydre og til visse Tider i Levemaaden som hos den spidssnu-

dede Froe: Rana oxyrhinus; Hannen har en meget bred Svommefod, medens

Hunnens Svommehud er saa stærkt udringet, at de 3 yderste Led af

I.angtaaen staae udenfor samme, ved hvilket Forhold dette Rjons Til-

boielighed til at leve paa Landjorden antydes. Ligesom R. platyrrhinus

fremkommer denne Art af sin Dvale meget tidlig om Vaaren, i de forste

varme Dage efter Isens Optoning; til denne Tid findes Hannerne

hundredvis sammen paa visse udvalgte Steder af de med Græsbund for-

synede Vande, i hvilke de have overvintret; men man vil forgjæves

soge efter een eneste Hun imellem dem; forst nogle (o—8) Dage senere

seer man Hunnerne fremkomme og fra Landjorden soge Vandene.

Umiddelbart efter Forplantningen, som gaaer for sig slrax efter Hunner-

nes Ankomst, soge begge Kjon Landet, fornemlig om Natlen, og sprede

sig mer og mer i Omegnen af Vandene den hele Sommer igjennem;

(log vil man altid finde Hannerne paa fugtigere og skyggefuldere Steder,

Hunnerne paa mere lorre. 1 Udgangen af September og Begyndelsen

af Oclober ere Kionnene allerede iagttagne paa eller i Nærheden af
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tloros Ovotv intriiigsplailser, Ilamioino i Vandene og Humieine i dissr-s

nærmeste Omgivelser paa Landjorden, især ved og mellem Uodderne af

»le Pil og ÆI, som s(aac i Moserne. — Ogsaa hos Rana platyrhinus havde

SIp. bemærket en (ilsvorcnde Tilboielighed hos Hunnen til at leve paa

Landjorden , men havde ikke havl Leilighed til al anstille Iagttagelser

nok for al afgjore, om denne slet ikke sogte Vandene om Vinteren, eller

om den blot forblev noget længere paa Landjorden inden ilen sogte de

Steder, hvor den dvalede om Vinteren. Selv med Skruptudsen, Biifo

vfiignru^ har det stedse været Tilfældet, at alle de talrige Stykker S![).

har taget i Vandene umiddelbart efter deres Fremkomst — der falder

omtrent 8te Dage efter de ovennævnte Froarters — have været Han-

n<'r"'j, medens de mere skrubbede Hunner altid komuie senere, og i

deres Hudforhold vise, at de have tilbragt Vinteren paa lorrere Steder **>.

At der virkelig i de nævnte Forhold er noget ikke blot for

Froer og Tudser men for hele Amphibieklassen Karakteristisk, blev frem-

deles klart ved de over Salamandione anstillede Iagttagelser, da Stp.

stedse har fundet begge danske Arter af Salamandre i Vandene umid-

delbart efter Lsens Optoning om Vaaren, men kun Hanner^ hvorimod alle

de Ivlrige Individer, som han har samlet i den lidlige Vaar under Stene

og Stammer, eller som ere fundne kravlende paa Jorden i Haver og ved

Gjcrder, have samtligen været //wmcr. Mederis netop disse qvindelige Eners

vortede og tone Hud vidnede om, at de havde opholdt dem paa det

Torre, viste de ved Isens Opgang om Vaaren fangne Hanners glatte og

slimede Hud og deies uddannede Ryg- og Halekam, at de maae have opholdt

dem i Vandet i længere Tid, og altsaa nodvendig maae have overvintret

deii. Dette rimeliggjores ogsaa derved, at Fft. flere Gange har i Oc-

tober og November ffuigL't Ener af den storie Art, Triton crisiatus Laur.,

"j Snesegange liar Meddeleren i Furanret 1812—13 og 44 iagltagel Tudsernes

Fremkomst og Kan forsikkre, al idelniiiidste endcl afvcre Tudser tilbringe

Vinteren i Sidonie og paa Hundon af Firdvler og Damme; de undcrsogte

Stykker liave aliid været Hanner.
*''') Ogsaa af Skrupludser gives der her i Landet to forskjællige Arier, en

plumpere med nieget bred og flad Pande (Pandebcnel neppe dobbelt saa

langt som- bredt, og svagt udhulet), og en mere langstrakt med smallere

og meget hvirl^el Pande (Pandebenel tre Gange saa lajjgt souk bredt og

tenunelig stærkt hNælvet); for d«'nno sidste Form lia\de Slp. for("lol>:u

foroslaaol lU-iKeviiclsen Bvfo cotnnmtntKS,
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pna hvilke Uygkafniueii allerede var lermnclig ud\iklct. Da Kjouncne

»Hid ere blevne beslemlc efter dei) indre Bygning, og ikke eiler den

ydre Form , saa der altsaa ingensomhelst Forvexling i den Henseende

kan have fundet Sted, og Iagttagelserne ere skete paa tilrigc Exemplarer,

troede Ffl. sig befoiel til al paaslaae, at de ældre Angivelser om begge

Kjons Overvintring paa Landjorden kun er begrundet i en mindre riglig Be-

stemmelse af "Kjonnene, ligesom der i det Hele ikke findes faa feilagtigc

Angivelser om Kjonnencs Ydre*).

Af denne Hannernes særegne Bygning til, og deres deri be-

grundede storre Tilboielighed for et mere uafbrudt Liv i Vandet, mente

Stp. slutteligen man kunde forklare nogle særegne Phænomener, der

ere os bekjendte i disse Dyrs Naturhistorie. Saaledes syntes det for

aldeles lunefuldt, naar Naturen med Et overdrog Hannen af Fodsels-

hjælperen, Alyles ohstetricans^ at svomme omkring med sin Huns Æg i

Vandet, indtil disse udvikledes, medens Hunnen efter Æggenes Lægning

lever paa Landjorden, aldeles ubekymret om Ynglen; men seet i den

ovennævnte Sammenhæng forekommer det os naturligt, al det paalægges

netop det Kjon at sorge for den fiskelignende Yngels Vel, hvis Element

Vandet er, og kun derved, at Hannerne af dette Dyr vikle Æggemasserne

om deres Bagbecn og blive gaaende med dem, gaaer denne Art eel

Skridt videre, end de andre, thi alle Tudsehanner vise idetmindstc den Omhu

for Afkommet, al de hjælpe deres Hunner med al lægge Æggene, idet

de med Bagfodderne fremlrække de i lange Strænge ordnede Ægge-

masser, — Naar det derimod saavcl efter Undersogelser over den indre

Bygning som ifolge den eneste Ligltagers udtrykkelige Angivelse netop

er Hannen af den amerikanske Tudse Pipa americana^ der fastklæber

Æggemasserne paa Hunnernes Ryg, hvor Uugerne i eiendommelige Sække

gjennemgaae den samme Udvikling som ellers i Vandene, og saaledes over-

drager al videre Ansvar for Ynglen til Hunnerne, saa er her atter 0[)fostringen

flirt tilbage til det naturlige Kjon, fordi den forcgaaer |)aa Landjorden, Hunnens

egenlige Element; thi i disse Dyrs Hjem svarer den kolde Ri.'gntid til

vor Vinter og er Pipatudsens Dvaletid ; dens Forplantningslid indtræder

med den korre Aarstid, i hvilken hver Dam og Vyl udlorrcs, saa

*) Saaledes er det netop Hunnen og ikke Uannen, dci liar den s.loire og

bredere nedUæiiKcnde Læbelap. Deiiinod er det Hannen og ikke Hunnen

der har den storre Svulst onikring Kjonbaabiiinjjcrnc.
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Yngelen yiklc omkomme, liavde Naturen ci paa eu saa besynderlig

Maade sorget lor Smaapyller paa det ene Kjons Uyg, hvor den spæde

Vngel kan fra Fisk omvandle sig lil Froe*).

Professor Forchhammer forelæste en Afhandling, som vil blive

meddelt i næsle Xummer.

Selskabet liavde modtaget folgende Skrifter

:

•

Histoire de la Sociétc Royale des sciences d'Upsal par J, II, Schroder.

Upsal 184G. 4.

Bulletin de la Sociétc géologique de Franco, deuxiéme serie, tome 3'^'^,

feuilles 4—15.

Letter lo llie hon» Charles J. Ingcrsol^ chairman of the cornmittée ori

foreign relations of Ihe house of representatives, containing sorae

brief nolices respecling the present state, productions, Irade,

commerce etc. of the Comoro islands, Abyssinia, Persia, Bur-

mah, Cochinchina, Ihe indian Archipelago and Japan by Aaron

IL Palmer etc. New-York 1846. 8.

Tijdschrift voor nafurlijke Gcschiedenis en Physiologie, uitgegeven door

J. van der Ilbevcn en W» II. de Vriese,

Actslykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhuus af Dr. lliiberlz.

3die Stvkke. 30 Ex.

•) Smlgn. Dr. Philipp Fermins Abhandlungcn von der Surinamischen Krott*

oder Pipa, iibers. v. Goeze. Brawnschwcig 1776. S. 16 -I
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Oversigjt
over det

Kongdigfe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets medlemmers Arb ei-d-eo^

i Aaret 1846. /^'S'^' '•

\

Åf

Confereritsraad og Professor JHT« €7. di*Si€iim
rommandeur af Dannebrogcn og Dannebrogsmand , Selskabets Secrelair.

JWr. 9 ^ S,

Modet den 13<i« November.

"rofessur 2eisc meddelte en kort Beretning om nogle af ham anstillede

Forsog over Carotinet.

Det for Roden af Daucus Carota (Guleroden) særegne Stof, som

har faaet Navnet Carotin^ var hidtil ikke kjendt i reeh Tilstand; thi

ved den ene brugelige Maade for at udskille det , rjemlig Udtrækning

med Æther, Inddampning, Bchandlirtg med Alcohol, eller Ammoniak, faaes

det uundgaaeligt i Forbindelse med en stor Wængdo fecd Olie , og

derfor kun som en salveaglig Masse, med indblandede Krystaller af

Carotin. Prof. Zeise har forsogt flere Behandlinger for al skille det fra Olien
]

og det er endelig lykkedes ham at udfore det. Den Fremgangsmaade,

hvord Carotinet ifolge hans Forsog bedst erholdes fuldkomment rcent,

er i det Væseiitlige folgende. Piian presser Saften af den stærkt farvede

Sort af Gulerodder; man fortynder den med 4 til 5 M-ial Vand og
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tilfoier dernæst Svovelsyrc, fortyndet med 10 D. Vand. Efter Tilkomst

»f en endog temmelig ringe Mængde Syre er alt det farvede af Saften

snart udskilt som Bundfald; man fragyder og udvasker. Den saaledes

erholdte grodagtige Masse udrorer man med en stærk Kalilud og koger

i 1 til IJ Time. Kaliet virker aldeles ikke paa Carolinel, da derimod

Olien saponificeres , og en Rest af Albumin m. ra. optages dels i for-

andret, dels i uforandret Tilstand. Man fraskiller nu Carolinet ved

Filtrering og udvasker. Saaledes erholdes det endnu blandet med en

Rest af el saltagligt Legeme, som maa decomponeres, da det ellers

ved fortsat Behandling tildels folger Carotinct. Hiin udvaskede Masse

udrores derfor paany med Vand og derpaa tilsættes under Opvarmnir.g

el Overskud . af fortyndet Svovelsyre. Det atter ved Fillreiing samlede

og udvaskede, nu renere, me;j dog, blandt andet, med frigjort fed Syre

forurenede Carotin befries ved Udvaskning med forst svagere , siden

stærkere Alcohol , fra denne og bringes derefer i fuldkommen tor Til-

stand. Nu benyttes til Fuldendelsen af Rensningen et andet af Prof.

Zi'ise fundet Forhold ved Carolinet, der eller Fraskilning af all olie-

agtigt kun meget vanskeligt optages af Ælher, nemlig det, at det op-

loses meget let og overordentlig rigeligt af Svovelkulslof. Ved derme

Oplosning, som giver en yderst stærk farvet blodrod Vædske, tilbage-

bliver stedse noget af et fremmed Slof. Den ved Destillation noget

inddampede og derpaa med Alcohol blandede Oplosning giver nu Caro-

linet som særdeles smukke , men stedse meget smaa , Krystaller. Sam-

lede paa Fillen udvaskes de til Fraskilning af en mulig Rest af feed

Syre, med Alkohol, og torres.

Saaledes erholdt er Carotinct et morkerodt, af smna, meget stærkt

glindsende Krystaller, bestaaende Legeme, noget lig Kobber, baade

ved Farve og Glands, saaledes som det faaes af Kobberoxyd ved Re-

duclion formedelst Brindluft* Det hy en meget svag, ret behagelig.

Lugt. Det er tungere end Vand, uoploseligt i delte, næsten uoplose-

ligt i Alcohol, meget tungoploseligt i Ælher og Acetone. Det smelter

ved 168^ til et rodt gjennemsigtigl Liquidum, der ved Afkjoling storknes

til en moikerod, sprod, harpixaglig Masse, uden mindste Tegn til

Krystallisation. Men skjondt efter Udseende uforandret, har det dog

lidt Forandring ved Smeltningen; thi det er derefter langt rigeligere

oploseligt i Alcohol og Ælher end del var; og Oplosningen i Ælher
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eller Svovelkulstof indtorcr til fernisagtigé Masser, uden Tegn til Krys-

tallisation. Det destrueres ved 287^, giver derved nogen, men paa-

faldende lidt Luft, samt lidet af et olieagligt Legeme, men i temmelig

stor Mængde Kul. Ophedet i fri Luft kommer det i Brand og bort-

brænder uden ringeste Residuum.

Prof. Z. har senere analyseret det. Resultatet er, at dets elemen-

tåre Sammensætning er C^ H^o, Oet er folgelig i del mindste poly-

mert med Terpenthinolie og derhen horende Stoffer, en fra flere Sider

sikkert interessant Omstændighed. Tor Chlorluft virker ikke paa lorlCarotin
;

men ved Tilstedeværelse af Vand forandres Carotin ved Chlor til et

sneehvidl, i Vand uoploseligt, i Ælher og Svovelkulstof opioseligt, chlor-

holdigl Legeme. Oplosningerne give ved Inddampning kun en sprod,

harpixagtig, ufarvel Masse, uden Tegn til Krysialbsalion.

Ved allernaadigst Skrivelse af 18de Juli behagede det Hans Maje-

stæt at tilforordne Professor Steenstrup og Dr. Inspccteur Krbyer den

Comilé, som er udnævnt til at modtage de Nalurgjenslande , som

hjemsendes fra Gaiathea,

Magister Allen havde indsendt Berelmng om de Afskrifter, han har

faaet udfort ved den ham af Selskabet bevilligede Understollelse og at

disse Papirer under hans Fraværelse i Sverrig ere nedlagte i Universi-

tetels BibliothekeU

Selskabet modtog fnlgende Skrifter.

Acmuaire magnélique et mélcorologique du corps des ingenieurs de

mines de Russie, ou recueil d'observalions magnéliques et méléorolo-

giqiies failes dans rélcndue de Pempire de Russie et publiées par

ordre de Sa. M. Imp, Nicolas L sous les auspices de son Exe. M.

de Wrontchenko ministre des finances par A, T. Kupfer , directeur

des observatoires magnet, etc. année. 1813. 1 & 2. Petersb. 1845.

Nole relative a la temperature du sol et de l'air aux limites de la cul-

turc de céréales par A. T. Kupfer.
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Report of the meeting of the Brilish association for the advancement of

science, 1838, 39. 41. 12, 43. 44. 45.

Abhandlungen bei Degriindung der Konigl. Siichsischen Gescllschaft der

Wissenschaflen am Tage der 200 jiilirigen Geburlsfcier Leibnizens^

lierausgegeben von der fiirstlich Jablonowskischen Gescllschaft. Leip-

zig 1846.

Foraminifcres fossiles du Bassin tertiaire de Vienne decouvertes par son

Exe. le chevalier Joseph de Hauer et decrites par Alcide d'Orbigny,

ouvrage public sous les auspices de Sa. Maj. l'Empereur d'Autriche.

Paris. 1846. 4.

Transactions of the Linnéan society of London. Vol. XX. P. 1.

London 1846.

Proceedii»gs of the Linnean society of London. S. 261—304.

Oeuvres de la Place. Vol. 4 «fc 5.

Flora Balava. 142.

Nova acta regiæ societalis scientiarum Upsaliensis. Vol. 13. Fase. 1.

Upsala 1816.

Journal of the Royal geographical society of London. Vol. XVL

P. 1. 1816.

Bulletin de la sociélé géologique de France. 2me serie. Tome 3.

Feuill. 16—48. Paris 18l5 et 1846.

Die Kindesthotung in gericlitsarlzlicher Beziehung von Dr. E. A. L.

Hiibner in Heide in Norderdilhmarschen. Eriangen 1846. 8.

Uebersicht der Arbeilen und \'eranderungen im Jahre 1845 der Schlesi-

schen Gescllschaft fiir vaterlandische Cultur, Breslau 1846. 4.

Gleanings from the menagerie and aviary at Knowsley-Hall. Knowsley

1846. Fol. (Sendt af Earl of Derby.)

Figures of molluscous animals selected from various aulhors elched for

the use of Students by Maria Emma Gray. Vol. 1* London 1842.

En Catalog over Cuviers Bogsamling.

Nolice sur Tétat actuel de la publication de TAtlas de Mr. le vicomte

de Santarem par J. P. Aillaud. Paris 1816.

Bulletin de la soc. Imperiale des Naluralistes de Moscou. 1845. Nr. 4.

1846 Nr. 1 «fc 2.

Transactions of the American philosophical society held at Philadelphia

for promoting usefull Knowledge. Vol. IX. Part. 2. Philadelphia 1845. 4.
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Proceedings of Ihc American philosophical sociely held at Philadelphia

Vol. 2 the rest & Vol. 3 Nr. 1—3.

Dr. Dunglisons public discurse ou Peter S. Duponceaii. 1844. 8.

Transactions of the hislorical and lillerary commilée of the American

philosophical society at Philadelphia 1813.

Proceedings of the historical and litterary comraitée of the American

philosophical society at Philadelphia. Nr. 30—34.

Sulla filosofia della fisica , risposta del Dott. Amb. Fusinieri.

Ossidazioni interne di coppie saldate nella pila di Volta. Mern. del.

D. Ambr. Fusinieri. (Annali delles cienze del Regno Lombardo Veneto.)

Fundamenti di filosofiå nella fisica, memoria del dottore Amb. Fusinieri.

(Annali delle scienze del Regno Lombardo Veneto.)

Proceedings of the Zoological society of London. Part. 13. 1845.

Reports of the council and auditors of the zoological society of London.

Apr. 1846.

Den raa Eddike, acetum, et historisk-pharmacologisk Forsog af D Seidelin.

Kbhvn. 1846.

Doctor Levy, Recherches sur les diverses espéces de cire.

— — Sur quelques combinaisons nouvelles du perchlorure d'étain.

— — Recherhes sur la composilion des gaz que l'eau de mer

tient en dissolution dans les differens moments de la

journée.

(Alle 3 Afhandlinger af Annales de Chimie et de Physique.)

Enquete zur l'aulenticité des phénoménes éléctriques d'Angélique Cottin

par le docleur Tanchou. Paris 1846. 8.

Programme de prix de la sociélé Royale des scieiices, de Tagricullure

et des arts de Lille.

Extrait du programme de la socielé Hollandaise des scienccs de Harlem

pour Tannée 184(}.

To russiske Skrifter over Mnemoniken.

Ligeledes modtog Selskabet et af Dr. Hornbech forfattet Kort over

Oen St. Thomas.
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Modet den 27''e November.

JPlofesssor Olufsen oplyste i Anledning af en i vore Binde af en frem-

med Kalender optagen Notits om en Planet hiinsides Uranus , at der i

Aaret 1801, da denne Kalender var udkommen, endnu ikke havde været

nogen paa bestemte astronomiske Facta grundet Formodning om en saa-

dan Planet, ligesom der til denne Tid endnu mindre viide have været

tilstrækkelige Data forhaanden til theoretisk at overbevise sig om dens

Tilværelse, Under disse Omstændigheder kunde saaledes den omhand-

lede Notils kun ansees som en i en usædvanlig Form fremsat llypothese,

hvilkel endvidere bekræftede sig ved Undersogelsen af den angivne Af-

stand og Omlobslid, der aabenhart vare erholdte ved at benytte den,

under Navnet af Bodes Lov , 1 ekjendle empiriske Regel for Planeternes

Afstande, i Forbindelse med den keplerske Lov angaaende Omlobs-

tiderne.

I Anledning af en af Arbeidsmand Jens Andersen indsendt Afhand-

handling om at beregne rcgulaire Polygonsider, og Professor Ramus^s

Erklæring derover, besluUede Selskabet at svare: at Afhandlingen vel

ikke indeholder noget, som ikke allerede er sagt af tidligere Skribenter,

men at man af dette lille Skrift seer, at Forfatteren er selvtænkende og

har Anlæg for Malhematik, som man opmuntrer ham til yderligere at

dyrke.

Selskabet modtog folgende Skrifter.

Quarlerly Journal of the geological socicty. Nr. 8. 1846.

Descriplion de l'observatoire astronomique central de Poulkowa par

F. G. W. Struve. Pelersb. 1845. Fol.

Mémoires de l'aead : imperiale des sciences de Si. Petersbourg 6me serie,

Sciences raalhémaliques, physiqucs et naturelles. Tome 6me. a) Premiere

partie de sciences mathémat. el physiques. Tome 4me 2de livraison.

b) sciences naturelles. Tome 5me , 3me og 4me livraisons.

Mémoires présentées a l'acadcmie imperiale de St. Petersb. par divcrs

savans. Tome orne 1, 2, 3, 4, 3, 6me livr. tome 6me I livr.
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Modet den W^ December.

Prof. Schouw meddeelte en Afhandling om de geo^raphisko og histori-

ske Forhold af do i Italien voxende Træer og Buske, som henhorc til

Egefamilien (Cupuliferæ)*

Egefamilien eller de Skaalbærende Planter (Cupuliferæ) udgjore i den

nordlige Halvkugles tempererede Bælte tilligemed Naaletræerne floved-

bestanddelene af Skovene, — Den lorstnævnle Gruppe spiller ogsaa i

Italien i saa Henseende en Hovedrolle, men faaer her en storre Over-

vægt over Naaletræerne end i det tempererede Bæltes nordlige Egne.

Italien frembyder G Slægter og omtrent 20 Arter af denne Gruppe.

De fleste Arter, omtrent 11, hore til Egeslægten (Quercus); Avnbogen

frembyder 2 Arter: Carpinus Betulus og orientalis; Bogen, Kastanien,

Haslen og den sorte Avnbog, hver kun een Art: Fagns sylvatica, Ca-

stanea vesca, Corylus avellana , Ostrya valgaris.

De forskjellige Arter leire sig over hinanden paa Siciliens Bjerge,

paa Apcninerne og i Alperne, og da de fleste ere meget udbredte og

skovdannende og have temmelig bestemte Grændser, saa tjene de væsent-

ligen til at bestemme Ooidebællerne og deres Eiendommeligheder i

Italien.

I Sicilien og Apeninerne characteriseres det nederste Bælte, der

gaaer fra Havfladen til 2000--=1200' (forskjelligt efter den sydligere

eller nordligere Beliggenhed) ved de immergronne Ege. Delte Bælte

kaldes ogsaa det immergronne, fordi saavel disse Ege som mange andre

her forekommende Træer og Buske beholde Bladene om Vinteren.

Blandt de immergronne Ege er Steenegen (Quercus Uex) den hyppigste

og meest udbredte, derefter folger Korkegen (Q. Suber), hvis Bark

leverer Kork, mindst udbredte ere Kermes Egen (Quercus coccifera) og

den falske Kork-Eg (Q. pseudosuber). — Foruden at Bladene ere

stive, læderagtige og vedvarende, saa ere de ogsaa mindre indskaarne

end paa de nordiske Ege. Steenegen naaer en betydelig Uoide og

Omfang og maa regnes til de skjonneste Træer i Italien , hvorfor den

ogsaa er en sædvanlig Prydelse i Italienernes Villaer. — Alperne have

af de immergronne Ege kun Steenegen og det blot ved Foden af den
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oslligerc Deel , ligesom overhovedet i Alperne det irninergr5niie Bælle

er svagt anlydet.

Nord for Alperne savnes de immergronne Ege, uden forsaavidt at

Slcericgon forclommcr paa Frankrigs Vestkyst indtil f.oires Udlol) paa

47" Brede saral i Ilavorne i del sydlige England, begge Steder for-

medelst den milde Vinler. — Derimod spille de immergronne Ege,

deels de lier anforte, dccls andre Arter, en viglig Rolle ogsaa i de

ovrige Middelhavslande.

Ovenfor de immergronne Eges Bælle har Kastanien sit rette Hjem,

skjondt den, især i de nordlige Apeniner, gaaer ned i hiint Bælte, ja

slnndom endog til Sletten. — I Alperne, hvor det immergronne Bælte

knn svagt antydes, maae Kastaniens Bælte ansces som det nederste.

Kastanien stiger op til 2500^4000' efter den forskjellige geographiske

Brede. Sydeuropa har dette Træ tilfælles m(:d den vestlige Deel af

Nordeuropa indlil '0^
; den savnes derimod som vildlvoxende nordligere

og i det osllige Europa.

Gjcnnem begge disse Bælter gaae Egene med affaldcnde Lov^ deels

nemlig vore nordiske Ege, deels adskillige dermed nærbeslægtede Arter,

deels endeligen Egen med de blod['iggede Agern CQuercus Certis.) Disse

Ege ere ogsaa skovdannende og meget udbredte saavcl i Sletten som

paa Bjergene. Egenes Nordgrændse i Europa falder ved 63" i Norge,

60—61" i Sverrig og Finland, 58" i Ruslands Midte.

Dogen endeligen afioser Kastanien ; den er i de hoiero Dele af

Apeninerne det alleralmindeligste Træ. — Den indtager i Midten af

denne Bjergkjæde Bællet mellem 3000 og 6000'; sydligere rykker

Bællet hoiere op, nordligere længere ned, paa Sydsiden af Alperne

ligger det mellem 2000 og 5000' ; — hist og her i denne Bjergmasse

stiger Bogen ned til 1000'. 1 den overste Deel af Bæltet er dette

Træ lavt og nedliggende , men i Apeninerne gaaer det hoiere end

noget andet. Dette er ved forste Tanke paafaldende, eftersom Bogen

imod Nord neppe naaer 60" og holder sig tilbage for Egen,

Naaletræerne og Birken, men det forklares udentvivl bedst deraf, at

i de Iloidebælter , der have en saadan Middelvarme som den, der

findes i de nordlige Bredebælter , er Vinteren meget mildere. Derfor

sce vi Qgsaa , at Bogen i det vestlige Europa trives langt hoiere mod
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Nord cnJ i det osllige, der har saa slæik en Vinterkulde. Bogens

JSurdgræridsc danner en sig stærkt mod Ost sænkende Linie.

Tiderne for Bogens Lovspring og Lovfald ere i Alperne, Apeninerne

og Sicilien temmelig overeensstemmendø med de samme Tidspunkter i

Nordeuropa.

De ovrige Skaalbærere spille en mindre betydelig Rolle. Avnbogen

forekommer i Kastaniens og den nedre Deel af Bogens Bælte ; den

gaaer ei heller saa langt mod Nord som Bogen. Den oslerlandske Avn-

bog og den sorte Avnbog hore nærmest til del immergronne Bælte.

Begge savnes i Nordeuropa. Ilasselhusken stiger i Alperne gjennem

Kastaniens og Bogens Bælle, men naaer neppe til samme Hoide som

det sidstnævnte Træ ; i Apeninerne synes den ikke engang at gaae saa

hoil som i Alperne. — i Nordeuropa naaer den i Vesten til Gog^*

Infet Skaalbærende Træ stiger ind i det alpinske Bælte i Alperne;

i Apeninerne træder Bogen som Busk ind i det subalpinske Bælle.

Den græske Halvo frembyder betydelig Lighed med den italienske

i Henseende til de Skaalbærende Planter. Nederst findes især de

immergronne Ege, der tildeels ere de samme som i Italien; derpaa

folger Kastanien og Egene med affaldende Lov samt Carpinus Arterne,

Ostrya og Corylus , overst hersker Bogen. Ogsaa Lilleasien og Syrien

stemme overens med Sydeuropa i denne Henseende , de ere især

rige paa Egearter, saavel immergronne som med affaldonde Lciv.

Slorre Forskjel synes den spanske Halvoe at frembyde. De itali-

enske Ege, navnllgen de immergroime, ere rigtignok for storste Delen

fælles med Spanien og Portugal, men disse Lande have ikke faa , som

savnes i Ilalieti ; Bogen og Kastanien forekomme vel, men den forste

synes indskrænket til de nordlige Bjerge , den anden at være sjeldnere

end i Kalien. De lo Carpinus Arter og Oslrya Slægten anfores ikke

fra den spanske Halvoe.

Nordafrika har adskillige saavel af de immergronne Ege som af

dem, der tabe deres Lov, fælles med Italien og desuden nogle flere

Ege, men alle de ovrige Slægter savnes, som vildtvoxende J thi Kasta-

nien, som anfores derfra, forekommer noppe uden som dyrket. Saaledes

bebudes det at man nærmer sig Skaalbærernes Sydgræ^ndse. Paa de

canaiiske 6er mangler denne Planlegruppe.



1 10

Det tempererede Nordamerilia er meget riig paa Cupulifcræ, og

navnligdi paa Ege Arter. Der er iieppe nogen Art fælles for Europa

og den nye Verden, men derimod viser der sig ved en Sammejiiigning

af begge et hoist mærkeligt Exempel paa gjensidig Substitution af de

samme Slægtsformer :

Euro|>a. Nordamerika.

Fagus svlvalica. Fagus americana «fc ferruginca.

Castanea vesca» Castanea americana Sz pumila.

Carpinus Belulus. Carpiiius americana.

Corylus avellana. Corylus americana.

Ostrya vulgaris. Ostrya virginica*

Quercus mange Arter. Quercus mange Arter,

I Altaibjergene og Sibirien ligesom overhovedet i del polare og

subpolare Asien fattes denne Familie *) , derimod forekommer den i

Japan, China og Cochinchina især under Egeformen, ligeledes i Caucasus,

Armenien og Persien.

I den hede Zones Sletler savnes Skaalbærerne, derimod komme de

igjen i Bjergene. Centralamerika er saaledes meget rig paa Egearter;

Java frembyder Arter af Eg, Bog, Kastanie; Himmelaia af Eg, Kastanie,

Hassel , Avnbog. Vi kjende henved 50 Arter fra sidstnævnte Bjerg-

masse.

I den sydlige Halvkugles tempererede Zone træffes Familien kun i

Chili og Ildlandet, hvor Bogeslægten viser sig i flere Arter.

Oldtidens Navne paa de italienske Skaalbærere gjenfinde vi i de

nærværende Folkenavne :

llex
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Fagus svarer til Faggio.

Avellana — - Avellano,

Carpinus — - Carpino.

Ogsaa Beskrivelserne af de fleste efterlade ingen Tvivl om Iden-

tilclen. Saaledes lillægges llex et Agern lig Egens, dels Blade angives

at ligne Olielræets og at være vedvarende. Suber tillægges ligeledes ved-

varende Blade og en meget tyk Bark, der voxer igjen , naar den af-

skrælles , som man kan udbrede til store Plader og som bruges til

Skibsankere, Fiskernæt, Tolde og Fruentimmersko. — Egene med af-

faldende Lov gjenkjendes ligeledes paa Beskrivelserne, men det er neppe

muligt at bestemme de enkelte Arter, med Undtagelse af Cerrus, som

af Plinius charakteriseres ved Agernets Skaal , der er pigget ligesom

Kastaniens, hvilket Kjendemærke endnu benyttes som del vigtigste. — Ka-

staniens Frugter beskrives ogsaa af Plinius saa noie, at der ingen Tvivl

efterlades. De ere, hedder det, forskandsede med et med Pigger besat

Bæger; undertiden findes 3 Nodder i samme Bæger; Skallen paa Nodden

er séig og læderagtig, men nærmest ved Kjærnen er en Hinde, der

ligesom hos Valnodden fordærver Smagen, naar den ikke tages af; de

spises helst ristede. — Om Bogen hedder det, at Noddernes Kjærne inde-

sluttes af en trekantet Hud, at Illadet er tyndt, at Træels Frugtbarhed

er meget afvexlende i de forskjelligc Aar og at der i Veddet er ligesom

Tverkamme. — De Gamles Benævnelser: Corylus, Avellana og Nux

avellana, svare vistnok til vor Hassel. Den beskrives af Plinius som et

buskagligl Træ, der er desto rigere paa Frugt jo mere grenet det er;

baade Skallen og Kjærnen ere rundaglige, midt paa Nodden findes en

Navle, Nodden har et blodt Dun; endeligen bærer Busken Rakler, som

ikke due til noget. — Derimod er der ikke saa udforlige Beretninger om

de Gamles Carpinus , at man med Sikkerhed kan antage den for Avn-

bogen , men det tilsvarende italienske Navn Carpino vækker dog Sand-

syidighed derfor* Den oslerlandske og den sorte Avnbdg synes ikke

at være omtalte hos de Gamle. Kermcs-Egen er omtalt hos Plinius,

men han stod i den Vildfarelse , at det var en mindre Art af llex

aquifolium.

Hvad nu dernæst angaaer Skaalbærernes geographiske Forhold, saa

synes disse, ligesom Naalelræerncs, i det Væsentlige i Oldtiden at have

været som nu.
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Naar IMiiiius et Sled regner llcx (il de Træer , der elske Bjerge

eller, som del sammesteds hedder, Bjerge og Dale, saa kunde man

maaskec antage, at Forholdet var anderledes end nu, da Steenegen i

Italiens Midte indlager el Bælle fra Havels Niveau til 2000 elK 2500';

men da Plinius strax efter regner den til dem, der ogsaa stiger op paa

Bjergene, bortfalder Tanken om en Forandring af de geographiske For-

hold, og det saameget mere som samme Forfaller ved at anfore Excm-

pler paa meget gamle Steenege omtaler een , som groede paa Vaticaner

Bjerget og en anden, som fandtes ved Tusculum; men denne By laae

2100' over Havel (efter min Maaling) og saaledes kunne vi med tem-

melig Sikkerhed herefter sætte Træets ovre og nedre Grændse paa de

samme Iloider, hvor de nu findes.

Om Suber hedder del hos Plinius, al den ikke voxer i /ic/e Italien

og slet ikke i Gallien. Det forsle er overeensstemmende med de nu-

gjældende Forhold ; del sidsle gjælder nu om Ovcritalien (Gallia cisal-

pinaj, men ikke om de franske Middelhavslande (Gallia Iransalpina).

1 Henseende til Egene med affaldende Lov siger samme Forfatter,

at nogle groe i Bjerge og Dale, andre i Sletterne, hvilkel ogsaa nu

kan siges ; om Kastanien, at den elsker Bjerge og Dale, som ligeledes

passer nutildags.

Hvad Bogen angaaer, da har man selv i den nyeste Tid paaslaael,

at dette Træ i Oldtiden groede i Italiens Sletter og deraf draget den

Skilning, at Klimatel den Gang har været slrængerc. Det hedder nem-

lig for det forsle hos Plinius, al de forskjcllige Dele af Rom adskilles

efter mærkelige Skove, som havde været der i Fortiden; at der endnu

paa hans Tid var et Tempel til Jupiter Fagutal, hvor der fordum havde

været en Bogelund. — Men del er ovenfor efter samme Forfatters An-

givelser godtgjort, al Sleenegcn voxede i Rom og ved Tusculum paa omtrent

2000' Hoide; men Boge og Sleenege voxe nu ikke vildt sammen i Ita-

lien, og naar Rom dengang havde Bogens Klima, saa kunde Steenegen

ikke voxe ved Rom, og endnu meget mindre ved Tusculum 2000' over Havet.

— Desuden vides jo, at ogsaa Laurbærlræel, Myrten, Pinien, Cypressen,

Jordbærtræcl og mangfoldige andre af Middelhavels Træer og Buske ogsaa

voxede ved Rom. Saaledes vilde det vist være meget overilet, om man

paa Grund af en etymologisk Hypolhese om Oprindelsen uf Navnel Ju-

piter Fagutal vilde antage, al Rom dengang havde Bogclunde. — Men
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selv om Etymologien var rigtig, kan man jo t. Ex. tænke sig, at Tcni

plet forst havde slaaet paa en slorre Hoide, hvor der groede Boge, og

siden være blevel flyttet ned til Rom. Her fortjener vistnok ogsaa el

andet Sted hos Plinius Opmærksomhed, hvor det hedder, at der uden

for Byen Tusculum paa en Hoi, som kaldes Corne er en hellig Boge-

lund , indviet til Diana. — En anden Forfatter Festus taler ogsaa om

Jupiter Fagutals Tempel ; men siger at der h.ivde været et Bogetræ^

ikke som hos Plinius en Bogelund , som var helliget Jupiter. Man

kunde maaskee Iroe, at et enkelt Træ enten var saaet eller havde saael

sig selv ; dog tvivler jeg paa at de klimatiske Forhold vilde tillade del,

i det mindste ikke det sidste. '"\)

Men der gives et andet Sted hos Plinius , der ligeledes og dot

mere umiddelbart synes at tyde hen paa , at Bogen i hans Tid gik

længere ned. Han nævner nemlig endeel Træer, som gaae ned i Slet-

lerne og blandt disse Bogen (Fagus). Men umideelbart derefter siger

han at Laurbærtræet, Myrten og Sleenegcn gaae op paa Bjergene;

hvilket staaer i ligefrem Strid med den foregaaende Sætning. Rime-

ligviis mener han ved „plana'* ikke Lavsleller, men Hoisletter.

Endeligen anftires for en Forandring af Bogens geographiske For-

hold et Sted hos Theophrast, nemlig 5. Bog 8. Cap. 3. §, hvor det

hedder: at Latinernes Land er vandrigt, i Sletlen voxer Laurbær, Myrter

og herlige Boge Qo^vs), Men Sammenstillingen med Myrler og Laur-

bær viser enten at Theophrast har været feil underrettet, eller at hans

o^vcc ikke er Bogen, skjondt delte rigtignok svarer til Bogens nygræske

Navn. Hans Beskrivelse i 3. Bog 10. Cap. paa o^va svarer meget

slet til Bogen, thi den siges at ligne Granen, og at have et lidet ind-

skaaret og i Spidsen lornet Blad.

Haslen regnes af Plinius til dem , som voxe paa Bjergene , men

slii::e ned i Sletlerne.

") I det sydvestlige England med de milde Vinterc plantes rigtignok Laurbær,

Steenege, Pinier under sanmie Forhold, hvor Bogen grocr vildt; men det

er udentvivl Italiens hoie Sommervarme, som forhindrer Bogen fra at groc

paa lave Hdider. At Aarsliderne i Italien i Oldtiden skulde have været

mindre afvigende indbyrdes end nu , er der ingen Grund til at antage. De,

som antage klimatisk Forandring, forudsætte netop en slorre Forskjel mellem

Aarstiderne.
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Skaalbærernes Anvendelse i Italien er meget betydelig. De forslijellige

Egcarler, især de raed affaldende Lov, give del vigtigste lommer til Huse

ogHusgeraad; Kastaniens Ved anvendes ligeledes til saadaii Brug. Bogen

giver det vigtigste Brændsel i de hoiere Egne ; Egene, saavel de immer-

gronne som de lovfældende, afgive Kul. Avnbogens haarde Ved tjener

til adskillige Redskaber. Kastanien, Hasselen og, i Calabrien, en Art Eg,

give spiselige Frugter. Egenes, Bogens og Kastaniens Frugter benyttes

til Kreaturer, især til Svinet. Korkegen bliver især nyttig ved sin

Bark.

Nogle Forfallere have meent, al de gcm!e Romere foretrak Bogens

Frugt for Kastaniens til Spise, og for denne Mening anfort, al Plinius

kalder Olden „dulcissima omnium" (se. glandium) og dcriirwd Kastanien

„vilissima''. Denne Mening behover vist ingen (ijendrivelsc; thi hverken

kan man antage, at Romerne skulle have havt saa slet en Smag, at de

vilde foretrække Olden, eller at denne Frugt og Kastanien med Tidens

Lob skulde have forandret deres Egenskaber. Plinius siger jo kun, al

Bogen er den sddeste blandt Oldenfrugterne, ei, at den er den mcest

velsmagende, og naar han kalder Kastanietræets Frugt viiissima, saa

sigter han nok ikke til dens Slethed, men til dens Almindelighed.

Ifolge en tidligere Opfordring af Selskabet, foranlediget ved Mod-

tagelsen af nogle Bind magnetiske og meteorologiske Iagttagelser fra

Rusland, meddeellc Prof. Pedersen mundtlig en Udsigt over de magne-

tiske Obseivatoricrs Virksomhed og Belydriing i Almindelighed.

Efter en kort Fremstilling af det Slantlpunkt, paa hvilkel saavel

Theorien , som Iagttagelsen af de magnetiske Phænomener befandt sig,

da (Jauss i Aaret 1833 bekjendtgjorte sin Melhode til al bestemme In-

tensiteten af den magnetiske Kraft i absolut Maal , udhævedes forst det

betydelige Fremskridt, som lagltagelseskunsten gjorde ved det af Gauss

i den Anledning opfundne Magnetometer. Den Noiagtighed , hvormed

delte Instrument tillod at forfolge selv de mindste og kortvarigste For-

andringer i den horizontale Magnetstavs Stilling, skaffede det inden kort

Tid en almindelig Udbredelse, og bidrog ikke lidet til at foroge og

almindeliggjore den Interesse, der allerede tidligere var vakt for en
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mere omfallcnde Undersogelse af de dcels regelmæssige dc.cjls uregel-

mæssige Forandringer, den magnetiske Declinalion er underkastet, ofte

i ganske korte Meilemrnm. Snart dannede der sig en Forening mellem

flere af Tydsklands Physikere om, til visse bestemte Terminer al an-

stille Iagttagelser, i korte Meilemrnm, gjennem et Dogn eller længere,

over Forandringerne i Declinationen. Senere foiedes hertil ogsaa For-

andringerne i den horizontale Deel af Intensiteten , ved el ligeledes af

Gauss opfundet Instrnment, og Foreningen, der inden kort Tid talte

Medlemmer i de Heste af Europas Lande, bekjendtgjorde fra 1836 sine

lagdagelser i et særskilt Tidsskrift

I det(e var det, at Gauss i 1839 meddeelte sin fuldstændige Theo-

rie af Jordmagnetismen, hvori han deels godtgjorde Muligheden af, ved

noiaglige og samtidige absolute Bestemmelser af de magneliskc Ele-

menter for et bestemt indskrænket Antal Steder paa Jorden, at Leregne

de samme Elementer for ethvert andet Punkt af Jordens Overflade, deels,

ved en forelobig Anvendelse af Theorien paa de forhaandenværende

Data, tilvejebragte en Overeensstemmelse mellem Beregning og Iagttagelse,

der var slorre, end man ved de mangelfulde Bestemmelser havde kunnet

vente. Det var derfor ogsaa ganske i sin Orden, at man endnu i

samme Aar i England, fornemmelig efter en tidligere ha HumboUH ud-

gaaet Opfordring , besluttede al oprette fuldstændige magnetiske Obser-

vatorier, saavel i Landet selv, som paa forskjellige Punkter af dets

fremmede Besiddelser, og at Busland, der alt tidligere havde ladet mag-

netiske Iagttagelser anstille paa forskjellige Steder, samtidig dermed be-

stemte, saavel at foroge Observatoriernes Antal, som at udruste dem

ligesaa fuldstændig som de engelske. Disse Observatoriers Bestemmelse

var, deels at levere noiagtige og samtidige Angivelser af de magnetiske

Elementer for de forskjellige Steder, der kunde tjene til Grundlag for

den theoreliske Beregning, deels at forfolge de regelmæssige daglige og

uregelmæssige Forandringer i Declinationen og den horizontale Deel af

Intensiteten. I den f/irste Uenseende fastssattes det , at absolute Be-

stemmelser af alle tre Elementer skulde forelages een Gang hver Maa-

ned, og i den anden, at Varialionsobservationerne skulde anstilles regel-

mæssig hver anden Time hele Dognel igjennem , og i kortere Mellem-

rinn , naar pludselige Forandringer indtraadte. Den samme Plan ved-
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loges ogsan i del Væscnlligc af de andre lignende Indretninger, der op-

rettedes paa forskjelllgc Steder.

Virksonilicden af disse Observatorier, der begyndte med Aaret 1840^

var for de engelske oprindelig indskrænket til 3 Aar, men ndvidedes

senere til de 3 paafolgende. Og da ogsaa delle Tidsrum nærmede sig

til Enden, og Sp(5rgsmaalct om deres Vcdvaren sattes under Discussion

mellem de anselesle Deeltagere saavel i, som udenfor Landet, var den

almindelige Mening ikke blol for en forlængel Bestaaen, men snarere for

at lade dem gaae over fra interimistiske tagllagelsespunkter til fasle

Observatorier. Det Hensigtsmæssige heri begrundedes deels ved Nod-

vendigheden af, naar ved de magnetiske Phænomcner en bestandig sliirre

Overeensstemmelse mellem Theorie og Iagttagelse skal tilveiebringes, at

have til enhver Tid fuldkommen niiiaglige Bestemmelser af de magne-

tiske Elementer, for et tilstrækkelig Antal Punkter, da de i Aarenes

Lob undergaae ikke ubetydelige Forandringer , deels ved det Onskelige

i, al der ved faste physiske Observatorier i Almindelighed skjænkedes

de iagttagende Grene af Physiken et lignende Hjælpemiddel , som det

Astronomien allerede længe havde besi(!det i de sædvanlige Observatorier.

I Henhold til denne Betænkning besluttedes da ogsaa Vedligeholdelsen

af de fornemste engelske Observatorier, ligesom del Samme allerede tid-

ligere havde været bestemt i Henseende til de russiske.

1 Kjobenhavn , hvor man allerede i 1834 under Conf. Ørsteds

Veiledning sluttede sig til den magnetiske Forening, blev del fuldstændige

Observatorium, som af Hans Majestæt, vor nuregjerende Konge bevil-

gedes opfort og henlagt under Selskabels Bestyrelse, færdigt i 1842;

men forst fra 1844 havde Iagttagelserne ved Selskabels Understollelse

erholdt del samme Omfang, som i de ovenfor omtalte fremmede. Siden

den Tid ere Hovedresultaterne af de absolute Bestemmelser meddcelle

i den meterologiske Commilees aarlige Beretning; en fuldslændigere

Bekjendlgjorelse saavel af hine som af de daglige Varialionsiagltagelser

vil finde Sled, saasnart disse omfatte el Aaremaaal tilstrækkeligt, til al

give Middeltallene den fornodne Paalidelighed.
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Folgende Skrifter modtoges:

Bulletin de la société imperiale des Naturalistes de Moscau. ISifi.

Nr. 3.

Annals of the Lyceum of nalural history of New-York. Nr. 5, 6, 7,

1846.

Miidet den W^ December.

Conferentsraad Orsfed meddeelte Selskabet sit i den sidste Tydske

Naturforskerforsamling holdte Foredrag over Kundskabsevnens Væsens-

eenhed i det hele Verdensalt. Indholdet var folgende :

Denne Gjenstand kunde vel ved et ilygligt Oiekast synes Natur-

videnskaben uvedkommende; men, naar Sagen betragtes nærmere, seer

man klart, at den ikke kan være udelukt derfra; thi Naturvidenskanen

maa afhandle vore Kundskabsorganer, det er, alle de Indretninger i

vort Legeme, hvorved det Aandelige modtager Indtryk uienfra, og virker

tilbage paa Yderverdenen; kun de sidste Grunde til al vor Kundskab

overlader den uberort til Metaphysiken.

Den Væsenseenhed , hvorom her handles, kan bestaae med den

storste Mangfoldighed , hvorpaa vi allerede have Exempler nok i de

samme Organers Forskjellighed hos de levende Væsener paa vor Jord-

klode. Naturligviis maae vi forudsætte langt storre Forskjellighedor for

Yttringerne af samme Væscnsenhed paa de andre Kloder.

Imod denne Undersogelse over Kundskabsevnens almindelige Væsens-

eenhed kunde der ogsaa gjores den Indvending, at den skulde være

overflodig, da Kundskabsevnen er Tænkeevnen, og Tænkningen ikke

nogetsteds i det hele Verdensalt kan være forskjellig fra sig selv ; alt-

saa blev noget her gjort til Gjenstand for Undersogelsen , der ganske

forstaaer sig af sig selv. Men om man ogsaa villigt tilslaaer, at den

vel gjenneraforte Tænkning over Tænkningens Natur forer til den Ind-

sigt, at Kundskabsevnen overalt er den samme, vil det dog paa den
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anden Side ikke kunne nægtes , at denne Indsigt ikke opnaaes paa alle

vore Udviklings Stadier. Imidlertid er dette ikke den Side , hvorfra

Undersiigelsen fornemmelig skal anbefale sig ; men meget mere derved,

at den fromstiller Sagen fra en anden Side end Metaphysiken , og ved

at fore Sandheden nærmere frem for Anskuelsen paa den meesl levende

Maade indlemmer den i Menneskets Verdensanskuelse.

Det forste Skridt i Undersogelsen er , at overbevise sig om , at

Naturlovene ere Fornuftlove ; det næste, at see deres Gyldighed over

det hele Verdensalt. Herfra gaaer man over til at indsee , at Væsener

som leve paa andre Verdenskloder , ikke kunde opfatte Tingene rigtigt,

med mindre deres Opfatningsevne i sit hele Væsen var beslægtet med

vores. Men af Naturlovenes Aimeengyldighed folger der ogsaa , at Be-

boerne af alle planetariske Verdenskloder frembringes efter samme Love

som Jordens , og altsaa maa have en Grundlighed i deres Kundskabs-

organer. Om Beboere af Sole eller af Kometer, om nogen der findes,

kan dette Sidste ikke siges; men det staaer dog fast, at Gjenslandene

for deres Kundskaber ere de samme Naturlove underkastede , og folge-

ligt Kundskabsevnen maa liave den Lighed med vores , som udkræves

til al fatte disse Love.

Den Tankegang, hvorved Eifaringsnalurlæren kommer til Indsigten

om , at Naturlovene ere Fornuftlove
,

gaaer ikke ud fra nogen Betragt-

nin(j over Naturlovenes Viisdom, i Henseende til hvilken man let kommer

i Vildfarelse , naar man ikke forst kjender deres Fornuftnodvendighed

;

men beroer dtrpaa, at man seer hvorledes del, som Fornuften indseer,

bekræftes i Naturen. Vel komme vi ofte forst til at indsee Naturlovenes

Fornuftstemmighed , efterat vi have fundet dem i Erfaringen; men ofte

iler ogsaa Tænkningen forud for Erfaringen, og finder det Tænkte be-

kræftet af Naturen, saa at man i utallige Tilfælde kan sige: hvad For-

nuften lover, det holder Naturen.

For paa Erfaringsvidenskabens Vei at vise Naturlovenes Alminde

lighed
,

gjennemgaaes de forskjellige Klasser af Naturlove. De Bevæ-

gelsens og Tiltrækningens Love, som vi opdage i Virkningerne her paa

Jorden, gjenfindes i Verdensklodernes Bevægelse. Blandt Exeraplerne

herpaa fremhæves her blot, at ligesom man fra de paa Jorden fundne

Bevægelseslove har sluttet til vor Maanes, kunde man atter fra vor Maanes

Bevægelseslove slutte iii dem paa Jorden. Nu kjende vi ogsaa Lovene
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for Bevægelsen af de Maaner, som hore til andre Planeter, f. Ex. Ju-

pilcr ; altsaa kan man fra disse Love slutte til dem, som gjælde for

Tiltrækningen og Bevægelsen paa Planelens Overflade; ja vi kunne

endog ikke blot indsee som en almindelig Sandhed, men endog bestemtere

vise , at disse Love gjore sig gjældende gjennem hele Hovedplanetens

Miftse, idel at dens Figur findes at være dannet efter samme Love

som Jordens. Ved Siden af denne Eenhed er der Uligheder nok paa

de forskjellige Planeter , i Henseende til Længderne af deres Dage og

Aar, deres Vægtfylde o. s. v. : kun ere alle disse Forskjelliglieder ind-

befattede under de samme Love.

Fornuftstemmigheden i Lysets Love er ligesaa aabenbar som i de

mechaniske. At dets Love gjælde over det hele Verdensalt, kan lige-

ledes vises af de astronomiske Iagttagelser. Allerede Kikkerterne og

alle de ovrige kunstige Synsmidler, som anvendes ved Himmelbetragt-

ningen, viser, at Lyset fra de fjerneste Sole brydes, tilbagekastes, danner

Billeder ligesom Lyset fra de jordiske Gjenstande. Den lige Hastighed

af det Lys, som kommer til os fra alle Verdenskloder , den fuldkomne

Lighed i de Love, hvorefter Lyset fra dem alle tilsteder Farveudvikling,

polariseres, viser Interferentser o. s. v. give en overflodig Bekræftelse

paa det samme. Ogsaa ved Siden af denne Lighed frembyder Ulig-

heden af Lysstyrke, af Farver, af Legeaaernes Foranderlighed ved Lyset

Forskjelliglieder nok indenfor de samme Loves Grændse,

Hvad de chemiske Naturlove angaaer (Ordet tages her i sin videste

Betydning) da er det vel ikke saa let al vise deres Fornuftsammenhæng

heell igjennem 5 men dette hidrorer kun derfra, at Videnskaben herom

er kommen senere til Verden : imidlertid er det allerede nu en stor

videnskabelig Erfaring, at deres Sammenhæng mere og mere er bleven

klar, jo fuldstændigere og noiagtigere vore Kundskaber ere blevne.

Blandt andet er Eenheden i de elektriske og magnetiske Virkninger j aa

en meget omfattende Maade bleven udviklet, og deres Sammenhæng med

Lys og Varme sat udenfor al Tvivl. Sammenhængen mellem disse

Virkninger og de chemiske Virkninger i Ordets mere indskrænkede Be-

tydning og disse sidstes egen indbyrdes Sammenhæng, er ligeledes

bleven alt klarere og klarere fremstillet.

For at vise dise Loves Gyldighed ogsaa for andre Kloder, fæstes

Opmærksomheden forst paa T.egemernes almindelige Egenskaber. Al
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alle Verdenskioderne have Udstrækning og Figur , bevise lagtlagelserne

aabenbarU Tyngdens Almindelighed folger af Vcrdensklodernes IJevæ-

gelseslove. Men af Tyngden, det er: Bestræbelsen mod Midtpunktet,

folger atter, at enhver Deel indenfor Overfladen maa gjore Modstand

mod dem i Overfladen , som vilde trænge derind. Hvor disse Egen-

skaber findes , kunne Sammenhængskraft og Dclelighed ikke savnes.

At Varmelovene ikke ere indskrænkede til vor Klode, vises alle-

rede ved den fuldkomne Lighed mellem de af Solstraalerne ved Bryd-

ning udviklede Varmestraaler, med tilsvarende her paa Jorden. Men

den Overbeviisning, vi nu have om at Lys og Varme begge frembringes

ved Ælhersvingninger , som blot ere forskjellige ved deres Hastighed,

henviser til samme Almindelighed. Da Legemernes ovrige Varmeforhold

staae i den inderligste Sammenhæng med Straalevarmen, og deime blandt

jindet overall, hvor den træffer Modstand i Legemerne, frembringer Ud-

videlse, Overgang til Vædskc- eller til Luftlilstand, alt efter Virkningens

Grad, kan man ikke tvivle om, at de samme Varmelove gjælde overall,

hvor der ere Legemer.

Maaden , hvorpaa de elektriske og magnetiske Virkninger frem-

bringes , hænger saa nciie sammen med Legemlighedens Natur , at de

ligeledes maa fremkomme , og fremkomme efter samme Love , folge

samme Love , overalt hvor Legemer komme i Vexelvirkning med hver-

andre.

Sloffernes Foreninger og Adskillelser beroe alter paa de samme

Kræfter, som de elektriske og magnetiske Virkninger, ja kunne ofte

frembringes ved disse, elter Love, som ikke kunne være indskrænkede

til vor Jordklode. Hertil kommer, al Meteorstenene bringe os Budskaber

fra Himmelrummet, som vise al Materien hist endog har en slorre Lig-

hed med Jordklodens,, end vi havde vovet at formode.

Men dersom nu alt det , som omgiver en Beboer af en anden

Klode , foregaaer efter de samme Love som her hos os , kan han jo

ikke optage den ham omgivende Natur i sin Bevidsthed , uden al have

Evne til al opfatte Lovene selv ; men disse Love ere Fornuftlove : han

maa da opfatte Fornuft, folgelig have Fornuft. Dette er saa klart i sig

selv, at det ikke trænger til al oplyses^ ved Exempler : kun for al lade

Opmærksomheden dvæle længere derved, gives nogle, blandt andet, at

en Beboer af en anden Planet aldeles ikke vilde kunne beregne Aarets
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I.ob eller noget af all det, man kunde sige at henhore til Verdensuhrcls

Gang , uden al kjende de samme Love som vi. Dersom Nogen vilde

opvække Tvivl om Rigtigheden af Jordbeboernes Kundskfd) , kan netop

den Sikkerlied , hvoriijed vi forudsige Himmelbegivenhederne, endogsaa

mange Meimeskealdre forend de indtræffe, noksom Ijene til Svar.

Blandt de paa flere Steder i P'oredraget givne Exempler paa de

Uligheder i Opfatningen, der kunne beslaae med Væsenseenheden, for-

tjener maaskee den Bemærkning al fremhæves, at det let er muligt al

andre Kloders Beboere kunne see ved langsommere Æthersvingninger,

end dem, som findes i vort Lys, f. Ex. som de Æthersvingninger, der

frembringe Varme, eller ved hurtigere, som de usynlige Slraalor, der

frembringe visse chemisko Virkninger. Ja de kunne overalt have en

mere omfattende Lyssands end vi. For os ligger Antallet af Sving-

ningerne i det brydl)areste og mindst bryd bare Lys imellem Forholds-

tallene 1 og 2. Vi forholde os lil Lyset som den , der ikkun har

Sands for een Octav i Tonerækken. Hvad hindrer , at andre Væsener

kunne have Sands for flere Lysoclaver ?

Endelig fortjener denne Undersogelse endnu al tages fra en anden

Side. Det staaer i vore Tider ikke mere til at nægle , at alle Plane-

terne ere dannede efter de samme Love som Jorden : have f. Ex. været

flydende, forend de bleve faste, have ved Dreiningen om deres Axcr

faaet samme Figur som Jorden o. s. v. Men med Jorden har det Dyr-

og Planlerige , som nu findes derpaa, og de, som eengang have

været paa den, udviklet sig. Mennesket selv er en Naturfrembringelse

i denne Række, Men efter de samme Naturlove maae de fornuftige

Sandsevæsener paa de andre Planeter være frembragte. Deres Kundskabs-

organer ere da dannede efter de samme Love, og kunne da ikkun tjene

en Aand , som er beslægtet med vores. Dette kunde synes at lede til

Materialisme; men hertil svares, at ligesaa vist som det er, at Menne-

sket er en Nalurfrembringelse, er det ogsaa, al Naturen er en Guddoms^

frembringelse : og saaledes tabes ikke Bevidstheden om vort Væsens

guddommelige Kilde, ved at tilstaae Naturen sin Ret.

Forfatteren slutter med disse Ord : Gjcrjnem det hele Verdensalt

er der udspredt Væsener med Evner til at fatte Gnister af Guddoms-

lyset, og Gud aabenbarer sig for disse Væsener gjcnnem den dem om-

givende Verden, vækker den i dem slumren^^e Fornuft, ved den For-
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riuft, som hersker i alt det, der gjor Indtryk paa dem, og han lader

dem alter gjore desto dybere og mere omfattende Blik i den legemlige

Tilværelse, jo mere deres egen Fornult vækkes, saa at de finde sig

forsat i en uophorlig levende Udvikling, som efter at have naaet et vist

Punkt, bortfjerner dem mere fra den Indbildning, at den haandgribelige

Masse er Tilværelsens Grundvold, og forer dem til at vide og beskue

sig selv, med Aand og Legeme, som Led af et uendeligt Fornuftrige*

Naturvidenskabens Sandheder slutte sig saaledes med stedse voxende

Inderlighed til Religionen.

Det S. 103 omtalte Brev fra Magister Allen, dateret 13de October

1846, er af folgende Indhold:

„Med Hensyn til den Understottelse, der er bleven mig til Deel af

det kongelige Videnskabernes Selskab , til Afskrivning af Aktstykker i

udenlandske Archiver vedkommende Danmarks Historie , anseer jeg det

for min Pligt, inden jeg tiltræder den anden Deel af min Reise, til

Sverrig og Norge, forelobig at meddele en Udsigt over Udbyttet af mine

Undersogelser i fremmede Archiver i den forste Deel af min Reise, for-

beholdende mig efter min endelige Hjemkomst at give en udforligere

og fuldstændigere Beretning,

Under mit Ophold i Haag afskrev jeg i Rigsarcbivet Instruktionen

for Laurens Reaal , som under Christian den 4des Krig med Keiseren,

af Generalstaterne sendtes til Danmark i Aaret 1627, tilligemed samme

Reaals Rapporter fra Danmark;

Den hollandske Resident Carel van Cracaws Rapporter for Aaret 1627

;

Carel van Cracaws Rapporter fra Januar til August 1641.

Den hollandske Admiral Martin Theiscns Beretning om Slaget i

Listerdyb 1644.

Rapporter fra Tromp , Almonde , Basiiaang, og andre hollandske

So-OlGcerer , som tjente i Danmark under Sokrigen 1676—77
;

Uddrag af den hcllandske Resident Jaque le Maire's Rapporter fra

Aarcno 1670—1677.

Nogle Rapporter af dan hollandske Gesandt Caimette fra 1772.
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Uddrag af den hollandske Gesandt van Werckendams Kapporlcr for

Aarene 1672 — 71.

I London anstillede jeg Efteisogelser i British Museums Haandskrift-

samlinger og i det udenlandske Departements Archiv. Til de Sager,

jeg her afskrev eller excerperede, hore folgende :

Richard CavendisJis Rapport om sit Gesandtskab hos Christian den

3die i Aaret 1536, interessant og udforlig. Desuden flere Breve, Rap-

porter og Instruktioner, vexlede mellem Henrik den 8de og Gesandten

hos Christian den 3die i Grevefeidens sidste Aar.

Jnstruklion for John Borthwick, som 1550 sendtes til Danmark

med Forslag om Giftermaal mellem Edvard den 6tes Soster Elisabeth

og Kronprinds Frederik (2den).

Instruktion for Thomas Bodley af 1585.

D. Rogers's Rapporter fra Danmark 1587—88.

Den engelske Resident John PauWs Rapporter for Aarene 1670

til 16?6, og de engelske Ambassadorer Charles Bertie's og Thomas

Uenshaws samtidige Beretninger. Deri blandt Andet om den engelske

Regjerings forgjæves Forsog paa at bevirke Eleonore Ulfeids Losladelse

af Fængslet.

Nogle Breve af Griffenfeld. Derimod sogte jeg forgjæves i Oxford

at finde den Brevvexling , som Griffenfeld har fort med sin fordums

Lærer i Oxford , Dr, Barlow* Der fandtes en Mængde af sidstnævntes

haandskrevne Arbeider, men alle Brevene vare forsvundne.

En udforlig fransk Beretning om Forholdene ved det danske Hof

efter Griffenfelds Fald.

Nogle Udvalg af Rob. Molcsworth's Rapporter 1689—91.

H. Greg, Charakleristik af de fremmede Gesandter, som i Aaret

1689 opholdt sig i KjobenhaAn.

Uddrag af //. og J. Gregs Rapporter for 1689—95.

Uddrag af James Vernons Rapporter 1702 — 3.

Daniel Pulteneys Rapporter for 1707— 12.

Uddrag af William Titleys Rapporter 1729—30 og 1716.

Nogle Stykker fra 1757 og 1767»

I Paris afskrev eller excerperede jeg Folgende:

Uddrag af de la Thuillerie's Rapporter, Juni—Sept. 1614.
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Den italienske Secretair Torquato Becchias Beretning om Sæder og

Skikke i Danmark i Begyndelsen af 17de Aarhundrede.

Hannibal Sehesteds Bemærkninger om Danmarks ydre og indre

Forhold 1663, efter hans mundtlige Yttringer foranstaltede optegnede

ved den franske Minister ColbcrU

Uddrag af Terlons Rapporter 1670—76.

Nogle Breve af Griffenfe Id.

Uddrag af Foulin de Martangys og Marquis Villars Rapporter

1679—81 og 1683.

Ambassadoren de Torcys Skildring af det danske og svenske Hof 1685.

Rapporter af Cheverney 1686 og Grev Chamilly 1698—99.

En Forestilling fra Ministeren Broglie til den franske Konge an-

gaaende Danmarks ydre politiske Forhold 1773, med Hensyn til Sporgs-

maalet om Onskeligheded af at drage Danmark i en nærmere politisk

Forbindelse med Frankrig.

I Rom erholdt jeg efter en Deel Vanskeligheder en Fortegnelse

over Dociimenter vedkommende Danmarks Historie, som findes i det

pavelige Archiv. Men den langt overveiende Deel af disse er trykt,

adskillige Ondes ogsaa i det kongelige Geheime-Archiv. Imidlertid haaber

jeg dog, forsaavidl jeg tor slutte fra den i mange Henseender meget

mangelfulde Fortegnelse , at 30 til 40 nye Dokumenter ville kunne

fremdrages.

I Wien besorgede jeg en Afskrift af Gesandten v Plettenbergs Kap-

porter for Aaret 1644 , og Gesandten v. Goes''s Beretning om Stats-

forandringen 1660, hvilke jeg venter tilsendte fra Wien.

I Dresden nogle Notitser af et Par Diarier for 1683 og 16S6

over sachsiske Fyrsters Ophold i Kjobenhavn.

I Sverrig og Norge, hvorhen jeg nu begiver mig, vil min Op-

mærksomhed være henvendt deels paa Christian den Andens Papirer fra

Miinchen, deels paa historiske Materijlier af samme Beskaffenhed som

de an forte.

De ovennævnte Papirer har jeg nedlagt til Bevaring , under min

Fraværelse i Sverrig, i Universitetsbibliolhcket.
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Til bele Aaret henhorende.

Selskabet har i det nu forlobne Aar mistet sit hoiagtede Medlem

Etatsraad og Ridder Hector Frederik Jansen Estrup til Kongsdal.

Ordbogscommissioiien.

har i Aaret 1846 holdt 56 Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S

er fremmet fra Ordet staacr lil Adj. stor og dets Sammensætninger;

foruden at en Deel af det foigende Manuskript er forberedet til Revi-

sion. I Aarets Lob er af bemeldte Bogstav trykt 13 Ark, fra B til O

i femte Alphabet, eller lil Ordet Stfir Ola Ordbogens Bogstavorden

fra Begyndelsen har sat O efter od). Ved Begyndelsen af Aaret

udtraadle Professor N, M. Petersen af Commissionen , og i hans Sted

indtraadte Prof. Dr. theol. C. Em. Scharling , i Folge Selskabets Valg

i Modet den 6te Februar.

Den meteorologiske Comitee,

I det under Comileens Tilsyn staaende meteorologisk-magnetiske

Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser, der begyndtes i 1844

til Bestemmelsen af den daglige Periode, blevne fortsatte paa samme

Maade iaar med Unifilar- og Bifilarmagnetometrelj med Barometret og

Psychromelret. Kun iagttagelserne med Unifilarmagnetometret lede fra

Midlen af October til hen i December en Afbrydelse, foraarsaget ved

en Reparation af Inslrumenlet. Middeiiallet af samtlige i December med
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delle Inslrumenl anstillede JagUagelser giver den absolule Declinalion

hcnimod Anrcls Slutning

i60 31'5 Vest.

Af deh horizontale Inlensilet er i Aarets Lob gjort folgende abso-

lule Bestemmelser efter den Gaussiske Melhode,

1846 Mai 18 3' 45' Efterm. 1,66 Li

^ 22
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Stubbekjobing ^ Major Koch, 1846 Jan. 1 til Nov, 30, Barome-

tret, Thermometret, Luftens Udseende, 3 Gange daglig, Kl. 9, 12, 7.

Samsoe, Pastor Hanstcen, 1838 Jan. 1 til 1815 Dec, 31, Baro-

metret, Vinden, Luftens Udseende Kl. 8, 2, 11, Thermonijplret KU 8

og 2, Regnmængden.

Da Pastor Mossin, der i Mai gik som Missionair til Upernavik,

tilbod sammesteds at anstille meteorologiske Iagttagelser, modtog han

til dette Brug fra Comiteen de fornodne Thermometre. Ligeledes over-

lodes Lieutenanl Matthiessen, der deeltog i den videnskabelige Expedi-

sion til Island, et fuldstændigt Sæt meteorologiske Instrumenter til Af-

benyttelse paa Reisen, og desuden et Hansteensk Intensitetsapparat,

hvormed han anstillede en Deel Iagttagelser, som han ved Hjemkom-

sten overleverede Comiteen.

Brondboringeii,

l Aaret 1846 har Brcindboringen paa Nyholm ikke gjort noget

Fremskridt. Der indtraf nemlig allerede i Aaret 1845, da man havde

opnaaet en Dybde af 603 Fod 2q Tomme, ved en af Folkenes Ufor-

sigtighed, det Uheld at 11 Stænger styrtede ned i Borehullet. Ved

de Forsog der bleve gjorte for at optage disse Stænger igjen, bleve de

snart lotlede 40 Fod fra Bunden, men hoiere kunde man ikke bringe

dem, rimeligviis fordi de ved det slærke Stod, de havde faaet ved

Faldet, havde bolet dem krumme, og nu ikke kunde passere Flintlagene

hvori Borehullet formedelst deres Haardhed og Modstand ikke er udslidt, som

i det blode Kridt. Ved et af disse gjentagne Forsog brast Stængerne og

den ovre losrevne Deel faldt ned ved Siden af de andre og bidrog end

mere til at vanskeliggjore Optagelsen. En ny Slang, som blev benyttet

ved de fortsatte Forsog, gik ligeledes istykker, og endskjondt den ned-

faldne Deel deraf paa 8 Fod 2 Tommer nær er blevet optaget, har man

hidtil ikke kunnet udrette noget ved det i Bunden staaende Hovedpartie.

Disse meget beklagelige Uheld bleve dobbelt folelige, fordi Brond-

boringscommitteen netop i Aar for forsle Gang ikke saae sig hemmet

i sine Arbeider, formedelst Mangel paa Penge, idet forst Communen og

dernæst Hs. Majestæt Kongen , have bestemt et Tilskud hver af 1000

Rbdlr. , saaledes at den Sum, der i Lobet af forrige Aar kunde været an-

V



vendt paa Boringen, har udgjort 3000 Rbdlr. Endskjondt del ikke er

lykkedes al optage de forliste IJoreredskaber igjen, tor man dog paa

ingen Maade opgive Ilaabet om at dette med Tiden vil lykkes. Man

har nemlig efter at man har forsynet sig med langt stærkere Stænger,

end man havde tidligere, begyndt paa, ved Dunkrafler og andre me-

chaniske Midler, deels at rive de fastsiddende Slænger itu, og tage dem

stykkeviis op, deels at udvide Borehullet i Flinllagene; Corailecn har det

bedste Ilaab om, at disse Forsiig ville være heldige og at man da vil

kunne fortsætte Arbeidet.

Saadanne Uheld som disse ere meget hyppige ved Arlesiske Bo-

ringer, og der er neppe fuldfort et eneste Borehul af nogen betydelig

Dybde, hvor ikke Brud paa Stængerne er indtrufTet. Som Exempel

herpaa kan anfores den af den beromte v. Dechen beskrevne Boring ved

Årtern. Allerede i en Dybde af 136 Fod indtraf det Uheld, at Rorene

som man havde sat ned for at udelukke Sand og Grus af de ovre Lag, ved

^Sidetryk bleve skudte tilside og maatle optages for at nedsættes paa ny i en

y fastere Stilling. I en Dybde af 222 Fod gik Stængerne forste Gang istykker,

et Brud som alligevel snart blev gjort uskadeligt ved de afbrudte Stængers

Optagelse I en Dybde af 394 Fod gik Stængerne atter istykker, men bleve

snart igjen optagne. I en Dybde af 475 Fod gik Stængerne paa ny istykker,

som ogsaa snart hævedes; hvorimod et Brud paa en Dybde af 495 Fod viste

sig meget farligere. Efter at man i over 11 Maaneder havde arbeidet paa at

optage Boret, hvilket ikkun lykkedes lildeels, faldt paa ny 19 Stænger ned,

som deels bleve optagne, deels trykkede tilside, og forst efter eet Aars

Forlob kunde man fortsætte Borarbeidet. Et nyt Brud i en Dybde af

582 Fod kostede 18 Dage; et andet i en Dybde af 639 Fod kostede

61 Dage. Et Brud i en Dybde af 668 Fod kostede 109 Dage og 5

Dage efter at man havde taget det sidste Stykke af det faste Boer op,

brod Stængerne paa ny, men bleve snart tagne op. Nye Brud indtraf,

saaledes at man i delte Aar havde anvendt 9 | Maaneder for al optage

tabte Boreredskaber Selv efterat man havde fundet det Steensalt-I.ag,

som man sogte, gik Stængerne endnu engang i Stykker og man havde

derved næsten mistet Frugten af det lange og kostbare Arbeide. Bore-

stængerne vare nye, og man borede i Leer, blod Sandstcen og Gips,

altsaa under langt fordeelagtigere Forhold end her.
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tinder disse Omstændigheder maa Comiteeri paa det Bestemteste

ytlre den Formening, at man maa vedblive med Forsogene til Borets

Oplagelse, saalænge der endnu er Haab om et heldigt Resultat. Men

naar Boret virkelig er optaget , da maa det komme under Comiteens

Overveielse om ikke nyere Boremethoder med Fordeel kunne anvendes

ved vort Arbeide, Til disse henregne vi Tougboret, hvor man befæ-

ster Boret ved et Toug istedetfor en Jernstang, og hvor Optagelsen og

Nedfiringen skeer i Sammenligning med Jernstænger meget hurtigt. En

anden Methode er anvendt i Belgien og maaskee flere Steder; dens

Eiendommelighed er at den nederste Deel af Boret har en særskilt Be-

vægelse, hvorved hele Boerstangen skaanes for de voldsomme Stod, der

især maa betragtes som Aarsagen til de hyp[)ige Brud paa Stængerne

;

den nye Methode, der maaske vil give det bedste Resultat, er af fransk

Opfindelse og bestaaer deri, at Boreslangen danner et huult Ror, hvor-

igjennem en Vandstrom fores ned paa Bunden af Borehullet og saaledes

bestandigen holder det reent for Afhug.

Boringen paa andre Steder i Sielland have afgjorende beviist Rig-

tigheden af de Forudsætninger, hvormed Commiteens Medlemmer have

understottet deres oprindelige Forslag til denne Boring. Ved Aashoi , i

Nærheden af Kjoge, har man allerede i en Dybde af faa Fod under

Sallholraskalken fundet det vandforende Gruuslag, der her afgav en

overordentlig Mængde Vand. Senere har man ved Boringer ved Solhoi-

husene, i Nærheden af Barfredshoi og i Thostrupvaldby i respective

Dybder af 20 Fod og 21,8 Fod trufTet paa Sallholmskalken og paa begge

Steder fundet det vandforende Lag, endskjondt i en storre Dybde.

Dissse Arbeider, der ikke ere udforte paa Videnskabernes Selskabs Be-

kostning, vise tilfulde at de Iagttagelser og Slutninger hvorpaa denne

kostbare Boring var bygget, ere fuldkommen rigtige, og give det Haab,

at man trods den store Dybde hvortil man er kommet, ved Udholdenhed

vil naae Maalet,
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Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium, og

Regestum diplomaticum.

Del sidstnæviile Værks 1ste Bind , livis anden Afdeling fra Aar

1397 lil 1536 inclus. en Tid lang har været færdig Cjvfr. Oversigten

for Aaret 1845 S. 141), men fortalens Udarbeidelse , særdeles paa

Grund af Redacteurens , Herr Registrator finudsens langvarige Sygdora i

1845, og ved Savnet af de fra hans Haand forventede Oplysninger, er

bleven standset: vil nu i Januar, eller senest Februar 1847, udkomme.

Censur over de i Aaret 1846 indkomne Priis-

afhandlinger.

Den matliematiske Classe.

Ved det af den mathemaliske Classe i Slutningen af Aaret 1844

udsalte Priissporgsmaal var der forlangt en Undersogelse af de Kjædc-

broker, som kunne tjene som Udviklinger for de irrationale Rodder i

algebraiske Ligninger overstigende den 2den Grad , og idelmindste for

de irrationale Cubikrodder af rationale Storrelscr, saaledes at de her

gjældende Udviklingslove saavel for disse Broker selv som for de til-

svarende principale Convergenter kunde blive explicite bestemte, hvilket

vilde være en vigtig Udvidelse af Theorien af endelige og af periodiske

Kjædebroker. Over delte Sporgsmaal er en enkelt Afhandling indkommen,

skreven paa Tydsk og med Motto:

Denne Afhandling, som er meget kort, gaaer ikke ind paa Undersogelsen

af det , som er Sporgsmaalets Gjenstand , men giver derimod et Forsog

til Oplosning af et dermed beslægtet Problem, idet nemlig Forfatteren,

istedelfor at undersoge de Kjædebroker, hvoraf de principale Conver-

genter afhænge (hvis successive Tællere ere + 1 og hvis Nævnere ere

positive hele) kun har viist, hvad man forhen vidste, at man ved suc-

cessive Substitutioner kan af den cubiske Bogstavligning udlede en Kjæde-

brok, hvis Tællere og Nævnere dannes som Funclioner af Ligningens

Coefficienter, enhver bestemt efter en vis Lov af den forangaaende. For-

fatteren soger vel ogsaa lieraf al udlede de tilsvarende convergerende
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BrSter; men ligesom disse ikke ere de i Opgaven omspurgte principale

Convcrgenter, saaledes er ogsaa den anstillede Undersogelse af deres al-

mindelige Lov ufuldstændig , og gaaer ikke ud paa at finde den expli-

cite Bestemmelse for samme. Som Folge heraf kan Selskabet ikke til-

kjende denne Afhandling Prisen.

Den philosophiske Classe.

Som Besvarelser af Sporgsmaalet angaacnde saavel den logiske som

den theologiske Betydning af Nomirialislernes og Realisternes Strid i

Middelalderen have vi modtaget tvende Afhandlinger, hvoraf den ene

med Motto : id åt xa&' oXov rlfjiov elc. ikke fortjener at komme i

Betragtning, den anden derimod, som har det Motto: ,.Si verus Deus

est, hominum sapientia vera etc." vistnok ved al give en Udsigt over hiin

Strids Historie, fremhæver Adskilligt, som bidrager til Sporgsmaalets

Opklarelse, og derfor fortjener hædrende Omtale, men dog ikke paa en

saadan baade omfattende og indtrængende Maade behandler selve Hoved-

sporgsmaalet, at Selskabet kan tilkjende den Præmien.

Priisopgaver.

Den mathematiske Classe.

Det er bckjendt, al den Ilalleiske Comets Tilbagevenden til sit

Perihel i Aaret 1835 har givet Anledning til flere noiaglige Beregninger

over de Perturbationer , som denne Comet har været underkastet under

sine tvende sidste Omlob omkring Solen, men at man derimod endnu

ikke besidder nogen, den nyere Astronomies Fordringer fyldestgjorende

Beregning af Perturbationerne for Perioden imellem 1607 og 1682.

Da nu imidlertid Behandlingen af denne Periode er af stor Viglighed,

navnlig for at oplyse, om Cometens Bevægelse hentyder paa Modstanden

af en Æther, finder Selskabet sig foranlediget til, som mathematisk

Priissporgsmaal at fastsætte folgende Æmne :
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Al anstille en saadan Beregning af de Perturbationer, som don

Halleiske Comel har været underkastel i Perioden fra Aaret 1607

til 1682, al derved de Undersogelser afsluttes, som af Rosenberger

ere blevne anstillede angaaende denne Comels Tilbagevenden til sit

Perihel i Aaret 1835*

Den physiske Classe,

Som bekjendt viser Magnetjernstenen sig kun mærkeligt magnetisk

under visse, i Forhold til dens hyppige Forekomst sjeldne Betingelser.

Blandt disse har man især fremhævet Modvirkningen af Luft og Vand,

men uden nærmere Bestemmelser , og desuden har man ikke samlet

Noget af Betydenhed angaaende de ovrige Omstændigheder. Det sees

let, hvorlidct dette tilfredsstiller Videnskabens Fordringer, Ligesaa lidet

er del oplyst hvorpaa del beroer, at nogle vidtudbredte Bjergarter paa

enkelte Steder vise sig kjendeligt magnetiske, og heller ikke om de al-

lid skylde indsprængt Magneljernsteen denne Egenskab. Selskabet ud-

sætter derfor folgende Priissporgsmaal

:

Hvilke ere de Betingelser, hvorunder Magnetjernstenen og nogle

Bjergarter hist og her forekomme med kjendelig Magnetkrafl, uagtet

de hyppigst vise sig blotlede derfor?

Den philosophiske Classe.

Der onskes en Udvikling af Begrebet „Historiens Philosophie*\

indledet ved en Fremstilling og Kritik« af hvad der fra Vico indtil vor

Tid er præsteret til Uddannelsen af denne Videnskab.

Den historiske Classe,

Blandt de meest interessante Phænomener af de tre nordiske Rigers

Historie i Middelalderen og i den nyere Tid horer uden Tvivl del, al

Personer og Instituter i eet af Rigerne undertiden besad Jordegods og

andre urorlige Eiendomme i et andet eller begge ovrige Riger. Navn-

ligen var dette Tilfældet med Personer af Kongehusene og af Adel-

standen , samt med enkelte geistlige Instituter. I Almindelighed lader
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delte Phænomen sig leKeligeii forklare. Fra det Ilte til det lldeAar-

hundrede knyttedes llcrc Ægtcskabsforbindclser mellem Rigernes Konge-

slægter, hvorved Jordegods i eet Rige stundom ved Arv kom til at til-

falde kongelige Personer i et andet. Rigernes naboelige Forbold, Fol-

kenes Orereensstemmelse i Sprog og Sæder , mangehaande indbyrdes

Berorelser , den temporære Forening i det 14de Aarhundrede mellem

Svcrrig og Norge og mellem Sverrig og de danske Provindser hiinsides

Sundet , endelig især Calmar-Unionen fremkaldte lignende Forbindelser

mellem Rigernes Adel , som i det 15de Aarhundrede næsten kom til at

udgjore en heel stor Familie, af hvilken Enkelte endog havde Besid-

delser i alle 3 Riger. Hvad geistlige Insliluter angik , da var det især

visse Rlostere, hvis fremragende Anseelse skaffede dem Dorjationer i eet

eller begge de andre Riger, hvilket sidste blandt Andet fandt Sted med

Hensyn til Wadstena-Klusfer, Efter Calmar Unionens Oplosning fulgte

det af sig selv , al denne Folkenes possessionelle Forening , navniigen

hvad Sverrigs Forhold til de to andre Riger angik, efterhaanden maalte

aftage ; men aldeles kan den ikke antages at være ophort for i det

forrige Aarhundrede.

Det er naturligt, at disse Forhold maa have havt vigtige og ind-

gribende Virkninger for alle tre Riger haade i politisk og social Hen-

seende. Som Exempler kan anfores : at den lange og odelæg-

gGm\e Krig mellem Danmark og Norge under Magnus Lagabæters

Sonners Regicring tildeels hidrorte fra diss'^s Fordringer paa Arvegods

efter deres Moder i Danmark; at, under Calmar-Unionen, Partiernes

Vexlen , Magnaternes Stilling lige overfor Kongerne, og derved endog

Unionens Skjæbne i det Hele ei sjelden bestemtes af saadanne posses-

sionelle Forhold; endelig at endnu længe efter Unionens Oplosning disse

Forhold bleve Gjenstand for diplomatiske Forhandlinger mellem Rigerne,

og i de vigtigste Fredslutninger, f. Ex. den Stetlinske og Kjobenhavnske

kom til Omtale.

Det Anforle vil kunne godtgjore Onskeligheden af en dyb og om-

fattende Undersogelse af delle Phænomen, svm hidtil savnes, men til

hvis Oplysning de bekjendle historiske Hjælpemidler frembyde ikke faa

Bidrag, og hvortil endnu vigtigere, hidtil ubenyttede Malerialier henligge

i alle tre Rigers, især Danmarks og Sverrigs, Archiver og Bogsamlinger,
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Der udsættes altsaa folgende Priisopgave

:

Al samle og sammenstille hvad der i trykte og haandskrevne hi-

storiske Kilder forekommer angaaende deels enkelte Personer af

Kongehusene, Adel eller Borgerstand, deels Inslisuter, især geist-

lige, i eet af de tre nordiske Riger Danmark, Sverrig og Norge,

som eiede Jordegods og andre faste Eiendomme i det andet eller

begge de andre Riger; al undcrsoge Aarsagerne til denne posses-

sionelle Forening og udvikle dens Indflydelse paa Rigernes Stilling

og Folkenes indbyrdes Forhold saavel i politisk som i anden Hen-

seende j og endelig at oplyse, hvorledes disse særegne Forhold i

Tidernes Lob efterhaanden ere ophiirte.

For det Thottiske Lesat.

(Præmien 200 Rbb.)

1 den senere Tid benytter man, som bekjendt, meget hyppigen,

især i Frankrig, en af Kartoff'elstivelse 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 slorre 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 forslaaer sig, at Stederne, hvor Anlæggene bedst

kunne skee, og Grundene til deres Valg maa angives. Udviklingen maa

gaae ind i et saadant Detail , at der lader sig gjore Beregning over

Fordelene. Selskabet onsker, at Forfatterne især henvende Opmærksom-
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heden paa saadanne Fabricationcr , som hidtil enten slet ikke eller kun

i en ringe Udstrækning ere indforte hos os.

Da Selskabet neppe tor vente , at een Mand fyldestgjorende skal

kunne behandle Sporgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke

nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte (ijen-

standc ere afhandlede paa en tilfredsstillende Maade.

Præmien er 200 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændighederne

dertil give Anledning , ogsaa tildele mere end een 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. Præmien 100 Rbd. S. M.

Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed være af-

fattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller dansko

Sprog, Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens Navn, men med

el Motto, og ledsages med en forseglet Seddel, der indeholder Forfatte-

rens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer samme Motto. Selskabets

i de danske Stater boende Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen.

Belonningen for den fyldestgjorende Besvarelse af et af de fremsatte

Sporgsmaal, for hvilket ingen Priis er nævnt, er Selskabels Guldmedaille,

af 50 danske Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 1818

til Selskabets Secrefair, Conferentsraad //. C. (irsted, Professor og Com-

mandeur af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.

Alger (Vandplanter) i America, Undersogclse om deres Arter og Former, af Lieb-

mann. S. 72—77«

Allerif C, F,j Mag. Art., meddeler Fortegnelse over de Afskrifter af Documenter
og Kilder til den danske Historie, han paa sin Reise har tilvciebragt.

S. 103. (Jvf. p. 122—24.)
Amphibier, om Forskiel imellem disse Dyrs Kion, i Henseende til deres Op-

holdssted (i Vandet eller paa Landet) under Vinterdvalen (særdeles om
Frder, Tudser, Salamandere). S. 96—98.

Andersen, Jens, Arbeidsmand, mdsender en Afhandling om at beregne regulaire

Polygonsider. S. 1()6.

Balænoptera, (Finhval) Arter af samme. S. 2—5.
Bartholin, Rasm., anbefaler og forsvarer (1674) paa Latin det danske Sprogs

Værdighed, Brug og Dyrkelse. S. 81.

Betænkninger, som af en Classc eller Comitee forelægges Selskabet, Vedlægt om
deres Form. S. 68 -72.

Betænkninger: af den histor. Classe. S. 16. over et Locale til de fra Gaiathea
hjemsendte Samlinger. S. 17. over et Glossarium anglo-danicnm, hvortil

Lector Hiort soger Selskabets Understoltelse. S. 78—80. over et For-
slag angaaende den fremtidige Udgivelse af Selskabets Skrifter. S. 84—86.

over Cand. Uoliens Undersogelser over Ebbe og Flod ved Bandholm.
S. 86—88.

Brandis, Joach. Did. (f. 12. Marts 1762, d. 29. Apr. 1845) Mindeskrift om ham
af H. C. Orsted. S. 39—41.

Brondboring, Arlesisk, Beretning derom i A. 1846. S. 127-29.
Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 2. 5. 17. 22. 47—49. 59. 72. 80.

88. 91—92. 99. 103—105. 106. 117.

Carotin, det for Guleroden QDaucus Carotd) særegne Grundstof, undersogt af

Zeise, S. 101— 103.

Vlåvisiinn WMMMi Hs, Majestæts Rescript til Selskabet angaaende poly-
technisk Candidat Schytthe's befalede Reise til Island, for at iagttage

Heklas Udbrud. S. 59. 60.

Collectanea meteorologica, Fascic. III. S. r».

Dansk Skriftsprog, om dets historiske Udvikling af C. Molbech. S. 80—83.
Danske historiske Actstykkcr og Documenter i fremmede Archiver, samlede og

afskrevne ved Mag. C. F. Allen. S. 122—24.
Ebbe og Flod, undersogt ved den lollandske Kyst. S. 86 flg.

Eschricht, D. F., Afhandl. o?ti Finhvalerne, og deres Artforskiel. S. 2—5. Be-
skrivelse over en peruansk qvindelig Mumie og dens Afklædning.

S. 51—55.
Evangelierne, Bidrag til en kritisk Undersogclse af deres Oprigdclse, ved Prof.

Theol. Scharling. S. 1.

Finhvalerne, Afhandl, om deres Osteologie og Artforskiel, af Eschricht. S. 2—5.

Forchhammer, C, meddeler et Mindeskrift over Joh. H. Reinhardt. S. 42.

Froernes Slægt QRana) , Iagttagelse over de i Danmark indenlandske Arter af

samme, af Stenstrup. S. 92—99.
Færdboernes gamle Tidsregning. S. 6 lig.

Gaiathea, Corvetten, dens Jordomseiling. S. 17.

Gerhard, Mag,, kom til Danmark som pavelig Nuntins 1262. S. 20.

Glossarium anglo-danicum: et saadant Arbeide af Lector //torf i Sorde vil Sel-
skabet understdtte. S. 78—80.

Grenlands Faima, Reinhardts Arbeidcr og Bidrag til dens Oplysning. S, 45.

Guido, Cardinal, sendt som pavelig Legat til Danmark, 126>. S. 20.
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Gunlogsen, Adjunkt i Reikiavig, overdrages af Selskabet al foretage Maalninger
af Heklas Askestdtte. S. 67.

Hekla, for at iagttage denne Vulkans Udbrud IS^s sendes Cand. Schythe til Is-

land. S. .59. Instruction for ham fra Selskabet. S. 60—(37.

IJiort, P., Lector i Sorde, Skrivelse til Selskabet om Udgivelsen af et Glossarium
anglodanicum. S. 78.

Holberg^ i., om hans Virken i og for dansk Sprog og Literatur. S. 81. 82.

IlolbUU, C. P., sender betydelige Samlinger til Hvaldyrenes anatomiske Undersdgelse
fra Grdnland. S. 3.

Holten, polytechn. Candidat, undersdger Ebbe og Flod ved Bandholm i Lolland.

S. 86-88.
Hubertz, J. R., hans Actstykker om Aarhuus, 2det Bd. S. 15.

Hvaldyr: de i Norden forekommende Arter af Finhvaler. S. 3—6.

Jacob Erlandsen^ om Varigheden af Interdicter i Danmark i Anledning af

hans Fængsling. S. 18—22.

Jordegods og urdrlige Eiendomme, i flere af de nordiske Riger, om deres Besid-
delse af samme Personer eller Inslituter i Middelalderen. S. 182. 183.

Island, videnskabelige Reisende til dette Land, i Anledning af Heklas Udbrud
18|^. S. 59. 60.

Kundskabsevnens Væsenseenhed i det hele Verdensalt: et Foredrag af H. C. Or-
sted. S. 117—122.

Liebmann, F. iW., Beretning om Amerikas Vandplanter af Algernes Classe.

S. 72—77.
Lyon, Conciliet, som der holdtes 1274; Hvitfeldts og Andres Vildfarelser i

Anledn. af samme. S. 21. 22.

Madvig, I. N., hans Deeltagelse i Ordbogsarbeidet. S. 13. 14.

Magnetiske Observatorier, om deres Betydning og Virksomhed, af P. Petersen.

S. 114 flg.

Magnussen, Finn, Bemærkninger over hans Afhandl, om de gamle Skandinavers
Inddeling af Dagens Tider, ved Pastor Schroter, S. 6— 10.

Medaille, Selskabets i Sdlv, som Hædersbeldnning for indsendte Afhandlinger,

m. m. Q9. 70.

Metereologisk Comitee, dens Beretning om Iagttagelser i A. 1846. S. 125. 26.

Metereologiske Iagttagelser for Aaret 1846, efter S. 2.8. 24. 50. 89. 90. 100. 124.

Molbech, C, Afhandling om det danske Skriftsprogs historiske Udvikling, med
Hensyn paa dets nærværende Forhold. S. 80—84.

Moth, M,, hans store danske Ordbogsarbeide, S. 11.

Mumie, en peruansk af et Fruentimmer, beskreven at Eschricht. S. 51—5.5,

sammenlignet med de af Meyen beskrevne. S. 54.

Olufsen, C. F, R., meddeler en Oplysning angaaende den nye Planet. S. 100.

Ordbog, den danske, Beretning om dens BeskafTenhed , om Revisionen af Bog-
stavet S, dettes beregnede Stdrrelse, og Tiden da det kan ventes fuld-

fdrt. S. 10.

Ordbogscommissionen , Beretning og Andragender fra samme (23 Jan.) S, 10

—

14. Prof. iV. iW. Petersen udtræder, og Prof. C. E. Scharling træder

i hans Sted. S. 15. Commissionens Virken i A. 1845. S. 125.

Pedersen, P., Professor, Udsigt over de magnetiske Observatoriers Virksomhed
og Betydning. S. 114—116.

Regestum diplomaticum danicura, om dette Værks nærværende Stilling og for-

halede^dgivelse. S. 130.

Reinhardt, Joh. H., (f. 1777; d. 31 Oct. 1845) Mindeskrift over ham af

G. Forchhammer. S. 42—47.

Sartorius, Baron v. Waltershausen , hans Reise til Island med Dr. Bunsen og
Prof. Bergmann, i A. 1846. S. 60.

Schouw, 1. F., Forslag angaaende den fortsatte Udgivelse af Selskabets Skrifter.

S. 84—86. Afhandling om de i Italien voxende Træer og Buske af

Ege-Familien, (Cupuliferæ.) S. 107—114.
Schroter, I. II., Præst paa Færderne. S. 5. (see F. Magnussen.^
Schythe, /. C, polytechnisk Candidat, sendes af Hs. Maj. Kongen til Island for

at iagttage Heklas Udbrud. S. 59. meddeles Instruction af Selskabet.

S. 00—67.
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Steenstrup, J. J. S., Iagttagelser over de indenlandske Arter af Froens Slægt,

(liana) og over disses og Tudsernes (Bufo) Vinterliv. S. 92—9.).

Steffens, Henr., (fodt 2 Mai 1773, dcid 1815) IMJndeskrift over ham af 77. C.

Orsted. S. 28—88.
Thorshavn, Færingernes ældgamle Tingsted. S. 7.

Tidens Inddeling hos de gamle Nordboer. S. 6 fig.

Tudser, Skrubtudse (Bufo vulgaris), om to forskiellige Arter af samme i Dan-
mark. S. 79.

Torvemoser i Danmark, Fund af fossile DyrUvninger i samme. 43. 44.

Vaagehval, de Norskes, (Balænoptera minor, Knox; Balæna rostrata. Fabricius.)

S. 5. et Skelet af samme undcrsogt. S. 2.

Vandspring, betragtet som Giensland for dot Skionnes Naturlære, af H. C. Orsted.

S. 89. 90.

VelschoWf H. Æ/., om Varigheden af Interdictet i Danmark i Anledn» af Jacob Er-
landsens Fængsling m. m. S. 18—22.

Videnskabernes Selskab, dels Aarsmode hos H. M. Eongen, den 6te Marts. S. 25.

Dets Budget for 1840 og Regnskab for 1845. 26. 27. meddeler efter

Kongelig Hefaling en Instruclion for Undersogclscn af Heklas Udbrud.
60 flg. vedlager en vis Form for de Betænkninger, som forelægges det,

og en Forandring med Hensyn til dets Solvniedailics Tildeling. 70.

beslutter Fortsættelsen af dets Skrifters Udgivelse, under Navn af

femte Bække. 84—86. Selskabets Commissioner og deres Arbelder.

125. 126. 130. Bedommelse af indkomne Priisafhandlinger. IHO, 31.

Priisopgaver udsatte for 1847. S. VM—35.

ZeisCf W.f Afliandling om Forholdet imellem det til xanthogensyret Kali svarende
Kalk og Jode. S. 55. Beretning om hans Forsog med Carotinet. 101—103.

Orsted, 77. C, meddeler Mindeskrifter over 77. Steffens og 7. D. Brandis. S. 28.

39. Forslag om Indretningen af de Betænkninger, som meddeles Sel-

skabet. 68—70. fremviser og forklarer BegnauUs Fugtighedsmaaler.

(Hygrometer.) 55. forelæser en undersdgende Dialog, henhdrende til

det Skionnes Naturlære. 89—90. Foredrag over Kundskabsevnens
Væsenseenhed i det hele Verdwisalt. 117— 122,
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Oversigt
over det

Kong'elig'e danske Videnskabernes Selskabs

forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeldcr
i Aaret 1847.

Af

Conferentsraad og Professor MWm C» €]^VSi€€f^

roinmaniicur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabels Secretair.

ifr. É & 2.

Modet den S^^ Januar.

Professor Eschricht meddeelle en Oversigt af det videnskabelige Ud-

bylte paa en Reise, som han i Juli—August Maaned afvigte Aar havde

gjort gjennem det nordlige Tydskland, Holland, Belgien, Frankrig, Eng-

land og Skotland, med specielt Hensyn lil de i disse Lande opbevarede

Dele af Hvaldyr, og især for at prove, hvorvidt Finhvalskeletterne maalle

være at bestemme efter de i hans ole Afhandling over Hvaldyrene op-

stillede Arlsmærker.

At den Rudolphiske B. longimana er eensarlet med Keporkaken,

bekræftedes fuldkomment, og samtlige Afvigelser fandtes at beroe paa

Feil i Udarbeidelsen , Opstillingen eller Afbildningen af det i Berliner-

museet opstillede Skelet. Det Samme troede han ogsaa at kunne angive

med Hensyn lil Cuviers Balænoplera australis fra Cap, paa hvilket kun

den Afvigelse fandtes gjældende, al Skulderbladet paa hoire Side , langt



mindre del paa venstre Side , havde el tydeligt lille Acromion. Bryst-

benet fandles paa dette , saavelsom paa næsten alle opstillede Hval-

slielctter, anbragt omvendt, men derhos Foreningen med de to forreste

Ilibbeenspar bevirket ved Træstykker , hvorlil sikkerligen ikke har

\irrel tilsvarende Beendele i Naturen. Del midterste Bækkenbeen fandles

;it være el ikke dertil horende Beenfragment , maaskee af samme Slags

som det foregivne midlere Bækkenbeen paa Relhvalen fra Cap , hvilket

synles at være Hvirvelenden af et af de forreste Kibbeen.

Eensarlet med den norske Vaagehval viste sig, som allerede i den

5le Afhandling var antagel : 1) del af John Hunter beskrevne Exemplar

i det Hunlerske Museum , 2) det af Robert Knox beskrevne i Edin-

burgs Museum og 3) det i Bremen fra Weser Mundingen 1669.

Paa den i Oliefarve heraf udforle Afbildning fandles det characleristiske

hvide Bælle paa Bryslfinnerne, og de i den Albersske Afbildning af

Skelettet stedfindende Afvigelser fandtes al beroe paa Skelettets meget

feilagtige Opstilling , idet navnlig ikke alene Brystbenet er anbragt som

Bækkenbeen , men Aagbenene satte tæl foran det forreste Ribbeenspar.

At den ved Sjællands Nordveslpynt i Aaret 1841 inddrevne store

Finhval er eensarlet med de Exemplarer af B. musculus , hvorrf i Pa-

riser- og Berliner-Museet opbevares Brudstykker, blev bekræftet. Des-

uden forefandtes paa Sydkysten af Oen Wight opstillet Skelettet af en i

April 1842 sammesteds forulykket Finhval paa 75 Fod , og ikke alene

svarede delle Skelet i alle Henseender til hine , men ogsaa havde Bar-

derne, og, efter Oienvidners Udsagn, ligeledes Dyrets Hud netop samme

Farve som det sjællandske Exemplar. Da saaledes alle de Exemplarer,

hvorpaa de opstillede Characterer for denne Art ere efterviste , have

været meget store, navnlig over 70 Fod, laae Formodningen meget nær,

at disse Characterer kun forefindes paa gamle Individer, og at de yngre

desaarsag ere blevne tydede som artsforskjellige, og virkelig troer Prof.

E., at dette forst og fremmest lader sig anvende paa det 42 Fod lange

Skelet i Greifswalder-]\Iuseet af den i 1825 ved Rygen strandede Hval,

Rosenthais B. rostrata Var. major. Hvirvlernes rette Antal for B. mus-

culus maa ansætles til 61, Ribbeensparrenes til 15 ; Ringformen af Hals-

hvirvlernes Tvertappe udvikler sig forst under Væxlens Fuldendelse, men

ogsaa Bardernes blaagraa og Huderjs graa Farve maa antages forst at

vise sig senere ; Tyndtarmens Sliimfladc har derimod allerede paa yngre



Individer de characleristislie Længdefolder. (Et Stykke deraf erlivervedes

for Universitelsranseet}. Fremdeles troer Prof. E., at del af Dr. Schlegel

beskrevne 30^ Fod lange Individ fra Kalwyk 1841 , hvoraf Skelettet

fandtes opsliliel i Nærheden af Hang i Schevelingen, bor henfores her-

hen, idel ikke alene Hvirvlernes og Ribbenenes Anlal, men ogsaa de

væsentligste Former og Forholde i hele Skelettet slemme dermed.

Derimod vover Prof. E. ikke al udtale sig over lo Skeleller med

04 Hvirvler, det ene (beskrevet af Knox) opstillet i Edinburgs zoo-

logiske Have, 76 Fod langt, med 15 Ribbeenspar , Tverlappene paa

Axis og de tre folgende Flalshvirvler dannende lukkede Ringe, men

Barderne af en morkere Farve og Brystfinnerne forholdsviis længere

(J af hele Kroppens Længde) — det andet i Museet i Hull, 15^ Fod

langt, med 16 Par Ribbeen , Tverlappene af Axis, men ikke af de fol-

gende Halshvirvler dannende Ringe, Barderne sorte, Brystfinnerne min-

dre lange (J).

Som afgjort artsforskjellige maae de to mindre Finhvalskeletter

ansees , hvoraf Skelellerne opbevares i Leidener- og i Berlinermuseel

(beskrevne af Schlegel og Rudolphi) , hver med 55 eller 56 Hvirvler

og 13 Ribbeenspar, det forste Ribbeen gaffeldannet ved Hvirvelenden,

Brystfinnerne omtrent kun ^ af hele Kroppen.

Om ogsaa den store Finhval fra Ostende 1827 (beskrevet af Dubar)

der ligeledas angives at have havl 55 Hvirvler og 13 Par Ri|ébeen, samt

det forreste Ribbeen spaltet ved Hvirvelenden, horer herhen, eller om

ikke snarere til den gronlandske Kepokarnak, kunde ikke nærmere blive

oplyst, da Skelettet var afsendt til America. Ligesaa uafgjort \)Iev det,

om maaskee det af Prof. Vrolik undersogte Exemplar fra Wyk aan Zee

1835 maaskee har været artslig med Kepokarnak , hvilkel Formen af

Brystfinnerne gav Anledning til al troe, forsaavidt deres Beendele kunde

undersfiges paa del ikke opstillede Skelet, der henligger hos en Naturalie-

handler i Amsterdam. Vist er det, at Prof. Vroliks Angivelse om Tver-

folder i dens Tyndtarm saaes fuldkomment bekræftet paa det af denne

Lærde opbevarede Præparat, hvoraf et Stykke erhvervedes for Universi-

tetsmuseet.

Fra Harlem havde Prof. E. havt Leilighed til at gjore en Udflugt

for at besee en under hans daværende Ophold indstrandet Næbhval, der

vil blive beskrevet af Prof. Vrolik; i Groeningen undersogtes de af



Prof. CI. Mulder udforlc Præparater af flere Hvaldyr og i Omegnen af

Hull det Sir Burton Constable lilhorende særdeles smukke Skelet af en

i Omegnen (1825) strandet Kaskelot. Angaaende disse Gjenslande for-

beholder Pruf. E. sig en nærmere Omtale ved en anden Leilighed.

Selskabet modtog folgende Skrifter

:

Angelsaxiska Mynt i Kgl. Svenska Myntcahineltet, funna i Sveriges Jord,

ordnade & beskrifna af Bror Emil Hildebrand, Slockh. 1846. 4.

Astronomicai observations made at the Radclifl'e observatory, Oxford in

Ihe year 1844 by Manuel J. Johnson. M. A. Radcliffe observer.

Vol. V. Published by order of the Radcliffe Trustees. Oxford

1846. 8.

Populaires astionomisches Handworterbuch etc. von Dr. Joseph Emil

Nurnberger. Ister Band. Kempten 1846. 8.

Atti della reale Academia delle scienze; sezione della Societå Borbonica.

Vol. V. part. 1. Napoli 1843.

Rendiconto de Tadunanze et de' lavori della reale academia delle scienze.

Nr. 25 (S; 26 Jan., Febr., Marts, Apr. 1846.

Della invenzione geometrica; opera postuma di Nicola Pergola, ordinala,

compiuta, e corredada d'importanti nole dal professore V. Flauli.

Napoli 1842.

Geometria di sito sul piano e nello spazio , di cavaliere V. Flauli.

Napoli 1842.

Traltalø del calorico e della luce dell' Ab. Francesco Zantedeschi. Part. 1.

Venezia 1846. 8.

(Disse 5 Skrifter ere sendte af Professor Flauti.

Indledntngsheftet til Generalstabens topographiske Atlas over Danmark

og Hertugdommet Slesvig.



Modet (len 22''« januar.

Etfllsraad, Professor C. Molbech meddeelle Efterretning om Kong Chri-

stian den Femtes efterladte egentiændige Dagboger, med Oplysning om

nogle andre historiske Kilder til denne Konges Charakteer og Virksomhed

som Regent.

Det er bekiendt , at man i nyere Tider undertiden har været langt

mere tilboielig, end tilforn, til at betragte Regenters Personlighed, deres

Charakteer og Privatliv, som temmelig ligegyldige Gienstande i det poli-

tiske r.iv, og deres Indvirkning paa Statshistorien som mindre betydende.

Denne Synsmaade, som er modsat tidligere Tiders System, hvorefter

man saa at sige giorde Statens Historie til eet med Regenlens, er ikke

mindre urigtig og mangelfuld. Regierende Fyrster, og særdeles i Stater,

hvor Forfatningen giver dem en mere uindskrænket Magt, raaa, i Folgc

denne, altid med mere eller mindre Bevidsthed og Frihed gribe ind i

mangfoldige betydelige Tildragelsers Fremgang og Udfald; og Fyrstens

Charakteer, Egenskaber, Tænkemaade og hele Individualitet har, som

ethvert Blad i Historien viser os, ofte en alt for afgiort Indflydelse paa

at bestemme baade Staters og Nationers Skicbne. Med hine Omstændig-

heder staaer meget ofte Regenternes Privatliv i nær Beroring; og heller

ikke delte kan derfor være Historien ligegyldigt; saa meget mere, som

det ikke Kan andel end være dens Fortælling til Fordeel, jo klarere den

Forestilling er, vi kunne opnaae om enhver i det historiske Liv op-

trædende Charakteer og Personlighed, da det netop er giennem denne Deel

af SlofFet, at den historiske Beretning for en stor Deel vinder meget i

Liv og Beskuelighed. Historieskrivere have derfor i Almindelighed været

tilboielige til at henvende deres Opmærksomhed ogsaa paa Fyrsternes

daglige Sysler, private Levemaade , Tilboieligheder og Svagheder, deres

nærmeste Omgivning, Yndlinger, Fortrolige o. s. v., og en saadan Op-

mærksomhed er ofte en Pligt, der ikke kan eller bor forsommes ; uden

at den derfor behover at drives for vidt, og gaae over til smaalig

Yderlighed og Ubetydelighed.

Med de historiske Kilder til Kundskab om Regenlers og Fyrsters

Privatliv gaacr det ligesom med Slals- og Folkehistoriens Kilder, de
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(lyde undcriidcn rigeligt og næsten overflodigt ; undertiden sparsomt og

utilstrækkeligt. Det sidste er Tilfældet ikke allenc med en stor Deel af

vore Konger; men med mangfoldige andre, i vor llislorie fremlraidcndc

og handlende Individer. Selv blandt de oldentjorgske Konger er det

kun de færreste, om hvis Person og Charakteer Historien har efterladt

os Slof til et fuldstændigt og klart Billede; ja det kan endog siges,

at vi i den Henseende kiende noiere til en og anden af de tidligere

Konger af denne Stamme (f. Ex. Christian den Anden og Christian den

Fierde) en 1 til nogle af de seneste. Heller ikke Christian den Femtes

Egenskaber og Charakteer har været os tilstrækkelig bekiendl og tyde-

lig : ligesom den danske Statshistorie under denne Konges Regiering

endnu kun er ufuldkomment behandlet. Den bekiendte, i sin Tid meget

læste, som et Monster paa diærv Frimodighed beundrede Bog ai Ricgels

•ver Christian den Femtes Historie skyldte Revolutionstiden, hvori den

fremtraadte, og Nyheden i den dristige Tone, hvori Forfatteren forsle

Gang skrev om en Konge af det regierende Huus, den Lykke, som

Skriftet en Tid lang giorde. Egentlig er del en til historisk Brug reenl

utienlig og utilforladelig Bog , der udgior en forvirret Blanding af en-

deel snmlcde Materialier med en ustandsct Strom af Declamationer, biltre,

i Pasquiltone fremsatte Sarkasmer, og uophorligt gientagne skieldende

Angreb og Beskyldninger, i Stedet for en faclisk Beviisforelse. Dette

er saa meget mere i Oine faldende hos Riegels, som man endogsaa maa

finde ham langt mere partisk, og i Tonen mere bitter, end den i sin

Tid som Pasquillant udraabte Molestvorth, der endog omtaler og charak-

terisercr Kong Christian V. paa en langt mere fordeelagtig Maade, end

man venter hos en Forfatter, hvis Bog saa længe havde det sletteste

Ry, som en Pasquil og Satire over Danmark og Christian den Femles

Regiering. Saalidt det kan negles, al man seer, Molesworlh var en

Mand , der besad en god Deel af den engelske Nationalstolthed og

Overlegenhedsfolelse, og desuden vel har skrevet, ikke uden Indflydelse

af el Slags personlig Forslemning og Bitterhed, med Hensyn paa den

danske Regiering: saa kunne vi heller ikke negle, at Bogen er skrevet med

en god og skarp Iagttagelsesevne, og vidner om storre Indsigt i Stats-

konsl og Statsvidenskab , end den, Riegcls lægger for Dagen. Moles-

>^orths i sin Tid saa navnkundige, nu næsten glemte Skrift (fra 1694)

er saalcdes endnu et samtidigt Bidrag af Værdi til at danne sig en



Forestilling om mange Forhold i Danmark under Christian den Fi^mlfs

Uegiericig og ved hans lloF; og vi kunne, ved liielp af andre liisloriske

Studier af hiin Tid , lettere blive i Stand lil at sluelne og erkiende,

hvor Molesworth har Ret, og hvor han feiler og skriver med Fordom,

end vi kunne udfinde de Brudstykker af historisk Sandhed og paalidelig

Efterretning, der hos Riegels skiuler sig i en Masse af slet og skiodes-

los Fortælling, af subjecliv Bitterheds Overdrivelser, og af vilkaarlige

Forudsætninger, og antagne, men ubeviste Beskyldninger.

Ligesom man nu vel kan iagttage og erkiende Skyggesiderne i

Christian den Femtes Tid og Regiering, og lade dem med rolig Sand-

hedskiærlighed fremtræde i en historisk Fremstilling, uden at formorke

det hele Billede, saaledes at alle Sandhedsfarver, de dunkle med de

lysere, tabe sig i Partiskheds, Eensidigheds og Avindsyges Skygger:

saaledes kan man vel opdage og erkiende de Mangler og Feil, der

have været hos Christian V. som Regent, og i hans Personlighed, uden

al lade sig forlede af urigtige Slutninger eller falske Traditioner til at lil-

lægge ham Ufuldkommenheder, som han ikke besad. Naar Molesworth,

Riegels og Andre bibringe os et Begreb om denne Konge, som en

reenl uselvstændig, uvirksom, villieicis, i sine Yndlingers Ledebaand

gaaende Regent : da er denne Forestilling uden Tvivl i det Hele taget

iigcsaa urigtig, som den Fortælling, G. L. Baden tiere Gange har gien-

laget *), og maaskee Andre efter ham: at Christian V. hverken forstod

eller kunde skrive Dansk.

Begge Dele modsiges af de for en Række Aar (1689—1694)

efterladte egenhændige Dagboger og Aarboger , hvori Christian V. paa

Dansk har optegnet hvad han fandt værd at bemærke og erindre. Stats-

og Regieringssager vedkommende, haade i Rigernes indre Anliggender,

og i politiske Forhold til andre Magter, eller diplomatiske Forhandlinger

med fremmede Hoffer, saavelsom Kongens ovrige, mere private Corre-

spondence. Han har fra 1692 af betydeligt udvidet Omfang og Ind-

hold af sin Dagbog for dette Aar ; og for Aarene 1693 og 1694 givet

dem en anden Indretning, ved at inddele dem for hver Maancd i flere

Rubriker, deels for de forskiellige udeidandske Hoffer, med hvilke Kongen

) I sin „Charakteristik af de oldenborgske Konger" (ISOU) og i sin „Dan-

marks Historie" 5te Bind.
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underholdt diplomatisk Forbindelse og stod i Underhandlinger ; deels for

de indenlandske, civile og mililaire Regieringssjger. Gienstanden for

disse Optegnelser er saaledes næslen udelukkende indskrænket til Stats-

og Regieringssager; og saadanne Optegnelser, der berore Kongens

Privatliv, daglige Sysler og Omgang, Hoffet og dets Forlystelser, eller

andre Hverdagssysler og ubetydelige Omstændigheder, ere overhovedet

sieldne, eller, hvor de underliden forekomme, meget kort berorte. Kun

Jagten (især Parforce-Jagten, som en Yndlingslyst hos Christian V.)

gior herfra en Undtagelse. Optegnelser af personlig Natur eller Be-

mærkninger over Individer , som borte til Kongens fortrolige Omgangs-

kreds, forekomme saa godt som aldeles ikke; ligesaa lidt noget om hans pri-

vate Udgifter, Foræringer, eller desl.; og saaledes fattes her det allermeste

af det Slags Detail af Privatlivet, der oplager saa megen Plads i Chri-

stian den Fierdes Dagboger, men ogsaa bidrager meget til at give dem

cl charaklerislisk Præg; Christian den Femtes ligne derimod Farfaderens

deri, at Kongens Reiser og Forandringer af Opholdsted altid noiagtigen

findes oplcgned.

Fra Aaret 1695 (i hvilket Kongens Svaghed begyndte) indtræder

den Forandring , at han ikke mere egenhændigt har fort sine vidtloftige

Aarboger eller Dagrcgislere , men i Aarene 1695—1698 har ladet dem

ved en betroet tyd sk Secretair, og i delte Sprog, indfore i Boger af

samme Indretning, som hans egne, og i samme Form, kun med en

stundom noget storre Udforlighed. — For 1699 findes heller ikke nogen

Aarbog af den Art; og formodentlig har i dette Kongens sidste Leveaar hans

betydeligt svækkede Helbred hindret ham fra at lade Arbeidet fortsætte.

Udgivelsen af disse Aarboger vil være et af de vigtigste og mest

aulhenliske Bidrag til den danske Historie under de sidste 10 Aar af

Christian den Femtes Regiering; og vil tillige være et Mindesmærke

over denne Konges egen Arbeidsomhed og Deeltagelse i Statssager og

Regieringssysler, som giendriver meget af hvad der indlil vore Dage er

skrevet og troet om hans fuldkomne Uvirksomhed og Udygtighed som

Regent. — Ligesom bl. a. hans vedvarende personlige Opmærksomhed

og Virken for den danske Somagt viser sig paa mange Steder i hans

Optegnelser, saaledes ville de skrevne Haandboger, han fra 1680 lod

udarbeidc til sin egen daglige Afbenyttelse, kunne vidne om, at den

grændselose Odslen med Statsindlægterne og Uorden i Finanlserne under



Christian den Femte , som man maa forestille sig efter Indtrykket af

Riegclses Bog, ikke kan have fundet Sted; men at derimod Kongen

selv har været opmærksom paa denne Hoveddeel af Slatsstyrelsen, og

beflittet sig paa Orden og en overskuende Indsigt i Finantstilstinden ved

el aarligt fiudgct.

Selskabet modtog folgende Skrifter

:

Rapport de Mr. Chevreul sur l'ouvrage intitulé Ampelographie ou Trailé

des cepages les plus estimes dans les vignobles de quelque renom

par Mr. le comie Odart, suivi de consideralions gcnérales sur les

variations des individus qui coraposent les groupes , appelés en

botanique et en zoologie , Variélés, Races, sous-cspeces et especes.

Paris 1846. 8.

Annales des sciences physiques el naturelles d'agricullure et d^induslrie

publiées par la sociélé royale d'agriculture <fc de Lyon. Vol,

1—8. 1838—1845.

Kongl. Velenskaps Academiens Handlingar for År 1844.

do do Ofversigt. 1815 Nr. 8— 10. 1846

Nr. 1—6.

Berzelius's Årsberettelse 1846.

Modet (len 5^^ Februar.

Professor Ramus meddeelte den efterfolgende Undersogelse „om Ulig-

heder i Pendulsvingningerne formedelst et Himmeljegems Tiltrækning.'



10

Den Krafl , livoimed iMaarien og Solen virke til al inodificero den

terrestriske Tyngde , er kjeiidelig ved de Oscillationer , som frcm-

britjgcs i den Cydende Masse paa Jordens Overflade , Verdenshavet og

Atmosphæren. En Hække af stadige Barometer-Iagttagelser , anstillede

i de tropiske Egne til de Tider og Klokkeslel, som Theorien foreskriver,

kan, som Laplace har viist, tjene til at bestemme den lunariske Ebbe

og Flod i Atmosphæren. Derimod er den samme Krafl for svag til at

kunne eftervises ved Pendulsvingningcrne; thi Maanen, hvis Virkning

er omtrent 2,4 Gang storrc end Solens, vil, stillet i et Steds Zenit eller

Nadir, kun formindske dette Steds Tyngde ved en Ottemilliondeel, hvilket

i et heelt Dogn kun bevirker en Retardation i Pendulet af en halv

Ilundrededeel af en Secund. Den virkelige Stiirrelse bliver noget min-

dre formedelst de forskjellige Zenitdistancer, som Maanen maa gjennem-

lobe under Himlens daglige Rotation combineret med dens egen Bevæ-

gelse. Det er altsaa ene ved Calculens Hjælp, at man vil kunne efter-

spore delte Phænomen , der er bundet lii meget simple Love, men for-

medelst sin Ringhed unddrager sig fra virkelig Iagttagelse. Folgende

Betegnelser kunne fastsættes :

Attraclionscoefliciervlen =f.

Afstanden mellem Jordens og Himmellegemets Centrum . =a.

Jordkuglens Radius =r.

Himmellegemets Masse =M,
Dets Zenitdistance =2.

Den Kraft, hvormed Himmellegemet tiltrækker el Punkt paa Jordens

Overflade, decomponeres i to andre, den ene perpendiculær paa, den

anden parallel med Retningen fra Jordens til Flimmcllegemets Centrum.

Disse Kræfter, betegnede respective (p og xp, ere

fMrsmX /, ^r . , r'^X-l

fMia-rcosl, A^Jl ,,3 ,^ ^4)
" i ^ Aj

«•* \ a tt-/ a

fM

Disse give atter ved Decomposition to Kræfter f/, F, den forslc vcrtical

i modsat Retning af Tyngden, den anden horizontal dirigeret i Himmel-

legemets Vcrlicalplan

;
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Ved SaranienSrTfning med Tyngden g erholdes den resullerendc Kraft F:

dirigeret i Vciticalplane og afvigende fra Tyngdens Retning ved den

Vinkel /*, bestemt ved

tgi^--=
V

g-U

Da — er en lille Brok (storst for Maanen , hvor den er omtrent —),
a

T
erholdes ved Udvikling efter stigende Potcntscr af —, idet Qvadratet og

hoiere Potentser bortkastes

:

£7=^-^ AcosU—iV r=^3sin;icos;i, F=rg^U, ii~.

Man kan altsaa betragte U som den hele Formindskelse af Tyngden;

men den er positiv eller negativ eftersom I falder udenfor eller i In-

tervallet 90^+«, idet s er bestemt ved sin£==\/J d. e.

€ = 350 15' 52".

Sættes Jordens Masse =m , haves g—'-—^ folgelig

U 3cos2;i—

1

M /ry
m \ a /2 ^ m

og Vinklen fi udtrykt i Secunder er

^= I sin 2 L a. 206264",796247.

Retardationen af hver enkelt Svingning af Secundpendulet er, udtrykt i

Tidssecunder, = l m ; thi er / Secundpendulets Længde, bliver Svingnings-

tiden T bestemt ved

V gii-u) V g

For Maanen, idet J=^,f ^^^ haves . ==^j4^--. 0,000000123,

og den slorsle Værdie af /^., svarende til 2— 45^, er 0",019. For

M ri
Solen, idet -= 354592, -= ^7:7^, haves a == 0,00000005 14, og

den storste Værdie af fi er 0''0079. For den inderste Jupiters-Maanc
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3å r
og Plnrielcn Jupiler er —=0,0000^7, — = 0,1653, allsaa a -^

JH Cl

0,000000154, og den sloiste Værdie af /* er 0",024.

Den liele Retardation af Pendulet i Tiden <, regnet fra Stjernens

ovre Culminalion, vil være uden mærkelig Feil bestemt ved.^'4«.i.,

en Tidssecund tagen som Enhed. Betegnes Timevinklen for Stjernen ved

0, dens Declination ved d, Stedets Polhoide ved p^ og antages Pendulet

reguleret efter Stjernens Tid , haves

n

t — 12'' — , cos A = sin 6 s\np~\-cosåcospcos6^
71

saa at den omspurgte Retardation R kan udtrykkes ved

_ 1080^ /*d r
1

'* "" ^ " /
I
3 (sin d sin p -f cos (J cos p cos 0)2— 1 1 d6,

folgelig

«=^—a|(l-3sin2d)(l-3sin2p)0-h3sin2(Jsin2p.sinØ+|cos2dcosVsin2d|.

I Tiden mellem en ovre og nedre Culmination ophæves Virkningen af

de periodiske Led. For et heelt Omlob, svarende til d=27r, erholdes

Retardationen /?' bestemt ved

/?' - lOSOOa.d—3sin2(f)(l-3sin2jp).

Heraf udledes folgende Sætninger:

1^. For alle de Steder paa Jorden , som ligge under en af de to

Paralleler paa begge Sider af Æqvator, hvis Polhoide p~€^ er R'=0,

saa at Pendulet her blot afficeres af de daglige periodiske Uligheder.

(Disse Paralieler cre tillige de, hvor Tyngden formedelst Jordsphæroidens

Tiltrækning er den samme som hvis hele Sphæroidens Masse var samlet i

Centrum,)

2^. Er Stjernens Declination d— +^, saa vil den for ethvert Sted

paa Jorden give /J'=0

3". Deles Qvadranten i de to Intervaller, fra O til £ og fra s til

90^, saa kan man skjelne imellem om Stjernens, nordlige eller sydlige,

Declination og Stedets, nordlige eller sydlige, Brede, falde i det samme

af disse to Intervaller, eller hver i sit Interval. I forste tilfælde er

/J' positiv, i andel negativ, d. e. i forste Tilfælde er Pendulet under-

kastet en daglig Retardation , i andet en Acceleration.
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Baade for Maanen og Solen er Factoren 1— 3sin^(J beslandigen

positiv, allsaa R^ positiv eller negativ, eftersom p<Z€ eller p^ s. For

Kjobcnhavns Parallel er ^ = 55^40'53", saa al den storste daglige Ac-

celeration, svarende til (J=0, er for Maanen ^i'g^rTT;! 3sin'o5^40'53"— "

)

=0,001395. Under Polerne, idet p-QO«, er den ——=0,00267.

4
Til d^rSO** vilde der svare under Polerne en Retardation = ——

-

7oO

==0,00533 d. e. omtrent en halv Hundrededeel af en Secund (jvfr.

Poisson, Traité de mécanique, 2de éd., T. 1, Pag. 474). Disse Tal,

forsaavidt de afhænge af et, ere underkastede den Usikkerhed, som findes

M
ved Slorrelsen — , Forholdet mellem Maanens og Jordens Masse. Delte

m
1

Forhold er her sal liigl — , som det, der udkommer ifolge Phænomenet
ti)

af Ebbe og Flod ; men det kan ogsaa beslemmes ved Hjælp af Jord-

axens Nulalion, saavelsom ved den lunariske Ligning for Solens tilsyne-

1 i
ladende Bevægelse, og overhoved variere Angivelserne fra — indtil —

Den fundne Bestemmelse for Ulighederne i Pendulsvingningerne

formedelst et Himmellegems Tiltrækning forudsætter Eensartelheden af

den almindelige Tyngde, Under en modsat Hypothese vilde disse Ulig-

heder kunne blive betydeligt slorre , og under visse Omstændigheder

kjendelige for Iagttagelsen , ligesom de ogsaa vilde folge ganske andre

Love. Dette beroer paa det andet Led i Composanlen i// , udtrykt ved

fM—— . Dersom Attractionscoefficienten for den Tiltrækning, som Himmel-

legemet udover paa hele Jordens Masse, er =/'i, forskjellig fra Coeffi

cienten f for Himmellegemets Tiltrækning til et bevægeligt Legeme paa

f M
Jordens Overflade , saa vil det omtalte Led være —-^ , saa at de

Led, som forholde sig omvendt som Qvadralet af Afstanden a, ikke

længer kunne ophæve hinanden i Udviklingerne af U og V. For at

oplyse dette nærmere , vil det her være tilstrækkeligt at antage enten

X~0 eller A=180^ d. e. Himmellegemet stillet i Stedets Zenit eller

Nadir. Man vil da have F— (p=0, og enten
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eller

2fMr
Disse reduceres begge i Tilfældet /",=/" lil —jp, dirigeret i modsat

Retning af Tyngden j men ere /"j og /" kjendeligt fersljellige fra hinanden,

1
/•i n
f f

reduceres de til fM — og [M-—j^- , som have modsatte Fortegn,

den ene altsaa virkende lil al foroge, den anden til al formindske Tyng-

den. Da dette sidste strider ganske imod hvad der iagttages ved Ebbe

og Flod , maa Intensiteten af den Kraft , hvormed Jordens faste Masse

og den hvormed Havet tiltrækkes af Maanen, være den samme. Des-

uden vilde dette Phænomen være mange Gange storre, end det i Virke-

ligheden befindes at være, dersom nogen Ulighed mellem disse to Til-

trækninger fandt Sted. Det samme gjælder om den atmosphæriske Ebbe

og Flod, som i Overeensstemmelse med Principet for Tyngdens Eens-

artethed, er neppe kjendelig *3 og viser sig kun ved Middeltal, udledte

af en stor Række af Barometer-Iagttagelser, specielt udvalgte som be-

qvemme for det tilsigtede Oiemed. Forholdet mellem Maanens og Jor-

<^lens Masse , udledt af Forholdet mellem Storreisen af Ebbe og Flod

ved Solen og den ved Maanen, som Iagttagelserne give, idet man tillige

Ijender Forholdet mellem Solens og Jordens Masse, er kun meget lidt

forskjelligt fra Bestemmelserne for Forholdet mellem de to lurst nævnte

Masser, udledte af de andre Methoder. Del vil være let heruf at be-

vise, at Intensiteterne af de Tiltrækninger, som Solen og Maanen udove

paa Jordens forskjellige Masser, ere ligeslore. Hvad iovrigt angaaer

Sporgsmaalet om Eensartetheden af den almindelige Tyngde med Hensyn

il vort Solsystem overhoved, kunne nærmere Oplysninger soges i Poissons

Afhandling om Maanens Bevægelse (Mémoire sur le mouvement de la

lune autour de la terre, Mém. de Pac. des se, T. XIII).

^'^ Bouvardj Mémoire sur les observations barométriqucs (Mém. de l'acad,

des se., T. VII, p. 296).
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Professor Olufsen meddelte de af ham anstillede Iagttagelser over

den af Le Vcrrier opdagede Planet. Han bemærkede, at, da det her-

værende Observatorium for Oicblikkct ikke frembyder Leilighed til fuld-

stændige Meridianobservationer, vare de her omhandlede Iagttagelser

blevne anstillede ved Hjelp af det den Frauenhoferske Refractor til-

horende Cirkelmikrometer , hvis Radius sm ved denne Leilighed be-

stemtes deels ved Stjerneobservationer, deels efter den Gaussiske Me-

thode ved Hjelp af en Multiplicationscirkcl, og fandtes at udgjore 1038".

De observerte Positioner af Planelen vare folgende :



Miidet den W^^ Februar

I rofessor Schouw meddeelle eii Afhandling om de geographishc og /</-

sloriske Forholde^ sotn Birkefamilien frembyder i Italien,

Denne Familie frembyder i Italien knn 6 Arfer, og disse spille

langtfra saa vigtig en Rolle som Egefamilien eller Naaletræerne*

Birken (Belula alba), som i Nordeuropa og navnligen i Skandina-

vien og det nordlige Rusland spiller saa stor en Rolle og gaaer ti! en

Brede af 70®, fon kommer i Italien hyppigt paa Alpernes Sydside lige

fra de vestlige til de ostlige Partier , og bidrager her til at danne

Skovene især mellem 3000 og 6000', altsaa i Bogens og Naaletræernes

Bælter , men gaaer dog flere Steder lavere ned. Endnu paa de euga-

næiske Hoie, der ligge som Oer i den store Poslette, findes delte Træ

og del mellem 1200— 1800', i Forening med Bogen.' Derimod savnes

Birken i hele Apeninkjæden , ligesom den i den græske og spanske

Halvi) er indskrænket til de nordlige Bjergmasser.

Efter denne geographiske Fordeling er det paafaldende, at Birken

gjenfindes paa Ætna paa en Hoide af 5000—6500' i Bogens Region.

Denne ælnaiske Birk, som af Nogle er gjort til en egen Art under Navn

af Betula æthnensis, afviger saa lidet fra Belula alba, at den neppe med

Foie betragtes som Art.

Den Omst.Tendighed , at Birkens smaa Frugter ere forsynede med

udtrædende hindagtige Vinger, hvorved de let fores langt bort af Vinden,

ville mange maaskee ansee som Aarsagen til , at dette Træ har fundet

Vei fra Alperne til Ætna. Men man kunde sporge, hvorfor da, naar

Transporten er saa let, ingen Frugt er faldet og har spiret i den hele

lange Apeninkjæde. Det synes desuden, at man efterhaanden meer og

meer bliver nodt til at fravige den Tanke, at, naar samme Plante findes

i fraliggende Egne, Planten nodvendigviis maa være oprindeligert ud-

sprunget paa det ene Sted og tilfort paa det andet. Forfatteren har i

sin Doctordisputals , udkommet fra 30 Aar siden , bekæmpet denne Hy-

polhese , men der var dengang hverken saa mange eller saa sikkre

Kjendsgjerninger imod den, som nu. Forfatteren nævnte nogle saadanne
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Kjendsgjerninger. Et hetydcligt Antal af de nordiske Polarplanlcr yjcrM

findes i Alperne, uden al de forekomme i de mellemliirgende l.ande

;

Skandinaviens Flora gjetifindes paa Island, nagtet Havel ligger imellem;

II. IJrown fandl i Nvholland og v. Diemens Land adskillige europæiske

Planler, som savnes i den hede Zone og som ikke kunne antages over-

forte med Coloiiislerne, saasom vorl aimindelige Ror
(
Pliragmifis com-

munis), vort Mannagræs (Glyceria fluilans), flere af vore europæiske Po-

tamogeton, Scirpus og Lemna Arter, Alisma Plantago, Lythrum Salicaria,

alle Planter, som vcxc i VajideL I Ny Zeeland bedækker, efter Dieffen-

hach vor Diinhammer (Tyjdia anguslifolia) Sumpene; denne Plante findes

ogsaa paa Bjergene i Java efler Junghuhn. Efter den yngre Hooker,

der har taget Deel i Ross Sydhavsexpedition, gjenfindes Phieum alj)iiuim,

en Plante, der horer til den arcliike Polarflora og Alpefloraen , ved del

magellanske Stræde, og sammesteds voxer Aira flexuosa meget alminde-

lig i Torvemoser, ligesom hos os. Ved del magellanske Stræde voxe

endvidere, foruden en Deel Planler, som maaskee ere indldrte : Carex

curla, Plantago maritima, Polygoimm marilimum, Hippuris vulgaris, Pri-

mula farinosa, Armeria vulgaris, Erigeron alpinus, Galium aparine.

Samme Forfatter anforer fra Falklands 6erne: Cardamine hirsula,

l>raba incana. Sagina procumbens, Epilobium tetragoniim, Apium grave-

olens, Limosella aquatica, Lalhynis marilimus; fra Campbells Oe, Syd

for Ny Zeeland: Callilriche verna og Montia fontana, og fta (^.honos

Archipelagus : Calystegia Sepium. — xMen det er især ved den nyere

Tids Undersogelser af de lavere Planler (Alger, Lichener, Mosser o.s.v.)

i fjerne, forhen mindre undersiigte Lande, at man har fundet en over-

ordentlig Mængde af europæiske Arter, navtdigen saavel i de antartliske

Lande som i Hoilandene indenfor Vendekredsene, saasom paa Java og

i Mexico. — Derved er ogsaa den Sætning bleven stadfæste! , som i

hiin Disputats er udtalt, at I landl (ie mindre sammensatte Planter samme

Art lettere gjenfindes i fjerne Lande, end blaridt de mere sammensatte.

Italien frembyder flere Excmpler paa isoleret Forekomst af Planter

fra fjernere Egne. Saaledes forekommer Patiicum TenerifTæ i Siciliens

nordostlige Hjorne og det sydligste af Calabricn, men ellers ikke noget-

steds i Italien eller Europa. Hidtil er den kun fundet paa Teneriffa,

men selv om den skulde forekomme i Nordafrika , vilde dog Middel-

havet ligge imellem. — Cyperns polyslachyus har en isobuct Forekonjst
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i FiimniolonK? paa Iscliia og UihIcs elleis ikke i llalicu eller Sydi-tiropa

;

forsi i Norlafrika kommer den igjen. Andre saadantie PliaMioniener

frembyde : Rhododcndron ponticnm, der voxer i l.illeasien og Armenien

og ved Gihrallarstrædcl (Aigesiras), skjondt den mangler i det »ivrige

Spanien , saavelsom i (irækeida id , Italien , Nord .frika. Nymphæa

Lolus voxcr i Ægypten og i hede Kilder i Ungarn.

Dvcrgbirkcn (Betula nana) der er en af de for de nordiske Polar-

lande meest cliaracterisliske Smaabuske, og fii^des hele Polarbæltet rnndl,

forekommer, skjondt s|)arsommere, i Alperne, og angives ogsaa f.>r den

Deel af denne Bjergmasse , som liorer til Italien. Forfatteren har ikke

selv fundet den der.

Den hos os almindeligste El (Alnus glulinosa) har en betydelig

Udbredelse. Den gaaer ligefra Ångernianelven i Sverrig og Ui)!nsdalen

i Norge (62—63**) til Nordkysten af Afrika. Delle Træ er dejfiu og-

saa udbredt over hele Italien og Sicilien , meget almindelig ved So- og

Flodbredder , og stiger op til oOOO' over Mavet.

Den graa El (Alnus incena), som gaaer meget længere mod Nord,

nemlig til 70J^, findes i Italien kun i Alperne og Apeninernes nord-

ligste Dele.

Den gronne El (Alnus viridis) er meget almindelig i Alperne i det

alpinske og subalpinske Bælte , men savnes i Apeninerne og ellers i

llalien. Den lindes ikke i Norden af Europa og er saa godt som eien

dommelig for Alpesystemel.

Ogsaa Apeninerne frembyde en eiendommelig Art, nemlig den

hjertehladede El (Alnus cordifolia) ; el stort smukt Træ, der danner

Skove; ir.en kun forefindes mellem 39—11® og indtil 3700' Uoide.

Birkefamiliens Anvendelse er ikke betydelig. Birken benyttes i

Alperne til Brændsel, dens Qviste til Kurve; dens Ved til Huusgeraad.

Kilens Ved er fortrinligt til Vandrender, Pæle o. s. v.

Plinius omtaler Birken og Ellen. De gamle Navne Betnlla og

Alnus svare til de nuværende italienske Belula og Alno (Ontano). —
Del kaldes el gallisk Træ, hvilkel lyder paa, at den ogsaa i Oldtiden

kun fandtes i Alpeine (Gallia cisalpina) ; den fordrer efter Plinius el

meget koldt Klima. Om Ellen hedder det, at den har lykke Blade og

trives i fugtig Jordbund, at dens \ ed benyttes til Vandrender og ludder

sig bestandig under Vand. Al de Gumle ikke kjendle den gronne El
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og l)væigl)irlcn, der hore til den nlpinske Hegion og at de iKko gjorde

Forskjel pa.« den graa og den almindelige El, er let at l)egrd)e. Men

ogsaa den bjerlebiadede El synes at have været dem ubeKjendt.

Conferenlstaad Orsted nieddeelte en foreiobig Beretning om nogle

nye Porsog angaaende Omdreinings-Beva-gelser , frembragte ved elek-

tromagnetiske og magnetoeleklriske Virkninger ved Omdreininger,

Olsse Forsog have givet adskillige Udfald , som ikke synes al stemme

med de antagne Theorier; men de fortsættes endnu, for at op-

naae en fuldstændigere Kundskab om alle de Betingelser, hvorunder

Hovedforsogene kunne stilles. Forst naar denne Række af Forsog er

tilendebragt, vil en Beskrivelse deraf kunne gives med den for disse

Oversigter f)assende Korthed.

Selskabf't modtog:

JN'ienwe Vei handlingen der eersle Klasse van hel Konigl. Nederlandischc

Institut elc. le Amsterdam. 12. Deel. Amsterdam 1S46. i.

Transactions of the Geological Socicty of London, second series, vol VH,

part the third. London 18 10. 4
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Oversigjt

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

Forliandlin^er

og

dets Medlemmers Arbeider

• Aaret 1817. .. —

Af

Conferentsraad og Professor MM. C« Oi*Si€d^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabels Secretair.

JWr, 3,

Modet den 5'« Marts.

JWette Mode blev holdt i det kongelige Palais og Hans Majestæt Kongen

behagede selv at lede Forhandlingerne.

Et Udkast til Selskabets Budgel for 1847 blev forelagt af Kasse-

commissionen ved dets Medlem Etatsraad Rosenvinge og efter Droflelse

og de fornodne Afstemninger blev Budgettet saaledes bestemt:
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Indtægter.

1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1846
2. Renter af Selskabels Fonds ....
3. Fra det Classenske Fideicommis . .

4. Etalsraad Schous og Frues Legat . .

5. For Salget af Selskabets Skrifter . .

Udgifter.

1. Gager og Lonninger

2. Til Samfundet for den danske Literaturs F'remme

3. Præmier

4. Selskabets Skrifter ......<....
5. Ordbogen

6. Det magnetisk- meteorologiske Observatorium . .

7. Den artesiske Brondboring

8. Regestum diplomaticum

9. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer . .

10. Pastor Mag. Beckers Skrift: Udtog af danske

Gesandters Beretninger

11. De besselske Soltavler

12. Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks Topo-

graphie i Middelalderen

13. Subscription paa 2det Bind af Saxo ....
14. Cand. Coldings Forsog . ........
15. Lilteratus Erslevs Forfatterlexicon (i 3 Aar, fra

1846 al regne)

16. Fjerde Bind af Etalsraad Rosenvinges Udvalg af

gamle danske Domme
17. Selskabets Folium i Banken

18. Renter af et Laan i Banken, slort 2000 Rbd. .

19. Gratificationer

20. Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter . .

Da Kassecomraissionen blev bemyndiget til, saafremt

det behoves, at dække den til den artesiske Brond

opforte Udgift med 1000 Rbd. af den disponible

Fond

saa anslaaes de for Aarel allerede bestemte Udgifter til

og der bliver endnu til Disposition i Aarets Lob

7,684

885
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Regnskabs-Oversigt for 1846.

i.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Indtægter,

Kassebeholdning ved Slutningen af 1845 . . .

Renler af Selskabets Fonds

Fra det Classenske Fideicommis

Etalsraad Schous og Frues Legat

For Salg af Selskabets Ordbog*) . , . . .

IJdgifter.

Gager og Lonninger

Renter til Sanafundet for den danske Literaturs

Fremme
Selskabets Skrifter

Ordbogen

Det magnetisk-meteorologiske Observatorium , ,

Den artesiske Brondboring

Regestum diplomaticum

Dr, HiJbertz's Samling af Documenter vedkom-
mende Aarhuus ^

,

Etatsraad Molbechs Udgave af Kong Christian d.

4des Breve

Cand. Coldings Forsog . .

Overkammerherre Hauchs Portrait

Literatus Erslevs Forfalterlexicon

En Maskine til at foroge Gnidningsmodstanden

Afskrivning af historiske Documenter for Magister

Allen

Selskabets Folium i Banken
Gratificalioner

Brænde, Lys og forskjellige andre Udgifter . .

Ved Udgangen af 1845 var Selskabels Capital

127,962 Rbd. ,; Sk.

Kassebeholdningen 670 — 19 -

Ved Udgangen af 1846 var Selskabets Capital

127,962 Rbd. „ Sk.

Kassebeholdningen 1,949 — r4 -

Rbd.

670
5,334

200
18
50

6,273

885

181

1,846

482
656
902
92

75

200
48
95
100
242

200
16

50
250

6,323

128,632 19*)

129,911 74

O Afregningen for Salget af Selskabets ovrige Skrifter er endnu ikke opgjort.

'') Herved maa dog bemærkes, at Kassecommissionen i 1846 har optaget et

Laan i Banken til Beldb 2,000 Rbd., saa at den virkelige Formue kun bliver

127,911 Rbd. 74 Sk.
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Miidet den W« Marts.

Mfocent Schiodte gav en Udsigt over Bupreslernes kidrc Bygning.

Hvad der hidtil er belijendlgjort ono denne indskrænker sig til

et Par ældre og utilfredsstillende Fremstillinger af Meckel (Beilr. zur

vergleichenden Anatomie Bd. I. 1808. p. 129. Tab. VIII. fig. 5—11,

Tarmkanalen og de kvindelige Kjonsdele af Buprcstis lurida) ^ G ae de

(Diss. sistens obs. qvasdam de inseclorum vermiumque slructura, Kiliae

1817. p. 17, oversat og forsynet med Afbildninger i Nova aet. phys.

med. Acad. Caes. Leop, Carol. natur, curiosor. Tora. XI. 1823. p.

329—33. Tab. XLIV. fig. 1—2, Tarmkanalen og de mandlige Kjons-

dele af ChaUophora mariana') og Leon Dufour (Recherches anat. sur

les Carab. et plus. aut. ins. col. 1824. p. 27. pi. XI. fig. 1—2, Tarm-

kanalen af Ptosima novemmaculata og Ågrilus viridis).

Forfatterens Undersogelser over denne Familie ere anstillede

under en Rejse i det sydlige Europa, især i Rom og paa Sicilien, og

omfatte elleve Arter, fordelte paa sex Slægter, nemlig: Capnodis tencbrio-

nis, Vicerca pisana^ Coraebus rubi^ Anthaxia salicis, umbcUatarum^

nitida og nitidula^ Sphenoptera hneata og rauca^ Trachys minuta og

pygmaea. De udgjore en Del af et storre Arbejde over Eleulheraternes

Anatomie.

Aandedrætsredskaberne frembyde hos Bupresterne den samme

Ejendommelighed som hos Skarabæerne, at Tracheernes Hovedstammer

nemlig i visse Mellemrum udvides til storre eller mindre Blærer, lige-

som ogsaa mangfoldige og de til Tarmkanalen, Kjonsdclene og Musk-

lerne gaaende Grene ende som smaa Blærer. Tracheernes mellemste,

af en Spiraltraad formede, Lag mangler stedse i disse Udvidelser, hvis

Elasticitet dog vedligeholdes af korte Fibre, der radiere fra Blærens

Hals. Tracheblærerne falde let i Ojnene og ere heller ikke undgaaede

Gaede's og Leon Dufour 's Opmærksomhed; den Forste har endog

angivet Mangelen af Spiraltraaden.

Hos Coraebus, Anthaxia, Sphenoptera og Trachys synes den

paafaldende ringe Mængde af Fidt at staae i Overensstemmelse med

Hudskeleltets Tykkelse og Sprodhed og især med Livet i Sollyset, de
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glimrende Metalfarver og de udmærlcet snare Bevægelser ved Lob o^

Flugt. Hos de langsommere Capnodis^ hvis morke Farver slaae i

Forhold til Arternes Levemaade under Bark og i Træstammer, optræder

FidllQgemet ogsaa i en langt storre Masse*

Opdagelsen af Spytkjertler hos Eleutheraterne skyldes fornem-

melig Léq^n Dufour^ der fandt dem i Form af lange, traadforraigc,

undertiden grenede, Kar hos nogle Slægter af forskjellige Familier iblandt

Heteromererne, hos nogle Kurkulioner og Kokkineller. Kundskaben om

disse Organers Udbredelse og Bygning har ikke modtaget nogen senere

Udvidelse. Forfatterens Undersøgelser over denne Gjenstand lade imid-

lertid formode, at deres Udbredelse er langt storre. Hos Bupresterne

danne Spytkjertlerne en lille Busk af tynde grenede Kar paa hver Sido

af Svælget; de naae ikke tilbage igjennem Baghovedets Aabning, og

ligge altsaa udelukkende i Hovedet. Hos Coraebus rubi fandtes hver

Busk at bestaae af tre Hovedstammer, der udsende forst kortere og

siden længere Sidegrene, af hvilke de sidste atter dele sig dichotomisk i

Spidsen. Den nærmere Bygning synes kun at afvige lidet fra den sæd-

vanlige; de fandtes at bestaae af to Lag, en indre, tynd, fast, temmelig

sejg og noget elastisk Hud, og et ydre, meget tykt, blodt og skjort og

tilsyneladende strukturlost Lag af afsondrende Masse. En lignende Form

af Spytkjertler, men endnu mere udviklet i samme Retning, har Forf.

opdaget hos Dasytes^ Trichodes og Stenopterus^ en mere rudimentær hos

Timarcha: altsaa hos Slægter af meget forskjellige Familier.

Tarmkanalen er fra halvanden (^Dicerca ^ Anthaxia) til to {Co-

raebus)^ lo en halv (Capnodis^ Sphcnoptera) eller tre (Trachys) Gange

saa lang som hele Dyret. Spiseroret er snevert, valseformigt, fuldkom-

ment ret. Det gaaer jævnt over i den temmelig snevre ellipsoidiske

Mave, der, eftersom Spiseroret er længere eller kortere og altsaa naaer

mere eller mindre langt tilbage i Bryststykket, enten kommer til at

ligge i den bageste Del af Forbrystet (Sphenoptera) , i delte og Mel-

lerabrystet {Coraebus^ Anthaxia^ Dicercd) ^ eller i Bagbrystet (Trachys^

Capnodis'), 1 Spiserorets og Mavens ydre Hud vise de transverselle

Muskelfibre sig saa stærkt, at de sædvanligen give Overfladen et tydeligt

tværringet Udseende. Deres indvendige Flade er bevæbnet paa en noget

forskjellig Maade. I Svælget er den mere eller mindre fast pergament-

agtig og delt i sex eller flere svagt ophojede Strænge, der tabe sig ud
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i Spiseroret og i Almindelighed ere glatte, men hos Anthaxia tæt be-

satte med korte Borster og smaa skarpe hornagtige Korn. Spiseroret og

Maven ere enten forsynede med lignende, yderst tæt stillede, llorn-

punkter — hos Capnodis , Anthaxia^ Coracbus og Sphenoptcra — elier

med fine og korte bagudrelledc Borster — hos Dicerca og Trachys,

Pylorus dannes af svage Vorler, som ere mere eller mindre tydeligt

chagrinerede med lignende Hornpunkter.

Hos Anthaxia er til Spiseroret fojet el mærkeligt Apparat, hvortil

intet Tilsvarende findes hos de ovrige af Forf. undersogle Buprester.

Det er nemlig forsynet med fire stilkede, ellipsoidiske, parvis bag hin-

anden sidestillede Tilhæng. Sækkene af forsle Par ere smaa, af ikke

meget storre Omfang end Svælget, udgaae fra dettes bageste Del og

ere rettede forefter og udad, saaledes at de komme til at ligge en paa

hver Side i Nakken. De af andet Par ere fire til fem Gange storre og

udgaae fra Spiseroret i den forreste Del af Forbryststykket. De ere

forst retlede tilbage, men ombojes derefter fremad og indad, saaledes at

deres yderste videre Del kommer til at ligge tæt op til den smallere

Rodhalvdels udvendige Side. Disse Sække have ligesom Spiseroret et

Iværringet Udseende og ere paa deres indvendige Flade besalte med lig-

nende Hornpunkter og gjennemtriikne paalangs af haarformige Perga-

mentstriber.

Forf. erindrede ved denne Lejlighed om Oedemera coerulea og

Anoncodes ruficollis ^ hos hvilke Leon Dufour (1. c. p. 51. pi. 30.

fig. 7. 8) har paavist et noget lignende Forhold, nemlig en foran Py-

lorus udgaaende stor stilket Sæk (en saadan har Forf. ogsaa fundet hos

Stenostoma rostrata, en anden Form af Oedemercrnes Familie), og be-

mærkede derhos , at disse Biller ligesom Anthaxia fortrinsvis nære sig

af Pollen, hvormed Forf. stedse fandt Spiseroret, Sækkene og Maven

fyldte hos de Exemplarer, der toges paa Cichoriaceer og Skjermplanter.

Der synes imidlertid endnu ikke at kunne sluttes til noget bestemt For-

hold imellem denne Slags Næring og Tilstedeværelsen af Sække paa

Spiseroret og Maven, eftersom Sækkene savnes hos det overvejende

store Antal af Biller, der fore en lignende Levemaade.

Duodenum er valscformig, jævnt aflagende i Vidde forfra bagtil,

fortil ret, den bageste, i Bughulen liggende, Deel spiralformigt sammen-

rullet til hojre eller venstre Side. Det er fornemmelig Duodenum, der
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ved sin Udstrækning bestemmer Tarmkanalens relative Længde: Spiralen

er allsaa storst hos Capnodis og Trachys. Den forreste videre Ende af

Duodenum er deelt i to valseformige og imod Enden tilspidsede blinde

Flige eller Horn, i hvis Kloft Pylorus aabner sig. Fligene ere i Al-

mindelighed af noget storre Længde end Spiseroret, hos Capnodis og

Sphenoptera ligesaa lange som dette, hos Dicerca endnu længere, hos

Coraebus og Anthaxia derimod noget kortere; hos Trachys ere Fligene

meget korte, af ligesaa stort Omfang som selve Duodenum, og bredt

afrundede i Enden. Hos denne sidste Slægt ere de stedse spærrede fra

hinanden under en spids Vinkel og ligge ret fremstrakte; hos Anthaxia

omfatte de gaffelformigt Maven, mod hvis Sider de lægge sig; hos

Coraebus ere de tilbagebojede ved Roden og lagte tilbage langs med

Siderne af Duodenum, medens de tillige gjore en Krumning med opad-

vendt Hvælving og fremadbojet Ende; hos de ovrige Slægter lægge de

sig fremad langs Mavens Sider, boje sig derpaa tiloage langsmed og

udenfor deres bageste Deel, og dernæst alter fremad, saaledes at Spidsen

kommer til al ligge yderst.

Den ydre Flade af Duodenum er overalt bedækket med smaa

halvkugleformige blinde Tilhæng (Kjertier), der hos alle Slægterne ere

slorre og oftest tillige tættere stillede paa Fligene og den derefter fol-

gende forreste Del af Duodenum, men som efterhaanden aftage i Stor-

relse og paa den bageste spiralformigt oprullede Deel kun vise sig som

en svag Granulation, der hos de mindre Arter er vanskelig al opdage,

Hos Trachys og Coraebus have Tilhætigeiie endog denne sidste Form

paa Duodenums hele Udstrækning; hos de andre Slægter, Især Capnodis,

Sphenoptera og Dicerca, ere de derimod saa store og tætstillede paa

Fligene, at disse faae Udseende af at bestaae af uregelmæssigt sammen-

fojede Rækker af Kugler. I dette sidste Tilfælde træder Spisen heller

aldrig ud i Fligene, der saaledes komme til at overlage en blot af-

sondrende Forretning. Naar imidlertid Burmeister (Handb. d. Ent.

L p. 154.) ligefrem sælter Fligene i Klasse med Spytkjerller Cudenlvivl

fordi Gaede fremstiller dem som selvstændige Kar), synes denne Tyd-

ning af flere Grunde ikke at kunne billiges.

Denne mærkelige Spaltning af Duodenum er et af de faa ana-

tomiske Forhold, der kunne betragtes som tilstrækkeligt faststillede ved

de tidligere Undersogelser, og har ogsaa forskaffet Bupresterrics Tarm-
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kanal en vis Beromthcd. Hos Meckel (I. c. (ig. o. d. fig. 6. 7) og

Gaede (1. c. fig. 1. b.) findes lillige Tilhængcne angivne, hvorimod

Leon Dufour beskriver Duodenum som glat hos Ptosima novemmacu-

lata og Agrilus viridis^ fremstiller den sidstes Duodenum som manglende

Flige og Fligene hos den forste som blot let foldede i Randen (un peu

boursoufflés sur leur bords). Da Forf. ikke endnu har havt Lejlighed

til at undersoge disse to Former, maa han lade det henslaae uafgjort,

hvorvidt denne Fremstilling indeholder Sandhed, eller om den kun

grunder sig paa en mindre nojaglig Undersogelse. Det Samme gjclder

om MeckeTs Fremstilling af Fligene hos Buprestis lurida (en endog

med Hensyn til Slægten tvivlsom Art), ifolge hvilken deres Ender skulde

være rorformigt forlængede og mangle Tilhæng.

Den (ivrige Deel af Tarmkanalen er omtrent af samme Længde

som Spiseror og Mave tilsamraentagne. Tyktarmen (Colon) tiltager

jævnt i Omfang henimod sin kolleformige Ende. Da Spidsen af Duo-

denum ligger yderst i Spiralen og er rettet fremad, maa Tyktarmen,

idet den udgaaer fra Spiralens Spidse, efterat have naaet indad og

fremad til Bughulens Midtlinie, gjore en Bojning tilbage, der altid er

skarpt spidsvinklet, for at kunne fortsætte sig tilbage mod Gadboret,

hvilket skeer i en næsten ret Linie hos alle Slægterne med Undtagelse

af Capnodis.) hvor den danner en stor dobbelt Bugt ovenpaa Duodenums

Spiral. Tyktarmens forreste Trediedel, i hvis Midte den omtalte skarpe

Bojning finder Sted , er betydeligt tyndere end det bagved liggende

længere Stykke, og afsættes tillige tydeligt fra delte ved overvejende

Udvikling af Muskelhudens Længdefibre, saa at det enten er ganske

glat eller dog meget finere tværringet end den folgende tykkere Deel,

hvor de ringformige Furer ere dybt indskaarne og adskille ved slorre

Mellemrum. Mastlarmen opnaaer omtrent en Ollendedeel af Tyktarmens

Længde.

Hele Tarmen fra Gadboret til Duodenum gjennemlobes paa den

indvendige Flade af sex Muskelstrænge, der i Tarmens svagt udvidede

forreste Ende overgaae i ligesaa mange ovale Vorter, der lukke Ind-

gangen til Duodenum, og ere forsynede med et eller lo ringformige

Bælter af tætstillede Hornpunkter; hos Sphenoptera er den hele ind-

vendige Flade af den forreste snevre Deel af Tyktarmen tæt besat med

lignende * Punkter. 1 Mastlarmen forvandles Strængenc til sex brede
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Pergaraentblade med hornagtige Rande, der beklæde dens hele indven-

dige Flade og bagtil overgaae i Gadborels Ringmuskel. Bladene ere

hvælvede paatværs, saaledes at de hornagtige sammenslodende Rande

komme til at danne sex Længdekjole inde i Tarmen.

Hos de slorre Arter, navnlig hos Capnodi's^ antydes denne Byg-

ning ogsaa udenpaa Tarmen ved meget lydelige Fremragninger af Stræn-

gene, der altsaa fremstille sig som sex ophojede Linier, hvilke i For-

bindelse med Mellemrummenes Tværrynker give hele Overfladen et

gittret Udseende. En ganske lignende Bygning har Forfatteren Irufl'et

hos en Mængde andre Biller med kolleformig Tyktarm og sex malpighiske

Kar, navnlig hos alle Melasomer. Naar Tarmen sammentrækkes, antage

de ophojede Linier en Bolgeform. Det er efter Forf.'s Mening disse

Linier, der hos Blaps mortisaga af St ran ss-D urckh eim ere blevne

tydede som „vaisseaux urinaires, repliés en zigzags sur eux-memes, et

contenus dans la tunique méme de l'intestin'' (Considér. gen. sur l'anat.

compar. des an. art. p. 274).

Af Tarmkanalen hos Larven til Chalcophora mariana haves en

Fremstilling af Loew (Entom. Zeit. Jahrg. 1841. S. 34. Tab. L

fig. 1— 9). Der angives „store Spytkjertler", men som ikke findes nær-

mere beskrevne, Naar man med nojere Bekjendtskab til Bupresternes

Tarmkanal betragter Afbildningen fig. 3 af Larvens Tarmkanal, eller blot

sammenligner den med Meckel's og Gaede's Figurer, viser den en

saa stor Lighed med det fuldkomne Insekts Typus, at man vilde kunne

holde den for en noget stiv elier maniereret Afbildning af denne. Imid-

lertid betragter Loew de to fra Duodenums -forreste Ende udgaaende

lange Flige, der, ligesom selve Duodenum, angives at være tæt besatte

med punktformige Kjertier, for saakaldte Galdekar, idet han benægter

Tilstedeværelsen af saadanne ved den bageste Ende af Duodenum. Men

denne Tydning bliver saa utilfredsstillende ved den Række af Anomalier,

til hvis Antagelse den tvinger, at det synes rigtigere at betragte Sagen

som uafgjort, indtil den er bleven provet ved nye Undersogelser.

Meckel, Gaede og Leon Du fo ur angive Antallet af de

malpighiske Kar til fire*). Forf. skjelner sex hos alle de undersogte

") I en Afhandling „Om Ptiliernes Plads i Systemet, tilligemed nogle Antyd-

ninger om Klavikornernes Systematik", som Forf. for to Aar siden bekjendt-

gjorde i Kroyer's Tidsskrift, og med hvilken han sogle fra et anatomisk
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Former. De udmærke sig ved Længde og Tyndhed, ligge sammenrullede

ovenpaa Duodenums Spiral, og ere med deres bageste Ender heftede til

Midlen af Tyktarmen. Sekretet er af en mere eller mindre mork

guul Farve.

De mandlige Kjdnsdele have en meget udmærket Bygning.

Sædstokkene ligge op til Kjonsdelenes futiles Udforingsgang

(Duclus ejaculatorius), bagved de afsondrende Biorganer af fiirste Par, og

beslaae af et afvexlcnde Antal af lange rorformige Bælge, der udgaae

straaleformigt fra Sædgangenes Ender, derpaa sammenrulles paa forskjel-

lig Maade, og omgives af et tyndhudet fælles Hylster, saaledes at de

hver Sædstok sammensættende Bælge tilsammentagne komme Ul at ud-

gjorc et stort ovalt Legeme; i Almindelighed rage Bælgenes yderste

Ender frem af Hylsteret og danne en egen Oprulning. Bælgenes An-

tal fandtes hos Coraebus rubi at være fem, hos Anthaxia umbcllatarum

sex, hos Trachys ti; hos Dicerca^ hvor de ere meget talrige, kunde

deres Antal ikke nojere bestemmes; hos Chalcophora mariana ere de

ifolge Gaede's Fremstilling (1. c. fig. 2. f.) ligeledes meget talrige.

Hos Coraebus rubi ere Bælgene næsten dobbelt saa lange som

hele Dyret, meget tynde ved Roden, og tiltage efterhaanden i Tykkelse

jævnt udefter indtil deres kolleformige ombcijede Ender, der ere af samme

Omfang som Duclus ejaculatorius. De ere sammenrullede i en tæt spi-

ralformig Knude i Bunden af Hylsteret, gjore derefter K-engere foran i

dette flere spidse Bugter fra Side til Side, og træde derpaa ud af Hyl-

steret med deres yderste Fjerdedele, der ere sammendrejede i Form af

et bagvendt S.

Hos Anthaxia umbellatarum ere de langt kortere, kun halv-

anden Gang saa lange som hele Dyret, men forresten af samme Form

som hos Coraebus^ med Undtagelse af, at hver af Bælgene ved Roden

udvides til en lille sirlig aflang Sæk, der ved en Incifnoring deles i et

bageste, kortere, ovalt og el forreste, længere og videre, clipsoidisk.

Stan(l])unkt at bringe noget Lys ind i adskillige forviklede systematiske For-

hold af stort Omfang, crc Ikiprcstorne derfor nævnede mellem de Elcuthc-

rater, der have fire malpighiskc Kar. Forf. seer sig nu istand til at lilfoje

endnu en anden Rettelse til hin Afhandling: at nemlig Uisterne , ifolge

senere, paa de store sydeuropæiske Arier anstillede, Undersdgclser træde

over i den Række af Klavikornernes Familier, hvor Antallet af de omtalte

Organer er sex.
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tilspidset Stykke, der gaaer jævnt over i Bælgenes smalle Rod. Paa

Grund af denne Struktur bliver Ovalen, som Hylsteret med de sammen-

rullede Bælge danner, kortere og bredere end hos Coraebus; ligeledes

ere de frie Ender sammenlagte paa en anden Maade, nemlig saaledes,

at de komme til at danne en lav bred Kegle paa Hylsterets Spidse.

Hos Vicerca have Bælgene samme relative Længde og, med Und-

tagelse af deres storre Tyndhed, tillige samme Form som hos Coraebus.

Den sammenrullede og af Hylsteret omgivne Deel danner el omvendt

pæreformigt Legeme, de frie Ender en kort og tyk, paalværs fem Gange

sammenlagt Kolle.

Hos Irachys indesluttes Bælgene fuldstændigt af Hylsteret, der

er af en levende guul Farve. De ere ikke længere end Dyret, ved

Roden langstrakt-ellipsoidiske og noget videre end den forreste Deel af

Ductus ejaculatorius, og aftage bestandigt i Omfang ud imod Enderne.

Bælgene ere sondrede i to Partier, fem i hvert, og Enderne af hvert

Parti ombojede indad mod hverandre og nedad mod Hylsterets Bund.

Sædstokken bliver saaledes næsten ganske kugleformig.

Sædgangene ere hos Vicerca og Anthaxia omtrent af samme

Længde som Sædstokkene, hos den forste kun lidet tykkere end disses

Bælge, hos Anthaxia næsten saa vide som Bælgenes Ender, men af-

tagende i Omfang ved Roden; hos Trachys ere de dobbelt, hos Coraebus

endog tre Gange saa lange som Sædstokkene, hos den forste overmaade

tynde med udvidede omvendt kolleformige Rodender, hos den sidste saa

vide som Sædstokbælgenes Ender, med en stor forlænget ellipsoidisk

Udvidelse ved Roden, hvilken Sæk hos Trachys minuta er deelt i Midten

ved en dyb Indsnoring; den smallere Deel af Sædgangene lægger sig

hos Coraebus i en Bue forfra bagtil langs med Sædstokkens indvendige

Side, hos Trachys danner den en stor uregelmæssig Oprulning.

Af de to Par Sædblærer (afsondrende Biorganer), der aabne sig

i Enden af Duclus ejaculatorius, ere de af forste Par af en kortere

eller (Trachys) længere, i Omrids efter Slægterne afvexlende, kolleagtig

Form, med spiralagtigt mod hinanden indbojede Ender, og i Alminde-

lighed af en ligesaa stor Masse som Sædstokkene. De af andet Par ere

valseformige med undertiden (Anthaxia^ kolleagtigt udvidede Ender, og

sædvanligen af samme Omfang som den tykkeste Del af Sædstokbælgene;

de afvexlc betydeligt i Længde, idet de hos Trachys kun ere lidet læn-
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gere end dem af forste Par, hos Coraebus og Anthaxia derimod endog

halvanden Gang længere end hele Kroppen; de ligge stedse sammen-

rullede i en stor Masse imellem og under dem af forste Par.

De mandlige Kjonsdeles fælles Udforingsgang (Ductus ejac.)

aflager fra sin noget udvidede Midte i Omfang mod begge Enderne.

Den danner to smaa lodrette Bugter, en fremad over Sædblærerne og

en tilbage over Penis.

Penis bestaaer i et pergamentagtigt, ved Randene hornagtigt,

fladt, i Enden tilspidset Ror, der omgiver Enden af Ductus cjaculatorius;

Aabningen befinder sig i et elliptisk Udsnit paa Rorets Overside, et kor-

tere eller længere Stykke fra Spidsen , og har Form af en simpel Længde-

sprække med en noget fortykket Hudrand. Penisskeden har Form af

lo ved Roden sammenvoxne, smalle, blode Hornklapper med flade og

undertiden udvidede Ender, der paa Randene ere besatte med enkelte

Borster. — Baade Penisroret og Klapperne afvexle meget i Form efter

Slægterne. — En Parringssæk savnes aldeles.

Den Afbildning, Gaede har givet af de mandlige Kjonsdele

hos Chalcophora mariana ^ bliver især derved fejlagtig, at Sædgangene

ere fremstillede losrevne fra Sædstokkene som selvstændige afsondrede

Kar (1. c. fig. d.), og at Sædslokkene fremsfilles som aabnende sig med

en kort Gang i den bageste Del af Ductus cjaculatorius (fig. f.). Hvad

der bor forstaaes ved det Par runde Legemer (fig. c), der afbildes som

siddende ved Roden af Sædgangene og tydes som analoge de Cowperske

Kjertier hos hojere Dyr, veed Forf. ikke. Hos de af ham undersogte

Former fandtes de ikke.

De qvindelige Kjonsdele frembyde et meget anomalt Forhold.

Æggestokkene hore til den fingrede Form. Afvexlingen i Rore-

nes Antal er meget stor, men staaer i de Tilfælde, hvor en Sammen-

ligning har kunnet anstilles, i noje Samklang med Antallet af Sædstok-

bælgene hos Hannen: hos Trachys findes ti, hos Anthaxia nitida og

umbellatarum sex, hos Anthaxia salicis og Coraehus rubi fem, hos

Sphenoptcra lineata otte, hos Sphenoptera rauca ti, hos Capnodis tene-

brionis fire og tredive. De udviklede Æg ere kort ovale, ellipsoidiike

(Sphenoptera rauca) eller langstrakt-ægformige (^Coraebus). Æggelederne

ere i Enden declte i korte kolleformige Ror, eet for hvert Ror i Ægge-

stokkene. De samle sig bagtil i en kort fælles Garg, hvis indvendige



33

Flade undertiden iCapnodis) er pergamentagtig eller (_Ånthaxia) bestroet

med utydelige Ilornpunkter, og som aabner sig paa Underfladen af dea

korte og vide Æggegangs Spidse. Baade denne fælles Gang og selve

Æggegangen ere kraftigt muskulose, og antage i ikke udspilet Tilstand et

tydeligt tværringet Udseende.

Den sækformige Sædkapsel (Capsula seminalis) aabner sig med

en kort og vid Hals (Duclus seminalis) i Spidsen af Æggegangen, og

naaer i udspændt Tilstand langt frem imellem Ægslokkene, næsten til

Roden af Bughulen* I sidste Tilfælde er den sædvanligen oval eller

ellipsoidisk; inden Parringen vexler den noget i Form: hos Sphenoptera

rauca er den i delte Tilfælde kolleformig med to svage Indsnit i den

bredt afrundede Ende, som derved, seet ovenfra, faaer el kort-tretungel

Udseende; hos Capnodis viser den sig i denne Tilstand langstrakt valse-

formig og danner to lodrette Bugter; men selv inden den fyldes med

Spermatozoerne er den stedse i det mindste dobbelt saa vid som Ægge«

gangen. Dens ydre Hinde er tyk, muskulos, med saavel paalangs

gaaende som ringformige Fibre; dens indvendige Flade, der undertiden

(Capnodis) er svagt hornvortel, er i ikke udspændt Tilstand Gnt længde-

rynket. Sædkapselens Kjertel (Glandula appendicularis) har Form af en

ret anseelig kolleformig (Trachys)^ krummet ellipsoidisk (Sphenoptera li'

neata^ Coraebus rubi^ Capnodis tenebrionis) eller valseforraig, i Enden

opad lilbagebojet (Sphenoptera rauca) tyndhudet Sæk, der afvexler no-

get i nærmere Omrids og relativt Omfang efler den Periode, hvori

Sekretet befinder sig. Dens Udforingsgang er omtrent af samme Længde

som Sækken; dens ydre Hud er tyk, muskulos, tværringet, den ind-

vendige undertiden pergamentagtig; den aabner sig i Sædkapselens Hals

paa dennes nederste Side.

En Parringssæk (Bursa copulatrix) mangler aldeles.

Hos Anthaxia umbellatarum fandtes i en Hun strax efter Par-

ringen ikke alene Sædkapselen men tillige Æggelederne ligefra deres fælles

Gang indtil Roden af Æggestoksrorene aldeles opfyldte af en umaadelig

stor Masse af Spermatozoer, som, efterat der var gjort en Aabning i

Æggelederne, saaes at stromme ud i en tyk Slraale. Endvidere iagttoges

engang" hos Sphenoptera lineata et eneste fuldstændigt udviklet Æg at

optage Sædkapselens hele Hulhed.
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Sammenholdes disse to Iagttagelser med Sædkapselens over-

ordentlige Slorrclse og muskulose Struktur samt korte og muskulose

Hals, og den langsomme og stodvise Udvikling af Æggene, saa ledes man

til at antage, at Befrugtningen hos Bupresterne foregaaer i Æggeledernes

Ror, i hvilke Æggene findes nedgledne, naar de have opnaaet deres

fulde Storrelse: og at Sædkapselen foruden den sædvanlige Funktion

endnu overtager to andre, nemlig at drive Spermatozoerne elterhaanden

frem imod Æggestokkene, og siden at tjene til sidste Gjemmested for de

befrugtede Æg; hvorved da en ny Parring blev nodvendig for hvert

Hold af Æg. En saadan Antagelse vilde slaae i Overensstemmelse med

den langsomme og periodiske Aflægning af Æggene, der maa finde Sted

hos Dyr, der, som Bupresterne, skulle indbringe dem enkeltviis i Træ-

stammer. Men da det herved vilde være afgjorende at vide , om Fo-

sterets Udvikling hos de befrugtede Hunner allerede begynder i de Æg,

der li^ge i Æggestokrorenes bageste Rum, og Forf. for nærværende Tid

ikke er istand til at besvare dette vigtige Sporgsmaal, tor han kun hen-

stille det Ovenstaaende som en midlertidig Hypothese.

De qvindelige Buprester ere forsynede med et meget udviklet

Redskab til at aflægge Æggene. Det bestaaer i et fladt, hudagtigt, tre-

leddet Ror, der omgiver Enden af Vagina, og som kan sammenskydes

saaledes, at det tredie og længste Led optager det andet, der er det

korteste , og dette alter det forste. Det er udvideligt i hojeste Grad.

Paa Undersiden af hvert Led -findes to Hornlister, af hvilke de paa forste

Led med deres forreste Ender ere heftede til Undersiden af det overste

Kloakdækkes Forhjerner; paa den overste Side har kun tredie Led saa-

danne Hornlisler. Den yderste, sædvanligen udvidede. Ende af tredie

Led har i Spidsen to, undertiden toleddede. Palper, der atter, ligesom

tillige selve Randene og Spidsen af den udvidede Ende, ere forsynede

med korte Borster eller Torne, — I Rorets relative Længde og nær-

mere Form og i Bygningen af Listerne og den udvidede Ende findes

betydelige Forskjelligheder. Saaledes er hos Trachys Roret overmaade

kort med rudimentært andet Led og uden Hornlister paa Oversiden af

tredie Led. Hos Coraebus er det overmaade bredt med næsten cirkel-

formigt udvidet Ende og ligeledes rudimentært andet Led ; Rummet imel-

lem Listerne paa tredie Leds Overside er længderynket og tæt horn-
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vortet. Hos de (ivrige undersogte Slægter er det i udstrakt Tilstand

næsten saa langt som hele Bagkroppen og har en forskjelligt formet

uparret Hornliste langs Midten af tredie Leds Overside; hos Capnodis

ere Palperne erstattede af en Busk korte Torne paa hver Side af Spid-

sen o. s. V.

Ved Fordelingen af Nerveganglierne bestaaer det mest Karak-

teristiske deri, at Mellem- og Bagbrystets Ganglier er sammensmeltede

til et stort Ganglie, der ligger i Roden af Bagbrystet. Af de fem

Bugganglier ligge kun de tre sidste i Bughulen. Det sidste af disse

(Kjtinsdelenes Ganglie) udsender fire Par Nerveslammer, hvert af de fire

foregaaende kun eet Par. De sidste Bugganglier afvexle meget i deres

Leje mod hverandre, og ere ofte sammensmeltede med Kjonsgangliet.

Forfatteren foreviste en Række af Tegninger til Oplysning af

de skildrede anatomiske Forhold.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Nouveaux mémoires de l'Académie Royale des sciences et belles Icttres

de Bruxelles. Tome XIX. Bruxelles 1845. 4.

Recensement general de la population statistique, agricole et industrielle.

Extrait du moniteur (beige) du 4 Juli 1846. Bruxelles

1846. 4.

Bulletins de l'acad. de Bruxelles 1845. 1846. 8.

Annuaire de Tobservaloire Royale de Bruxelles par A. Quetelet 1846,

Bruxelles 1845. 12.

Annuaire de PAcademie Royale de la Belgique i2me année. Bruxelles

1846. 8.

Rapport addressé å Mr. le Ministre de J'interieur sur I'état et les tra-

veaux de Pobservatoire Royal de Bruxelles. Année 1845.

Annales de Tobservatoire Royal de Bruxelles publiés aux frais de Pétat

par le directeur A. Quetelet. Bruxelles 1846. 4.
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Sur le climat de la Belgique, phéiioméns pcriodiques des planlcs par

A. Quelelet. Bruxelles 1816. 4.

Bulletin de la commission centrale de statistique de la Belgique (extrait

du tome III) sur les ancicns rccensemenls de la population

Beige par A. Quelelet.
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Oversigft
i over det -"

Kongfeligfe danske Videnskabernes Selskabs

Forliandling^er
og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1847.

Af

Conferenlsraad og Professor JHT« C7« €tVSt€éij
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabels Seeretair.

Xr, 4.

Modet den ¥^ April.

Jfrofessor Liebmann meddelte folgeride Udsigt over Lycopodiaceernes

Forhold i Mexico

:

Vore Kundskaber om Lycopodiaceernes Forhold i det store

mexicanslie Rige ere meget nye; de gaae nemlig ei længere tilbage end

til Aaret 1830, da de to Reisende Dr. Schiede og Fr, Deppe til

Berliner Museet oversendte betydelige Samlinger af mexicanske Planter,

der efterhaanden ere blevne beskrevne i Linnæa af Chamisso og

Schlechtendal. 13 Arter Lycopodiacecr ere saaledes blevne bekjendt-

gjorte fra den schiede-deppeske Samling. Iblandt det store Antal

americanske Planter, som tidligere vare blevne beskrevne af Humboldts

og Bonplands Samlinger, var kun een Lycopodiacce fra Mexico, Lyco-
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podium marginalum H. B., som nu horer lil Slægten Selaginclla. I de af

Presl udgivne Reliquiæ Hacnkeanæ findes et Par Selagineller beskrevne

(L pallescens Presl og L. chilense Willd.) , dog altfor ufuldstændigt til

at man med Sikkerhed kan gjenkjende dem. Senere er Antallet blevet

foroget ved Galeotti's, Ghiesbregl's, Linden's, C. Ehrenberg's og Lei-

bold's Reiser. Sættende disse Malcrialier i Forbindelse med dem, jeg

har havl Leiiighed til at tilveiebringe i Mexico, vil jeg forsoge at give

en Udsigt over de for Tiden kjendte Lycopodiaceer i Mexico. For

Fuldstændigheds Skyld vil jeg ogsaa omtale de Arter, som angives af

Forfatterne, men som jeg maa ansee som uriglige eller dog yderst

tvivlsomme.

Lycopodium L. Spring, Monogr. Lycopod.

1. L. reflexum Lam. Temmelig hyppig paa Cordillererncs osllige

Ileldnirig imellem 3000 og 4500', snyltende paa Egene,

Jalapa, Schiede ; — fra Mirador til S. Antonio Huatusco, Liebm.

Den store Forvirring i denne Arts Synonymie har Spring

sogt al hæve ved udforlige Beskrivelser af de nærstaaende og

forvexledc Ariers Original -Excmplarer; men det synes ikke

ganske at være lykkedes. Med samme Ret som L. Sieberianum

Spring adskilles, bor vist den under L. reOexum af Spring

inddragne L. bifidum H. B. restitueres som Art.

Mine Exemplarer af nærværende Art afvige noget fra S.'s

Beskrivelse, slemme derimod i flere Punkler med L. Sieberianum,

som angives fra det columbiske Archipelag, Peru og Chile.

'**)2. L. Hippuris Desv. Kunze in Linnæa v. 18 p. 303 Plantæ Lei-

boldianæ.

Angives som samlet af Leibold paa Træer i den tem-

pererle Region.

Naar Prof. Kunze angiver denne hidtil ikkun fra Java

kjendte Art som forekommende i den lempererle Region paa

Mexicos Ostside, da maa jeg meget betvivle denne Bestemmelses

Rigtighed. Mit Ophold i Mexico var samtidigt med Hr. Lei-

bold's, vi levede i længere Tid paa to Naboplanlager, og i

*) De med '• liclcgnedc Arter crc tvivlsomme.
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Lobet af balvlredie Aar har jeg i forsl^jellige Aarslider og i alle

Retninger gjennemstreifet den Egn, hvorfra den omhandlede Art

angives, uden at have truffet Noget, jeg vilde kunne henfore

dertil. Formodentlig er det en Form af foregaaende Art, der er

bleven forvexjel med L. Hippuris Desv.

L. verticillalum L. Samlet i Skovene ved Jaiapa af Schiede; i den

tempererte Region uden nærmere Angivelse af Stedet, afLeibold.

L. foritinaloides Spring. Monogr. Lyc. p. 49. Ejusd. Fl. brasil.

I. p. 112. t. V. f. 2.

Angives af Spring efter Exemplarer i Delessert's Herbarium,

samlede af Galeotli, som voxende ved Jaiapa paa 4000', og i

Departementet Oajaca paa 7000'. 1 Martens og Galeollis Ms-

moire sur les Fougeres du Mexique findes denne Art ikke op-

tagen, men derimod L. tenue Kunze, for hvilken som Localilet

angives Central-Cordiliererne i Dep. Oajaca ved Llano verde paa

7—8000' Hoide, det vil sige, den samme Localitet, hvorfra de

Delessertske Exemplarer skrive sig, samlede af den samme

Galeotti. De nævnte Forfattere henfore tvivlende L. filiforme

Sw som Synonym til deres saakaldte L. tenue Kze. Herimod

m.aa nu indvendes folgende: der existerer ingen L. tenue Kze,

men vel L. tenue H. B. Hooker & Greville havde urigtigen

henfort L. tenue H. B. til L. filiforme Sw. Kunze rettede Feil-

iagelsen, men opstillede ved Siden af den Humboldt Boriplandske

Plante en dermed sammenfaldende Form fra Peru under et nyt

Navn som L. curvifolium Kze.

Fremdeles er L. filiforme Sw. identisk med L. verticillatum

L, I disse Forfatteres store Virvar bliver den eneste antagelige

Conjectur den, at den Martens-Galeottiske Plante hverken er

L. tenue H. B., eller L. filiforme Sw., men derimod L. fonlirial-

oides Spring! — Sluttelig maa jeg yltre Tvivl om Rigtighiden

af denne Arts Forekomst i Jaiapa Regionen,

L, funiforme Chamisso. Den skal være samlet af Chamisso i

Californien, men denne Angivelse er ikke ganske sikker.

L. mandioccanum Raddi /9 mexicanum Spring. L. pithyoides

Cham 4& Schldl. Udbredt over Ost-Cordillercrnes Skov- Region

imellem 1000 og 4500'. Ved Jaiapa, Schiede; Mirador, S.An-
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lonio Iluatusco. Ligeledes i de hede Skove ved Papaiilla.

Licbm.

7. L. linit'olium L. Paa Mexicos Oslside i Skovene imellem 2500

og 4500'. Ved Huilamalco, Sdiiede, l.iebmann; Jalapa, Galeotti;

Mirador Liebm.

Af denne Arl forekommer lo Former; en kort neppe qvar-

lershoi opret med tommelange udspærrede Blade, uden Overgang

i Bracleer, og enkelte Antheridier hist og her i Bladhjorncrne;

og en langstrakt 2 Fod lang nedhængende med kortere mere

oprette Blade, der overgaae i Bracleer, som danne qvarters-

lange Ax.

8. L. nitens Cham. & Schldl. almindelig i Skovregionen, imellem

3 og 4500' paa Mexicos Ostside. Ved Jalapa, Schiede; Mira-

dor, Zacuapan, Chislla etc. Liebmann.

9. L. Phlcgmaria L. S. parvifolium Spring. Angives som funden paa

Mexicos Vestside ved Acapulco af Bonpland , men jeg maa til-

staae, at jeg nærer megen Tvivl om Rigtigheden af denne Loca-

litet. Arten tilhorer fornemmelig 6erne i det indiske Ocean og

Sydhavet i sydlige Halvkugle. Dens Forekomst ved Magellan-

Strædet er ei videre paafaldende; derimod er dens pludselige

Optræden paa 17^ N. B. vel skikket til at vække Mistanke imod

denne Angivelse.

10. L. cernuum L. udbredt over Mexicos Ostside i Regionen imellem

2 og 5000', hvor den især voxer paa aabne Steder i Skovegne.

Ved Huitamalco, Hanke; Jalapa, Schiede; Tilapa, Linden;

Hacienda de Jovo, Lacoba, Lobani, Liebmann.

11. L. clavatum L. vidt udbredt i Mexico fra 4—11000 Fods Hoide;

ikkun manglende paa den tropiske Oslkyst og paa hele Vest-

siden.

Da denne Arts gcographiske Udbredning næsten omspænder

hele Jorden, er den naturligviis meget formrig, og er derfor af

Forfatterne bleven beskreven under mangfoldige Navne. Spring

oplyser fortrælTelig den herhenhorende Synonymie, men adskiller

dog endnu L. aristatum H. B. og L. Irichiatum Bory, hvilke

efter min Mening beroe paa altfor svage Characterer, og med

samme Ret maae inddrages under L. clavatum, som sna mange
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andre Arter. Den videre Beviisforelse for deime Mening for-

beholder jeg mig paa el andet Sted.

Folgende Former ere de almindeligste i Mexico: 1) L. cla-

vatum var. Raddianum Spring Mon. Lyc. p. 90, hvortil horer

L. aristalum Knnze in Linnæa XII p. 150, voxer paa Lava-

blokke i Malpays de la Hoya, ved S. Antonio Huatusco. Liebm.

2) L clavatum var, distachyum Spring 1, c. henimod Toppen af

Sempoaltepec i Cenlral-Condillererne paa 10— 11000' Hoide.

Liebm.

12. L. Irichialum Bory ^ Desvauxianum Spring 1. c. p. 92, vidt

hcnstrakt over Jorden i fugtige skyggefulde Skove ved Aguas

santas paa 3000' Hoide i Nærheden af Mirador, ofte opnaacnde

en Længde af 15—20 Fod, men altid steril, Liebm.

Ved crilisk at analysere de Characterer, hvorpaa denne Art

beroer, kommer man til den Overbeviisning, at den ei kan be-

slaae som selvstændig Art , men er en i den varm-tempereredc

skyggefulde Skov-Region nedstigende Form af L. clavatum. Da

mine Exemplarer mangle Frugtorganer ere mine Malcrialier ci

ganske tilstrækkelige til at berettige mig til at stryge Arten.

13. L. complanatum L. Denne vidtudbrcdle Arts Region i Mexico

findes paa den ostligc Cordillere-ITeldning imellem 4500—7000'.

I Bjergskove ved Tepitongo i Dep. Oajaca 5—6000'; imellem

Iluitamalco og Tiuzutlan 7000' paa Trachyt, Liebm. Ved S.

Andres, Schiede; Ciudad real, Linden; i Chinanlla 4500—6000'

paa Kalk og Skifer, Galeotti.

14. L. sargassifolium Liebm. caule basi decumbente sursura erecto

3—4 dicholomo, divisionibus fastigialis erecto-palulis; foliis hori-

zontalibus scnsim reflexis, majoribus sterilibus minoribus inter-

mixtis, lingulatis acuminatis irregulariter siimalo-dentatis, denlibus

simplicibus vel denliculatis, margine revolulis, supra convcxius-

culis, nervo supra acuto-prominulo, subtus obtuse-carinato, parcn-

chymate et costå obtuså decurrentibus*, anlheridiis sessilibus de-

prcsse-reniformibus valde sinuatis.

Voxer i fugtige skyggefulde Bjergskove over Tepitongo i

Districtel Villa alta, Dep. Oajaca, paa 4—5000'.

Denne nye Art henhiirer til en naturlig Afdeling af Lyco-
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pudcum, hvis Arier ere spredte over cl slorL Areal saavel i den gamle

som nye Verden, men hvoraf hidtil ingen var lijendt fra det tropiske

America. Den nærmer sig særdeles meget til L. serratum Thunbg.,

som forekommer i Japan, Nepaul og paa Nil.igiri Bjergene i Bengalen,

og adskiller sig ved folgende Characterer: caule decumhente, foliis hori-

zontalibiis sensim reflexis, ncrvo paginæ infcrioris prominulo ncc sulcato.

Lycopodium Saururus Lam. anfores af Spring som muligen

foreliommende i Mexico, idet han dertil henforcr Francisco Hernandez's

Quamiahuatl Cap. LXl p. 258, ogsaa taldet Tlamacazypapan seu ca-

pillus sacerdotis. Hertil maa jeg nu bemærke: Det raa Træsnit hos

Hernandez ligner vel en Lycopodium, og kunde for saavidt nok hen-

fores til L» Saururus Lam. eller L. Selago L. , men der ere andre

Grunde, som tale imod denne Gisning. Hernandez sammenligner sin

Plante med Sedum og med Euphorbia Paralias (Thytimalus Paralias

Hem.); med denne sidste siges den at være saa overeensstemmende, al

Hernandez vilde ansee den for identisk , hvis ikke de to Planters store

Localitetsforskjel var derimod. Han afbilder derfor sin Plante for al

Sporgsmaalel lettere kan opklares. ILin siger fremdeles, at den for-

medelst sine medicinske Egenskaber saaes i Haver; at ved Brugen

Bladene stodes og omrystes med Vand; at den mangler fremtrædende

Smag, men stinker noget. Efter Alt dette troer jeg ikke at turde tage

i Betænkning at erklære, at Hernandez's Quamiahuatl ikke kan være

nogen Lycopodiacce. Heller ikke har nogen nyere Reisende i Mexico

fundet nogen Art, der kunde henfores til L. Saururus Lam.

Selaginella Spring,

Denne artrigc og skjonne Slægt er hidtil bleven aldeles sted-

moderlig behandlet. Allerede i flere Aar iraodesees med Længsel den

lovede Monographie af Spring, som forst ved en fuldkommen Omar-

beidelse af samtlige Artsbeskrivelser og en uhyre byrdefuld critisk

llndersogelse over den grændselos forvirrede Synonymie vil fremstille et

Grundlag for tilkommende Arbuider.

Ikkun faa Arter ere endnu beskrevne fra Mexico, men selv af

disse faa ere sandsynligviis flere urigligen bestemte. Humboldt og

Bonpland opstillede S. marginala Spring (L. marginatum H. B.). Presl
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beskrev ufuldslændig i Reliquiæ Haenkeanæ Lyc. (Selaginella) pallescens

Presl og L. chilense WilkJ. Schiedes Samlinger indeholde 4 Selagineller,

som af Chamisso og Schlechlendal ere bestemte som: Lycopodium

rupeslris L. , serpens Desv. , cuspidalum Lk. (=L. pallescens Presl.)

og sloloniferum S\v.

I Martens og Galeottis Memoire sur les Fougeres du Mexique op-

regnes foruden flere af de foregaaende uden nogensomhelst Beskrivelse

endnu: L. flabellatum L., fruticolosum Bory og circinale L., hvilken

sidste er uriglig bestemt for Selaginella lepidophylla Hook. & Grev. *^

Endelig anforer Klotzsch i Linnæa v. 18. p. 521 S. suavis

Spring som sendt af Aschenborn fra Mexico.

Man havde saaledes 10 Arter angivne fra Mexico , hvoraf dog

de fleste Angivelser ere upaalidelige, hvilket jeg ved en anden Leilighed

skal fore Beviis for, idel jeg tillige meddeler Oplysninger om de nye i

Mexico opdagede Former. Mine Samlinger indeholde nemlig 19 Arter

af Selaginella.

Medens Arterne af Slægten Lycopodium i Almindelighed have

en stor geographisk Udbredning , ere Selaginellerne derimod som oftest

indskrænkede til et lidet Areal.

Adskillige Arter (f. Ex. L. sloloniferum Sw.) , som ansees for

vidt udbredte, ere Collectiv-Arter, der ved nærmere Undersogelse oplose

sig i en Række analoge Former af samme Typus, hver med temmelig

indskrænket Areal.

Dog gives ogsaa Undtagelser, f. Ex. S. rupeslris Spring, der

forekommer i Camschatka, i Mexico, i Columbien, Brasilien, Peru,

Nordamerica, Ostindien.

Psilotiim Sw,

Af denne Slægt ere to Arier, P. triquetrum Sw. og P. coni-

planalum Sw. temmelig almindelige paa lodrette Trachytvægge paa

Mexicos Ostside, indtil 3000 Fods Hoide.

Sammenfalle vi nu ovenstaaende, saa blive efler vore nærværende

Kundskaber Mexicos Lycopodiaceer saaledes fordeelte i Slægterne:

Lycopodium 14 Arter, hvoraf 4 ere tvivlsomme,

Selaginella 19 —

,

Psilolum 2 —

.
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Over en af Candidat med. V. Prosch indsendt Afhandling modlog

Selskabet folgende Betænkning af den til sammes Bedommelse nedsatte

Comilee:

Under Titlen : ,,Nogle nye Cephalopoder, beskrevne og anato-

misk undeisogle af V. Prosch'\ har Forfatteren, Ur. Candidat med.

Victor Prosch^ indsendt til Videnskabernes Selskab en lille Afhandling

med Begjæring om at erholde samme oplaget i Selskabels Skrifter.

Over denne Afhandling har Selskabet fordret Undertegnedes Betænkning,

hvilken vi herved have den Ære at meddele.

Forfatteren har i Afhandlingen beskrevet tvende til Blæksprut-

ternes Orden, eller Cephalopoderne, henhorende Dyr, og tillige anatomisk

undersogt dem, saaviJt hans Materiale har tilladt det. Det ene af disse

er en Octopus fra Gronland, af hvilken vore Museer i mange Aar have

havt Exeniplarer, men som dog hidtil ikke er bleven oplaget i Viden-

skaben, idet O. Fabricius i sin fauna gronlandica kun efter Gronlæn-

dernes Udsagn og Beskrivelse angiver at en Octopusform maa findes ved

Gronlands Kyster, og II. P, C. Moller i sin Fortegnelse over de gron-

landske Bloddyr under Navnet O, granulatus kun opforer en Art

af Octopus uden nogensorahelst Beskrivelse, og har forraodenlig derved

villet belegne, at han ansaae den ved disse Kyster forekommende

Art for at være Octop. granulatus Lamck^ et Dyr, hvis Opholdssted var

ubekjendt. Ved Undersogelsen af otte Exemplarer, hjemsendte til Ho-

vedstadens Museer, troer Frft med Sikkerhed at kunne paavise, at det

gronlandske Dyr er aldeles forskjelligt fra O. granulatus Lamck^ og op-

stiller det allsaa under et nyt Navn: O. arcticus Prosch. Herved bor

det dog bemærkes , at Fft. kun har opfattet Lamarcks Ocl, granulatus

efter D'Orbignys formentlige Beskrivelse deraf, og har stolet paa denne

Beskrivelses Authenlie, uagtet D'Orbigny ikke har angivet, om de Indi-

vider, han fra de mest forskjellige Kyster, nemlig fra de ost- og vest-

indiske 6er, fra Africas Vestkyst og Ostkyst, har beskrevet under det

nævnte lamarckiske Navn, have været noie sammenlignede med det i

Parisermuseet opbevarede Lamarckiske Originalexemplar, ja ikke engang

synes at have folt Nodvendigheden af denne Sammenligning. Det andet

af de af Fft. undersogle Dyr tilhorer Slægten Cranchia Leach og er

ligeledes fra de nordlige Egne, da det af Hr. Capt. HcllbdU er fanget

dels paa Hciiden af Færoerne, dels i Nærheden af Gronland i Forening
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med Limaciner og Clioner, og saaledes forekommer i ganske andre

Slrog af Havet end de tidligere bekjendte Arter, som Leach har be-

skrevet, og som vare fangede mere i Nærheden af Æqvator. Fra disse

viser Forfatterens Undersogelse at den nordiske er forskjellig og det

ikke blot som Art, saa at den endog ved den Maade , hvorpna Hovedet

er forbundet med Kroppen , kan ansees at danne en egen Underslægt,

for hvilken Fft. foreslaaer Navnet: Owenia', Arten kalder han Owenia

megalops. Prosch. Hvad der er meddelt til Arternes Anatoraie er ikke

meget, dels fordi Cranchien var saa liden og kun i enkelte Exem-

plarer, dels fordi Octopodens anatomiske Forhold allerede var blevet

berort i Candidal Reinhardts og Forfatterens tidligere Arbeide over Sciade-

pliorus Miilleri (Cirroteuthis Eschr). Uden nærmere at have undcrsogt

Rigtigheden af Forfatterens zoologiske eller anatomiske Angivelser, ind-

skrænker Comiteen sig til at anfore, at der blandt det Meddelte

findes adskilligt, som til Sammenligning med Forholdene hos nærstaaende

Slægter er af Interesse; hos Octopoden bekræftes f. Ex. den af de

nylig nævnte Forfattere angivne Mangel paa Blæksæk, og hos et eneste

Individ af denne Art har Fft. havt Leilighed til at gjore Iagttagelser

over Spermalophorernes (Sædbossernes) Dannelse, der afvige noget —
om end ikke saameget som Fft. vil det — fra det de tidligere Iagttagere

i denne Henseende have angivet som Resultatet af deres Undersogelser

paa friske Dyr, hvorfor Ffterens Iagttagelse trænger til nærmere Be-

kræftelse, hvad han ogsaa selv indrommer. Afhandlingen er ledsaget

med Figurer, der fremstille dels Cranchia (Owenia) megalops Prosch fra

flere Sider, dels de indre Dele af denne og Octopus arcticus Prosch,

Da Afhandlingen ved al levere de ovennævnte Beskrivelser og

Undersogelser dels af en tidligere miskjendt, dels af en for aldeles

ubekjendt Art af Blæksprutter, giver et ikke uvigtigt Bidrag til vor

Kundskab saavel om den nordiske Cephalopodfauna, som om Blæk-

sprutternes indre Bygning — selv om man ikke paa alle Punkter vil

gaae ind paa Ffterens Combinationer — , og da der imod Fremstillingen

i det Hele intet Væsenligt er al indvende, foreslaaer Comiteen Selskabet

at indromme Fftercn den attraaede Optagelse af Afhandlingen i Sel-

skabets Skrifter, og at lade lithographere de medfolgende Figurer, der

leltelig ville finde Plads paa een Tavle. Som Slotte for sit Forslag

tillader Comraitleen sig at lilfoie, al ifolge de i Selskabet gjeldende
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Vedlægter ledsages de maanedlige Beretninger ikke med Figurer eller

Tavler, og derfor har den ikke kunnet forcslaae Afhandlingens Oplagelse

i disse, hvortil dog efter Comiteens Skjon lignende korte og be-

skrivende Afhandlinger eller Fremstillinger mest egnede sig.

Kjobenhavn den Ctc April 1847.

Aflallcr.

Selskabet bifaldt Comiteens Forslag.

Folgende Skrifter modtoges:

Jubilaurasschrift fiir Pflanzenphysiologi und Landwirtschafl von Dr. Eb.

Fr. Mautz zur Feier seiner 25jahrigen schriflslellerischen Lauf-

bahn d. 24 Juni 1847. — Ogsaa med Titel: Erorlerungen

iiber die Kartoffelkrankheit im Jahre 1846 und Ralhschlage zu

deren Verhiitung im Jahre 1847.

The quarterly journal of the geologicai society Febr. I. 1847.

Transaclions of the Royal society of Edinburgh. T. 16. Part. 2. Edinb.

1846.

Proceedings of the Roy. soc. of Edinburgh. Vol. 2. Nr. 27 & 28.

Account of sorae experiments on the temperature of the earth. at diffe-

renl depts and different series near Edinburgh by James D.

Forbes F. R. S. Sec. R. S. E.

Philosophical Transaclions of the Royal society of London. 1816. P. I.

II. 111. IV.

Proceedings of the Roy. soc. of London. 62. 63. 65. 66.

Fortegnelse over samme Selskabs Medlemmer 1846.

On Ihe correlalion of physical forces by W. R. Grove Esq. M. A. F. R. S.

The Bakerian lecture on certain Phenomena of Vollaic ignilion and the

dccomposition of water by heal, by W. R. Grove.

Two Essays I. An Inquiry inlo the numerical conlraclions found in

a passage in Ihc Abacus in some raanuscripls of Ihe geomelry

of Boelius. 11. Notes an early calendars by James Orchard
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Halliwell Esq. Fellow of Jesus college Cambridge. Second

edition 1839. 8.

The polatoe plant ils uses and properties together with the extension of

that disease to other planfs, Ihe question of famine arising

therefroni, and the best means of averling that calamity, by

Alfred Srace F. R. S. Surgeon of the bank of England etc.

London 1846. 8.

Astronomicai observations made durhig the year 1845 at the national

observatory, Washington, under the direction of M. S. Maury

A. M. Lt. united states navy, superintendens.

Rcsullate des magnetischen Observatoriums in Miinchen wahrend der

dreijahrigen Periode 1843—45 von Dr. J. Lamont. Miinchen

1846. 4.

Procecdings of the academy of natural sciences of Philadelphia. Yol. IH.

Nr. 4 & 5.

Modet den 23^« April.

Cjonferentsraad Orsted foreviste de hojst mærkværdige Forsog, hvorved

Faraday har opdaget den Virkning , han kalder den diamagne-

tiske , og den Forandring Magnetkraften kan frembringe i visse

gjennemsigtige Legemer, ifolge hvilken de bringes til at dreie Po-

larisationsplanet af gjennemgaaende , allerede forud polariseret Lys.

Det er nu noksom bekjendt, at Faraday kalder de Legemer dia-

magnetiske^ som frastodes af begge Magnetpoler, hvorimod de, som vi

kalde magnetiske^ naar ingen fast Polarisation forud er bragt i dem, til-

trækkes af begge. Disse to forskjellige Klasser af Legemer faae ogsaa

ved Indvirkningen af en Magnet eiendommelige Retninger, naar de have

en afgiort storre Længde end Brede, og ere behorigt ophængte saaledes,

al de med Lethed kunne dreie sig horizontalt. De magnetiske Legemer

dicie sig da saaledes, at de pege hen mod de to Magnctpoler, hvilket
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vi kalde, al tage den magnetiske Ilelning; de diamagnetiske derimod

stille sig lodret paa den magnetiske Retning, som kan forklares deraf,

at begge deres Endepunkter frastodes af Magnelpolerne.

Blandt alle hidindtil undersogte Legemer er der intet, som i

saa lioi Grad er skikket til at lide den Forandring af Magneten, hvorved

Polarisationsplanet af del gjennemgaaende Lys forandres, som et vist

Slags Borax-Bly-Glas, som aldeles ikke forekommer i Handelen, men

hvoraf Faraday havde nogle Stykker fra et tidligere, for raange Aar

siden afbrudt chemisk Arbeide. Næst efter dette er Flintglasset bc-

qvemmest til at vise denjie Virkning. Man lader da af klart Flintglas

danne en Cylinder med parallele og glatslebne Endeflader. Gjcnnem

denne lader man Lys, som allerede er polariseret, gaae parallelt med

Axen, og derpaa mode en polariserende Krystal, som omdreiet til en

vis Stilling ikke tilsteder Lys af en given Polarisation fri Gjennemgang.

L'igtlageren stiller nu denne Krystal forst saaledes, at den lader

det polariserede Lys komme til hans Oie, men dreier den derpaa saa-

længe om, indtil han næsten intet Lys mærker. Nu lader man Magnet-

kraften indvirke paa Flintglascylinderen, og Oiet modlager Lys. Medens

Indvirkningen varer, kan man videre dreie Krystallen saaledes, at Lyset

forsvinder. Er delte skeet, vil man modtage Lys, saasnart man lader

Magnetvirkningen ophore.

Dette er korleligt Hovedindholdet af disse vigtige Opdagelser.

Det var dog ikke O's Hovedoiemed at meddele disse, som allerede kunne

erfares baade af Faradays Afhandlinger og af mange Tidsskrifter; men

hnn troede at det vilde have Interesse for Selskabet at see de did-

hiirende Forsiig. Man behover hertil betydelige magnetiske Kræfter.

Med meget stærke Staalmagneler kan man vel frembringe disse Virk-

ninger i en ganske ringe Grad, men til at see dem ret klart og be-

stemt, og navnligt Virkningerne paa Lysets Polarisation, ere de stær-

keste Elektromagneter nodvendige. Universitetets physiske Instrument-

samling har nylig faaet en ganske mægtig Elektromagnet, om hvilken

der maaskee ved en anden Leilighed kan være mere at berette ; men

her ville vi indtil videre indskrænke os til at sige , at den er dannet af

fortrinligt blodt Jern, som let skifter de Magnetpoler, Jorden frembringer

deri, naar man paa behorig Maade forandrer dens Stilling. Den vcier

220 Pund, er dannet som et slorl latinsk U, hvis Iltiide er 2,V Fod,
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hvis Grene staae i en Afstand af 8 Tommer, og have 31 Tomme i

Gjeiinemsnit, Den er overtrukken med fernisseret Scherting, og er

omgivet af en Spiral , som man har tilveiebragt , ved at lade stcibe lo

hule Cylindere af Kobher med en liden Tilsætning. Disse Cylindere

ere blevne udskaarne til Spiraler, og man har, for at hindre den indre

Beroring mellem Vindingerne, anbragt oliede Papskiver mellem dem.

Længden af den Kobberstrimmel, som danner Spiralen, er, naar den

tænkes lige, 900 Tommer, og dens Gjennemsnilsflade J Qvadrattomme.

Der anvendtes 30 Bunsenske galvaniske Elementer, forbundne til eet, for

at frembringe den brugte elektromagnetiske Virkning. Dens Virkninger

ere saarc mægtige ; men man har endnu ikke faaet dem bestemt i Vægt,

hvortil der iovrigt er truffet Foranstaltninger.

De Faradayske Forsog lade sig med tilstrækkelig Bestemthed

udfore ved denne Elektromagnet. Man har ogsaa begyndt dermed at

anstille nogle nye Forsog, til Gjenstandens videre Undersogelse. For-

saavidt de fore til nogen nærmere Oplysning, ville de i sin Tid blive

bekjendlgjorte.
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Oversig^t
over det

Kong^eligpe danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1847.

Af

Conferenlsraad og Professor Jfif, C7. €^trsi€éi^

Cointnandeiir af Dajinebrogen og Dannebrogsmand , Selskabcis Secrelair.

Xr. S,

Mlidet den 7'ie Mai.

Kitalsraad Kolderup- li osenvinge meddeelte adskillige Domme, afsagte af

Kongen og Rigsraadet paa den Herredag, som holdtes i Kolding i Aarel

1590 i Juli og August Maaneder. Det var den forsle Herredag, hvilken

Christian d, 4de bivaanede som Konge, og det var paa denne, at en af

Rigsraaderne
y Christopher Walkendorf , var indstevnet i to mærkelige

Sager; den ene var anlagt af hans Collega i Uegjeringsforstanderskabet

Rigsadmiralen Peder Munk, der paastod, at Walkendorf skulde drages

til Ansvar, fordi han ikke havde havt tilbSrlig Opsigt med Kongens

Orlogsskibe, der i Aaret 1589 skulde fore Dronning Anna Hl Skotland,

men som befandles i en saadan Tilstand , at man med Livsfare maatle
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soge Havn i Norge; den anden anlagt af lians Lindenov i Anledning af

Walkendorfs overilede Adfærd med den bckjendle Mogens Heinesens

Henrettelse.

Den forste af disse Sager blev paakjendt d» 4de August og fik

del Udfald, som ogsaa Slange beretter (Christ. d. 4des Hist. S. 42—43),

at begge Parter frifandtes for hinandens Tiltale,- da Storm og Uvejr an-

toges at have foranlediget, at Skibene bleve læk, som det hedder i Dom-

men, „derfor toge Vi den Tale overtvert og have dem ellers undskyldt

paa baade Sider i alle JVIaader." Men Dagen efter finder man i Rigens

Dombog Dom afsagt i en Sag, hvor Skibsflaaden, som den kaldes, atter

berSres og Walkendorf fremtræder paa en Maade, som giver denne

Sag en vis Mærkelighed« Tre Personer, hvoraf den Forste, Markus

Hes, Aaret iforvejen var entlediget fra sit Borgermesterembede i Kjo-

benhavn, den Anden Peder Andersen, der havde været Byfoged, og den

Tredie Enken efter Claus Rytter, der havde været Borgermester siden

1584 og var dod 1589, fore Klage over Peder Frandsen, der i dette
*

Aar var bleven beskikket til Byfoged i Kjobenhavn, fordi han d. 25de

Mai 1590 om Nattetide havde sendt tre af Stadens Sognepræster i

Fængslet til en Qvinde, Anne Coldings, som var anklaget og domt fra

Livet for Troldom, for at forhore hende tilligemed hendes Dommere

og dem, for hvem hun havde aflagt Bekjendelse, „uanseet at alle slige

Sager skulle forhores paa Raadhuset og Bytinget af verdslig Ovrighed

og ikke udi Vinkler af geistlige Folk om Nattetide, „ligesom de og for-

meente, at Byfogden var partisk i Sagen, da en af ,,de berygtede

Qvinders Son havde hans Soster tilægte.'' Byfogden erklærer, at han

havde handlet efter Borgemesteren Albret Albretsens Befaling og denne

paaberaaber sig, dertil at være beordret af Walkendorf og Corfitz Vif-

ferdt. Walkendorf slaaer nu frem og forklarer, at hvad der var skeet

ikke var foretaget i den Hensigt, at Præsterne skulde holde noget For-

hor, men da Anne Coldings allerede var domt til at brændes den næste

Fredag, var det en christelig Ovrigheds Pligt at sende Præsierne til

hende for hendes Saligheds Sag, og at dersom Byfogden eller Præsterne

anderledes havde gjort, maatle de selv forsvare det; iovrigt tilfojer han,

„at den Tid shal hun ikke heller noget have bekjcndt om Skibsflaaden,

men derom er siden blevet rygtbartJ''* Denne uden videre Forklaring frem-

satte Yttring bliver paafaldendc, naar man lægger Mærke til, at Anne
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Coldings i et Kongebrev, dat. Koldinghuus d. 22 Jul. 1590 (Danske

Mag. 111 R. 1. 52) omtales som en af de Qvinder, der vare beskyldte

„for at bave været med at forgjore og omkomme Kongens Skibsflaade,

og at delle Kongebrev netop er foranlediget ved et Andragende fra

Walkendorfs Vederpart Admiral Munk, som klagede over, at der ikke

var laget nojagtig Vissen for de ommeldte tre Qvinder* Man kunde

vel derfor lænke sig det muligt, al Walkendorf paa en eller anden

Maade kunde have været interesseret i ved Præsternes Hjelp at faae

udbragt en Bekjendelse af Anne Coldings i Henseende til Skibsflaaden,

hvis Uheld da ikke kunde tilregnes ham, eller at i al Fald hans Fjender

have villet give hans Fremgangsmaade et saadant Udseende. Det sidste

vilde udentvivl være det rimeligste, dersom ikke den hele Anklage sna-

rere skulde rejse sig fra en personlig Animositet mod den ny Byfoged,

hvilkel baade Hentydningen paa hans Svogerskab med en Son af en af

Troldqvinderne og Anklagernes tidligere Stilling gjor meget sandsynligt.

IJyfogden bliver iovrigt ved Dommen nafurligviis frifunden, da han havde

handlet efter Borgemesterens Ordre. Af den mellem Munk og Walken-

dorf afsagte Herredagsdom faaer man i Henseende lil Sagens Realitet

ingen videre Oplysning end den, Slange allerede har meddeelt, men

dog sees det deraf, at Slange har Uret, naar han antager, at der her-

skede den bedste Forstaaelse mellem Regjeringsraaderne eller som han

udtrykker sig (S. 9) ,,at de alle stedse spændte sammen med en saadan

Enighed , at det ikke anderledes kunde gaae til end meget vel og for-

nufteligen." Thi det fremgaaer tydeligt af Munks Yllringer under

Sagen, at det især er Uvillie mod Walkendorf, der havde faaet det

overste Tilsyn med Flaaden, uagtet Munk var Admiral, som har bevæget

Munk lil at rejse Sagen; cfterat han nemlig har klaget over, al det har

manglet paa lilborligl Tilsyn med Skibene, lilfojer han: ,,og eflerat han

lil Admirals Bestilling lor nogle Aar forleden er af vor kjære Hr. Fader,

sal. og hojlovl. Ihukommelse naadigsl bleven betroet, som lil for"^ vore

Orlogskibe kunde og burde al have Opseende , skal for"^ Christoffer

Walkendorf dog imod samme hans tilbetroede Amt (Embede) og Be-

stilling have forhvervet vor kjære Herr Faders Brev og Befaling, at han

med alting baade paa Holmen for vort Slot Kjobenhavn og med Orlog-

skibene skulde have et flitUgt og lilborligl Opseende, at al Ting derudi

af hvis ham tilforn var tilbetroct, ham (Walkendorf) igjen er blevet befalet,
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hvorfor han nu havde Tillale til ham ole." — Del er itivrigt forunder-

ligt, al den Dom, som overgik Walkendorf paa samme Herredag an-

gaaende Heinsens Henrettelse og som iovigt vidner om, at hans Anseelse

og Stilling som Regjeringsraad ikke befriede ham for Ansvar og Dom-

fældelse, hverken findes i Rigens Dombog eller i Geheime-Archivet.

Paa samme Dag, da Dommen i Sagen mellem Peder Munk og

"Walkendorf blev afsagt, underkjendte Kongen og Rigels Raad lo Domme,

hvorved Kjobenhavns Raadslueret i en Vindicationssag havde erklæret

sig for Principet: Haand skal Haand faae (Hånd muss Hånd wahren).

1 begge disse Sager var der Sporgsmaal om Guldkjeder , som vare

blevne pantsatte af dem, der havde modlaget dem tillaans eller i Depo-

situm, og i det Magistraten havde antaget, at Ejeren maatte holde sig

til dem, til hvem han havde betroet dem, paaberaaber den sig under

Sagen, „at den ikke kunde anderledes damme end som den gjort havde

og efter den Viis og Skik, som hidtil har været holdet med Pant og

haandfaael og forlroed Gods, men hvis nogen anden Forordning derom

gjores, vilde de aldeles dem derefter rette." Rigsraadet holder sig der-

imod til, at ingen kunde have Adkomst uden af relte Ejer og Lovens

Bestemmelser om Uhjemmmelt; dot er Jydske Lovs 1, 41, som her-

ved tilsigtes, men som kun omhandler Salg af Jord , hvorfor der ogsaa

i den ene Dom lilfojes, ,,som i lige Maade kun forslaaes om Pant/' en

analogisk Anvendelse, som vel fortjener at bemærkes, da Christian den

Sies D. L. 5—7— 15 ikke har nogen anden Kilde i den ældre Lov-

givning, end denne ved Praxis hjemlede analogiske Anvendelse af J. L,

1. 41. Hvad del omhandlede Relssporgsmaal angaaer, saa er del anden-

steds bemærket*), at det maalle ansces tvivlsomt paa Grund af Provincial-

lovenes Beslemmelser, om den slrænge Vindication var anvendelig i de

Tilfælde, hvor Ejeren selv frivillig havde skilt sig ved Tingens Besid-

delse. Senere bar Forfatteren af en interessant Afhandling: „om Vindications-

rålten till Losoren enligt Sveriges Lag" i det a( Ur, llofvelsraaå C, Schmidt

udgivne Juridiskl Arkif VH. 46 antaget, at de gamle danske Love paa

Grund af Naboskabet lil Tydskland havde i Henseende til laanl og lejet

Gods adopteret den tydske Relssælning „IJand muss Hånd wahren,'^*

saaledes som den blev forstaact i adskillige tydske Handelsstæder, og

*) Koiderup-Rosenvinges danske Retshist. § 107 i SIuIb.
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de lo her omhandlede Domme bekræfte unægtelig, at en saadan Praxis

havde dannet sig i Kjobenhavn. Men ligesom Rigsraadet ikke har villet

erkjende, al den grundede sig i Lovene, saaledes turde heller neppe

det Argument, som hiin Forfatter henter fra Jydske Lovs IL 70 (Kilden

til D. L. 5—8—o) holde Pro ve. Thi vel er det sandt, at dette Lov-

sted henviser Ejeren til at holde sig til Laantageren allene, ikke til

Udlægshaveren, men det maa vel bemærkes", at det kun er under den

Forudsætning, at Ejeren har udlaant sin Ting til lovfældt Mand^ hvoraf

netop maa sluttes, al han i modsat Fald ogsaa kunde have holdt sig til

Udlægshaveren.

Endnu et Par andre Domme fra samme Herredag bleve med-

delte, som have retshistorisk Interesse; den ene af disse erkjender i en

Ejcndomstvist, at Hævd ansees for Erhvcrvelsesmaade, uagtet Besidde-

ren har havt ulovlig Adkomst; thi efterat Besidderen Otto Norby deels

havde paaberaabt sig det Skjiide, som hans Svigerfader Claus Basse

havde udsledt til sin Datter paa Ejendommen, deels paaberaabt sig mere

end 20 Aars Hævd , og hans Broder og Svoger derimod havde ind-

vendt, at Skjodet maatte være ulovligt, som stridende mod J. L. 1. 14,

der ikke tillader at give et Barn noget uden at fyldestgjore de ovrige,

og „at ingen kunde tilholde sig Hævd paa ulovlig Adkomme," hedder

det i Dommens Conclusion: ,, sagde Vi derpaa saaledes af for Rette,

at hvad samme Skjode belanger, da er det gjort imod Loven', thi at

Fader ikke maa sælge det ene Barn noget udi Haand og vægre det

andet, og derfor haver for"^ Skjode intet paa sig, uden saa er, at

for"^ Otto Norby kan bevise, hans Hustru 20 Vinters Hævd at have

havt paa denne Gaard uillet og ukiert efter Recessens Lydelse*), da

nyder hun den angerlos." Ved denne Dom har Meddeleren fundet sin

i Retshistorien § 130 fremsatte Paastand stadfæstet.

Den næste Dom tilpligter en Lehnsmand at suspendere en af ham

antagen Herredstingsskriver, som offentlig havde været beskyldt for uærlig

Sag, indtil han fralægger sig Beskyldningerne eller Forlig derom ind-

gaaes. Da der i den ældre Lovgivning ingen andre Kilder findes til

Lovens 1—5—2 og 3—4—4 end Christian d. Ides Fdg. 7 Apr. 1619

og st. Rec. 2—3—1, som dog kun handle om Borgermester og Raad

") Cold. Rec. Cap. 50.
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i Kjobstæderne, cr denne Dom mærkelig, fordi den allerede i 1590

antager <^cn samme Gnindsætning, som Christian d. oles Lov vedkjender

sig i Henseende lii Beskyldninger, som otTeiillig fremforcs mod

Embedsmænd.

Endelig fremlagdes den Herredags Dom, der under den urigtige

benævnelse af el Svar af K. Christian d. 4de citeres i Suhms Sam-

linger 1 lid. 2 H, S. 105 ] hvorved en Landstingdom, afsagt af Lands-

dommeren i Lolland og Falsler. stadfæstes, som erklærer det for urigligl,

at 13 Nævninger vare udnævnte for at domme om, hvem der havde

dræbt en Hest, der var funden dod paa Marken, uagtet Mogens Gjoc,

hvis Bonde ejede denne Hest, paastod, at det var sædvanligt paa Smaa-

oerne at tage Nævninger i alle Tvivlssager og paabcraable sig blandt

Brugen af de saakaldle „Gaasenævn*', hvorved vel ikke kan forslaacs

andet end Nævn til at paadtimme Sager om Drab paa Gjæs. Om saa-

dan Brug siger nu Dommen, „at hverken Loven eller Hecessen tilholder,

Nævn paa saadanne dode Best at maa tages, tilmed vilde det give stor

Vidllofiighed og et ondt Excmpel her udi Riget, om Nævn skulde lages

paa hvert dodl Nod, som fandtes paa Marken.'*

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Flora Batava No. 147.

Geschiedkundig Onderzoch van de Koophandel der Friezen van de vroey-

slen Tyden tot aanden dood van Karel den grosten, door Jacob

Dirks. Ulrecht 1816. 8.

Qtiæssiones de bollo punico primo, auctore H, C. Michaclis,

Aanlcckningen van hel Verhandelle in de Seclic-Vergaderingcn van hel

provincial Ulrecht genootschap van Kunsten en Welenschapen

1845. Ulrecht 1846 8.

Milhridates VI Eupalor, Konig von Ponlus, vier Blicher von P S.

Frandsen y Prof. am Gymnasium in Altona. 1stes Buch: Ge-

schichte des Milhridales zum eigenem Regiernngsanlrilt. Altona

1847. 4.

Nouveaux mémoires de la sociélc imperiale des Naturalistes do Moscou.

Tome VHI.
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Miidet den 21''" Maj.

Jl rofcssor Vclschow meddeelle Resultaterne af en Undersogelse om det

slesvigske Ridderskabs Oprindelse. Han bemærkede, at naar man efter-

sporer Grundene (forsaavidt de kunne udfindes i de meget mangelfulde

Beretninger) til de ideligen fornyede Stridigheder og Krige imellem de

danske Konger og Hertugerne i Jylland, som næsten udfyldte de to

hundrede Aar fra Kong Valdemar den Andens Dod til Christopher den

Tredies Thronbesligelse, vil man finde, at næst efter Sporgsraaaalet om

den Adkomst til Belehning med Hertugdommet Jylland, som forst Kong

Abels Slægt, derefter Grev Geert den Stores Stamme paastode at have,

var Uenighed om, hvad der borte til dette Lehn, den frugtbareste An-

ledning til disse Stridigheder. Hertugerne af Abels Slægt vilde saaledcs

tilegne sig ei blot den hele Oe Als, som tidligere ikke havde hort til

Lehnet, men tillige den betydelige Masse Krongods, som var forbeholdt

Kongen indenfor Hertugdommels Grændser. Den voldsomme Maade,

hvorpaa Kong Abels yngre Son Erik bemægtigede sig Hertugdommet,

ved de holsteenske Grevers Hjælp, har maaskee forst foranlediget Over-

greb fra Hertugens Side, og de uheldige Forhold, hvorunder den kon-

gelige Regjering maatte indromme hans Fordringer, har maaskee hindret

denne i at hævde Kronens Rettigheder. Derved vandt Hertugens An-

masselser nogle Aars Hævd. Vel lykkedes det Kong Erik Glipping at

tvinge Abels Sonneson, Hertug Valdermar, til den 31te Marts 1286 at

give Afkald ei blot paa Als og det omtalte Krongods, men tillige paa

al Tiltale til Kongen i Anledning af det Abels Slægt tilhorende Arvegods

i Kongeriget, mod Indrommelsen af adskillige andre Fordele. Men da

Kongen endnu samme Aar, Hertugen formodentlig ikke uafvidende, blev

myrdet, og hans ældste Son, den udvalgte Thronfolger, endnu var

mindreaarig, nyttede Hertugen det Fordeelagtige ved sin Stilling til al

lade sig alt det Opgivne, og Mere end det, tildele paany, tilligemed

Formynderskabet for den unge Konge. Da hans Opforsel og Forhold

til Kongemorderne desuagtet vare yderst tvetydige, saa vilde Kong Erik

Menved, efteral han var bleven myndig, saa meget mindre lade ham

beholde de vundne Fordele. Han tvang ham ogsaa virkelig 1296 til at

opgive dem igjen, imod at Kongen forlehnede hans yngre Broder Erik
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med Langeland, som et eget Ilerlugdomme. Dermed var dog Striden

ikke endt, og formedelst den indre Gjæring i Landet blev Herlugen

atter en farlig Fjende. Derfor fandt Kongen sig endelig i at indromme,

ved Fredslutningen i Horsens den 9de August 1313, Valdemars Son

Erik, der da var Hertug i Jylland, Besiddelsen af alt det Kronen til-

horende Gods, som laae indenlor Hertugdommets Grændser, imod at

Kongen beholdt Langeland. Saaledes blev Herlugen endelig Herre over

det længe omtvistede Gods. Hvor betydeligt dette Krongods var i

Aaret 1231, sces af Kong Valdemars Jordebog Pag. 12— 17 (Ser. II.

Dan. VII, 521 fgO- Især var det saakaldle Konunglef (udyrkede, tildeels

skovgroede Strækninger, som i en ældre Tid vare tilegnede Kronen, og

som forst eflerhaandcn, som de opdyrkedes, bleve indbringende Domainer)

meget betydeligt i denne Deel af Jylland. Dertil horle (ifolge Jorde-

bogens Pag. 45 fg.) blandt mere Klippælef (en Deel af Lyngtoft Her-

red), Gyælting (hele del osllige Hjorne af Landskabet Angeln), Jarnwith

og Kamp (hvorved formodentlig betegnes det bele Land imellem Slien,

Oslersoen, Eideren og Trenen, som indtil det Ilte Aarhundrede synes

al have henligget næsten ubeboet, og hvoraf endnu Aar 1231 neppe en

Trediedeel var opdyrket (s Jordebogens Pag 17). Men foruden delte

Konunglef nævner Jordebogen tillige meget andet Kronen forbeholdt Gods

i Sønderjylland, som allsaa bliver at henfore lil deu anden Classe af

kongelige Domainer, som Jordebogen kalder (Pag. 22, 26) palrimonium.

Under de paafolgende Stridigheder om Eiendomsretten er det sandsynligt,

al Kronen deels har tabt, deels skilt sig ved en Deel af disse precaire

Besiddelser. Imidlertid seer man af den Dom, som Erkebispen og sex

andre Biskopper, som udvalgte Voldgiftsmænd i denne Sag, paa Dane-

hoffel i Nyborg fældede den 28de Mai 1285 (Suhm. Danm. Hist. X,

1024—1026), at endnu en betydelig Deel af dette palrimonium til-

ligemed hele det omlalle Konunglef var Kongen og Kronen tilhorende. Da

alt dette Gods 1313 blev overladt Hertugen, var vistnok een Anledning

til Tvist hævet, men der var nok tilbage. Der havde endog i den sidste

Tid viisl sig en ny Anledning lil Strid, som tidligere ikke var bleven

omtalt, nemlig de kongelige Hærmænds uheldige Stilling i Hertugdommet

ligeoverfor Hertugen og hans Embedsmænd. — De Hcttigheder, der danne

Grundlaget for den danske Adels Privilegier, vare hos os, som anden-

steds, oprindeligcn personlige; kun Vederlag for ydet Krigstjeneste
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fuld Rusliiirjg til Ilesl. For at opmuntre Bonderne til al yde saadati

Krigsljenesle , hvcrgang Leding udgjordes, lillodes det dem i dette Til-

fælde at Ljobe saa megen Jord, som de formaaede, uden al være for-

pligtede til videre Tjeneste deraf (J. L. 111, 18). Det var i Begyndelsen

tieppe vanskeligt for Adelbonden, naar han onskede det, at blive optagen

i denne Classe lif Krigere, blandt de saakaldtc Hærmænd; men en for-

melig Optagelse, forbunden med Aflæggelse af en særskilt Tjenesle-Eed

var dertil fornoden. Denne Eed bandt dog ikke Vedkommende længere,

end de selv vilde. Kun for den, der eiede pg dyrkede flere Bonde-

gaarde var denne Stilling fordeelaglig. Det var derfor i Begyndelsen

neppe noget Sjeldent, al en Hærmand, hvis Formuesomstændigheder ,vare

forringede, alter blev Bonde, men endog noget temmelig Sædvanligt, at

ved Arvedclinger imellem flere Sodskende, ingen af Sonnerne fandt deres

Regning ved at lade sig optage blandt Hærmændene, til hvis Classe

Faderen havde bort. Delte var endnu paa den Tid, da jydske Lov blev

samlet, ofte Tilfældet (J. L. 111, 18). Men senere, da Bondestandens

Anseelse og Magt var sjunken, og Bondehærens Ledingsljenesle betragtet

med Ringeagt, medens Hærmændenes Indflydelse paa Thinge og deres

jernklædte Rytterie i Krigen afgjorde Alt; da Hærmændene havde benyllet

denne Indflydelse til at faae deres Privilegier udvidede og deres For-

pligtelser indskrænkede i den Grad, at der var opstaaet et sandt Mis-

forhold iraellem disse og hine: da kunde Hærmændenes Sonner ei andet,

end onske at forblive i deres Fædres Stand, da al Hæder, Magt og

Fordeel nu var knyttet til den. Vor personlige Adel blev saaledes en

Fodselsadel. Dertil var det, som det synes, allerede kommet hos os i

forste Halvdeel af det Ilde Aarhundrede, Dog vedblev formodentlig

endnu længe efter en formelig Optagelse blandt Kongens Mænd og Af-

læggelse af en særskilt Tjeneste Eed at være Betingelser for, at Hær-

mænds Sonner kunde blive deelagtige i Hærmænds Rettigheder. Det

var imidlertid ei blot Kongerne, som paa denne Maade kunde creere

Hærmænd. „Kongen maa sig Mænd lage over alt sil Rige," hedder del *
i J. L. III, 8, „i hvilkel Skipæn han vil, og Herlugen i sit Herlugdom,

og andre Kongens Born eller Frænder eller Grever maae ei Mænd tage

udenfor deres eget Lehn, ei heller Biskopper udenfor deres Bispedomme."

* Herlugen af Jylland kunde altsaa vælge til sine Mænd hvem han vilde

f af Hertugdommels Beboere; men den samme Ret tilkom ogsaa Kongen
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i delle Lehn. I Begyndelsen synes dog denne Rcl ikke al have givel

Anledning til Tvist, formodentlig fordi de Mænd, som Hertugen ikke

onskede i sin Tjeneste, almindcligen atter gik tilhage til, eller forhleve

i den dengang hæderlige Bondestand, hvortil de cgentligen horte. Men

senere lod man det ikke blive derved. Jo vigtigere det var for den

Enkellc at holde sig i en Stilling, der ene aabnede Udsigt til Hæder,

Magt og Indflydelse, desto betænkeligere blev for ham det Tilfælde, al

Hertugen neglede ham Plads iblandt sine Mænd, Han greb derfor den

Udvei, der var ham levnet, at træde over i Kongens Tjeneste. En

saadan Acqvisition maalte under de daværende Forhold i Almindelighed

være Kongen velkommen, og Letheden ved at iværksætte en saadan

Overgang, gjorde den maaskee desto hyppigere. Kongen kunde paa

den Maade vilkaarligen forringe Hertugens Indtægter; Ihi del Jordegods,

som disse Kongens Mænd dyrkede, blev afgiftsfrit, naglet Eieren ikke

ydede Hertugen, men Kongen Krigstjeneste til Vederlag for denne

Frihed. Tvertimod kunde de, naar en Krig udhrod , siddende rundt

omkring i Landet paa deres befæstede Borge, være farlige Fjender for

Hertugen, vigtige Slotter for Kongens Sag. Herlugen og hans Embeds-

mænd chicanerede derfor gjerne Kongens Mænd, deres Bonder og Tje-

nere saa meget som muligt, og begyndte, som del synes, enhver Krig

med at fordrive saa mange af dem, som muligt, fra deres Eiendom.

Under Stridighederne mellem Kongen og Herlugen i Slutningen af 13de

og Begyndelsen af 14de Aarhundrede gave disse Forhold idelig Anled-

ning til Klage fra begge Sider, indtil Kong Erik Menved, for at sto[»pe

ogsaa denne Kilde til Uenighed, ved Fredsslutningen i Nyborg i Februar

1317 gav Slip paa den Fordeel , som Loven hjemlede ham, idet han

lovede ikke at ville antage flere Vasaller i Hertugdoramel, end dem,

han allerede havde, imod al Herlugen lovede paa sin Side ei al ville

iage nogen af Kongens Mænd i sin Tjeneste.

Det var al vente, at denne Overeenskomsl i Nyborg 1317 vilde

gjore Epoque i den slesvigske Adels Historie. Nu forst kunde denne

udvikle sig som en for sig bestaaende Corporation, efterat den For-

bindelse, hvori den paa en Maade havde slaacl til den ovrige danske

Adel, var hævet. Man skulde have Iroel, al Herlugen i sin egen vel-

forslaaede Interesse, vilde have fremmet en saadan Udvikling, og saa-

ledes benyllel den Uforsigtighed, som den danske Konge havde gjort sig
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skyldig i, ved at (illade den slesvigske Adels fuldstændige Aflosning fra

den ovrige danske Adel; thi ifolge den Stilling, som Adelen dengang

indlog i de sydlige Naboefyrstendommer ligeover for Fyrste og Folk,

kunde en velorganiseret slesvigsk Adel have været hans særskilte Herre-

dommes fasteste Stiitte og Værn. Elementerne til en saadan Corpora-

tion var allerede tilstede. Hertugdommet havde mange indlodle Hærmænds-

slægter, endskjondt vi kun kunne betegne nogle faa af dem med faste

Slægtnavne, der dengang endim vare ligesaa sjeldne i Sonderjylland,

som i det ovrige Danmark. Det manglede ikke Hertugen paa Midler

til at udstyre sin Adel med Jordegods, hvis dette skulde behoves til at

befæste dens Magt og Indflydelse og at knytte den til Hertugens

Interesse, Fire Aar tidligere (1313) var, som vi have hort, det bety-

delige Kongen forhen forbeholdte Krongods blevet indlemmet i Hertug-

dommet. De videste Strækninger af dette Gods,, det forrige Konunglef,

indbragte vel ikke det hertugelige Kammer store Indtægter, da del

Meste deraf laae endnu udyrket, men de horte til de skjonneste og

frugtbareste Strog af Geestlandet, som, uaar de inddeeltes i mindre

Lehnsgodser, og overlodes paa passende Vilkaar til Hertugens Mænd,

snart vilde kunne sees i blomstrende Cullurtilstand. — Hvad vi her

have antydet, skeete ogsaa tildeels, men paa en anden Maade og i cl

andet Oiemed, end man skulde have ventet. Rigtignok begynder fra

disse Aar af en ny Periode i den slesvigske Adels Historie; men

istedetfor at den nu, som man kunde have ventet, skulde være fort en

selvstændig Udvikling imode, arbejdedes der ligefrem paa dens Undergang.

Otte Aar efter Freden i Nyborg dode Hertug Erik, 1325; hans Son

Valdemar var da forst i sit ilte Aar, Dennes Morbroder, den kloge

Greve Geert (senere kaldet den Store) af Holsteen, satte sig, i sin

Soslersons Navn, i Besiddelse af Herfugdommet og opkastede sig til

hans Formynder. Fra det forste Oieblik, han blandede sig i Slesvigs

Anliggender, var det uden Tvivl stadigen hans Plan at forskaffe sig

selv og sin Slægt dette Ilertugdomme, og allerede det folgende Aar,

1326, troede han sig ved Maalet, idet han fik Kong Christopher 2 afsat^

sin Myndling sat paa Thronen i hans Sted, og nu lod sig af denne

belehne med Hertugdommet Jylland som cl arveligt Lehn. Dog blev

Besiddelsen endnu ei dengang af Varighed. 1 Aaret 1330 maalle Geert

aller overgive Lehnet i sin Soslersons Hænder, men siigte dog at bevare
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sig og sin Slægt U<lsigtcn til senere al komme i Besiddelse deraf, og

vedblev fremdeles at beherske del i sin svage Soslersiins Navn. 1 Aarel

1339 troede han at rykke Maalet atter nærmere ved at tilvejide sig

tiet hele Land som Pant, og paa den Maade beherskede hans Sonner

del efler hans Dod , og havde endnu ikke tilladt Gjcnindlosningen af

den sydlige Deel af Landet, da den svage Hertug Valdemars ligesaa

svage Son, Hertug Henrik, dode 1375, den sidste af Kong Abels

Mandsslamme. Del faldt dem derfor desto lettere under den indre For-

virring i Danmark efler Kong Valdemar Alterdags Dod at bemægtige

sig det hele Land paany. I halvtredsindstyve Aar (1325— 1375) for

Abels Stamme uddcide , havde allsaa Grev Geert den Store og hans

Sormer behersket Slesvig med den Hensigt stadigen for 6ie at forskaffe

sig selv eller deres Afkom delte Hertugdorame. Det kunde umuligen

undgaac den kloge Geerts Opmærksomhed, al et mægtigt, men vel-

organiseret Ridderskab, omtrent som del holsleenske dengang var, med

Hengivenhed for det schauenburgske Huus, vilde være del virksomste

Middel til al sikkre dette Huus Herredommel over Slesvig, hvis de

danske Konger skulde ville inddrage delle Herlugdomme efter Kong

Abels Stammes forventede Afgang. Men den indfodte slesvigske Adel

har Greven formodentlig ikke fundet at være skikkel til at over-

tage denne llolle. Dens danske Sympathier og mangfoldige Forbindelser

med den ovrige danske Adel have maaskee indgydt ham Mislroe, Med

Grund tioede han at kunne have storre Tillid til sine Holstenere, og

den holsleenske Adels Stammer vare dengang i saa frodig Væxt , al de

med Lethed kunde afgive de for Slesvig fornodne Aflæggere. Den

indfodte slesvigske Adel blev derfor nu trængt tilbage. For 1325 synes

dens Medlemmer, som naturligt, at have udgjort Hertugens nærmeste

Omgivelser og at have beklædt de vigtigste Embedsposter. De nævnes

sladigen som Vidner og Forlovere under Hertugernes Diplomer, Sjeld-

nere see vi holsleenske, hyppigere danske Adelsnavne deriblandt. Efter

1325 forsvinde disse Navne mere og mere, og holsleenske Adelsnavne

træde istedet. Holsleenske Adelsmænd vare allsaa nu komne til Roret,

Men skulde disse blive den fasle Stolte for det schauenburgske Huses

Herredomme i Slesvig, som Grev Geert haabede al finde i dem, maalte

deres Magt og Indflydelse grundlægges paa Besiddelsen af privilegeret

Jordegods. Ogsaa derfor blev sorgct. De Riddergodser, sora nu danne
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de slesvigske adelige Dislricter (henved 27 n Mile) ere næsten alle op-

rettede fra forst af i Tidsrummet fra 1313 til 1459. De Godser, der

have en yngre Oprindelse, ere for Slorstedelen kun Parceller af ældre.

De fcirste Eiere, som vi kjende, ere lutter holsteenske Adelsmænd, at

de andre, som vi ikke kjende, ogsaa vare Holstenere, kan saameget

mindre drages i Tvivl, som vi ikke længe efter see alle disse Godser i

holsteenske Adelsfamiliers Eie, De Landstrækninger, som saaledes bleve

uddeelte iblandt eller solgte til holsteenske Adelige, horte netop til del

litomtalle Krongods, der 1313 blev indlemmet i Hertugdommet. Jsær

anvendtes det gamle danske Konunglef paa denne Maade, og det udgjor

derfor nu den storste Deel af Slesvigs adelige Districter. Det fra Ven-

derne erobrede svagt befolkede Wagriens tidligere Udstykning imellem

holsteenske Adelsmænd, var maaskee det Forbillede, som Grev Geert og

hans Sonner ved denne Leilighed fulgte. Landet vandt derved vel paa

den ene Side den Fordeel , al betydelige forhen udyrkede Strækninger

nu bleve bebyggede; men de tydske Colonister, hvormed de holsteenske

Adelsmænd tildeels besalte deres udyrkede Godser, vare det forste bety-

delige sachsiske Element, som indtrængtes blandt den sonderjydske Land-

befolkning, som indtil åen Tid havde været temmelig ublandet dansk,

undtagen paa Veslkanten, hvor Friserne boede fra gammel Tid, Med

de lydske Colonister trængte tillige Livegenskabet fra de holsteenske

Adelsgodser ind i det Slesvigske, hvor del dog ei udbredte sig videre,

end den tydske Colonisalion (i Danischwald , Schwansen og det sydlige

Angeln), men paalagdes tillige den ældre danske Befolkning paa de

Godser, hvor det fik Indpas. De holsteenske adelige Godseiere fik i

Slesvig udentvivl strax, saavel for deres Personer, som for deres Eien-

domme, samme Retligheder, som den holsteenske Adel udovede; men

disse vare betydeligt slorre, end de, den indfodte slesvigske Adel den-

gang var i Besiddelse af. Navnligen havde den holsteenske Adel

Patrimonialjurisdiction eller Birkeret over sine Bonder og Tjenere, som

neppe nogen indfodl slesvigsk Hærmand endnu havde faaet, men som

saameget lettere kunde lilstaaes de nye slesvigske Riddergodsers Eiere,

som det gamle danske Konunglef allerede tidligere, som det synes, ikke

havde hort til Herredernes Thinglaug. Den indlrængte holsteenske Adel

blev saaledes i Slesvig en hoiere privilegeret Adel. — Ved denne

Fremgangsmaade gjorde vistnok Schauenburgerne sig den indfodte sies-
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vigskc Adel til Fjende, og det misfornoicde Parlie var talrigt og mæg-

tigt nok til at kunne blive en farlig Fjende for deres HerredéJmme, der-

som del havde fundet fornoden Understøttelse udenfra, dersom Margrethe

havde bestemt sig til at gjenforone Hertugdomraet med Kongeriget,

fremfor at sætte Sverriges Krone paa sin Sons Hoved, eller dersom Erik

af Pommern under sin langvarige Krig med Greverne havde forstaaet at

bruge sine Fordele. Men saaledes som denne Krig blev fort, har den

formodentlig kun bragt den indfodte slesvigske Adel et godt Skridt nær-

mere til sin Undergang. Foruden de Mange, der omkom i denne

Feidelid, eller maatle bode for deres Hengivenhed for den danske Konge

med Tabet af deres Eiendom, foranledigedes uden Tvivl mange Andre

ved Krigens Udfald til at udvandre til Danmark, hvor overhovedet et

stort Antal af den slesvigske Hærmandssland har sogt Tilflugt. Den

Behandling, som de Tilbageblivende maatle finde sig i, er formodentlig

forskjellig* Den Ret, Fyrsten havde til al tvinge Vedkommende, ved al

negle dem Optagelse iblandt sine Mænd, til al vende tilbage til 15 onde-

standen eller at udvandre, er dog nok sjeldent bleven anvendt. El saa

voldsomt Middel kunde maaskee ci engang anvendes i stor Udstrækning

uden Fare, Hertugen kunde desuden ikke *pludseligen give Slip paa

Hærmændenes Tjeneste, da det nye Ridderskabs Medlemmer, som skulde

erstatte den, forst cfterhaanden voxede i Tal. Hærmandsstandens Med-

lemmer beholdt vel allsaa fremdeles i Almindelighed de Privilegier, denne

Stand hidtil havde været i Besiddelse af, imod derfor at yde den sæd-

vanlige Tjeneste. Denne Tolerance kunde dog ikke forhindre Hærmands-

standens successive Oplosning. Det vilde aldeles stride mod den historiske

Erfaring at antage, at den kunde trives under saadanne Omstændigheder.

Da Caspar Danckwerth skrev, i Midten af det 17de Aarhundrede, var

der af denne Adelsclasse, som han betegner med Navnet ,,Freyleute,''

d: Frelsmænd, saavidl ham bekjendt, kun et Par Familier (Landesbeschr,

S. 18. 22) tilbage i Herfugdommct. I de nordlige slesvigske Amter

og Landskaber findes endnu et temmelig stort Antal saakaldte Frigaarde

(Freihofe), som forhen have været i disse Hærmændsfamiliers Eie, og

som endnu have beholdt adskillige Friheder, netop saadanne, som hine

Frelsmænd fordum besade, og vare af den Beskaffenhed, at de under

nuværende Forhold endnu have nogen Betydning. Om mange andre

Gaarde veed man, at de forhen have været adelige Herresæder og pri-
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vilegerede Eiendomme, men have mislel deres Friheder, idet Fyr-

sterne neglede at fornye dem, formodenlligen fordi de tidligen gik over

i ufrie Familiers Eie.

At den holsteenske Adels Indtrængclsc i Hertugdommet Slesvig

maalte udove , og har udovet en betydende Indflydelse paa Hertug-

dommernes Skjæbne i den folgende Tid, og navnligen paa Slesvigs

indre og ydre Forhold, er naturligt. Den er saaledes Hovedgrunden til

det, der foregik i Aaret 1460. Forbindelsen imellem det danske Hertug-

domme Slesvig og det tydske Grevskab Holsteen havde været saa kort-

varig, at det vilde være ubegribeligt, hvorfor det skulde være Holstenerne

saa magtpaaliggende at vedligeholde denne Forbindelse, saa at man derfor

neglede at erkjende den schauenburgske Greves uimodsigelige Arveret

til Holsteen, dersom man ikke vidste, al det, formedelst det holsteenske

Ridderskabs Forhold til det slesvigske, nodvcndigen maalte være i beg-

ges Interesse at forhindre , at Slesvig som et hjemfaldent Lehn blev

gjenforenel med den danske Krone. Det var derfor ogsaa det holsteen-

ske og slesvigske Ridderskab, som afgjorde Alt. Det var disse Corpo-

ralioner, som paa Forsamlingerne i Neumiinster og Rendsborg (2*2 Jan.

og li Febr.) forhandlede denne Sag; det var det holsteenske og det

slesvigske Raad, som i Ribe valgte Kong Christian I til Hertug i Sles-

vig og Greve i Holsteen, men disse Raads Medlemmer borte uden Tvivl

alle, med Undtagelse af et Par Geistlige, til del holsteenske og slesvig-

ske Ridderskab. Om de andre Stænders, navnligen om de danske Sles-

vigeres Mening og Onske i denne Henseende var der slet ikke Tale.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

The quarterly Journal of the geologicai society. No. 10. Mai 1817.

London. 8.

Mémoire sur le Daltonisme ou la dyschromalopsie par Elie Wartmann,

prof. de physique å Tacademie de Lausanne. 2me Edit. cor-

rigée et augmentée (tiré de la bibliot. universelle, Juin el

JuiUet 1845).

Expériences sur la non caloricité propre de réleclricité par E. Warlmann

Ctiré des archives de réleclricité, supplement å la biblioth. uni-

verselle).

De la mélhode dans rectricité et le magnetisme a propos du Tratlalo del

magnetismo e della eleltricita, deir Abate F. Zantedeschi.

Mémoires sur divers phénomenes d'induction.

Sur de nouveaux rapports entre la chaIeurj,,Xékct(icité elf Af samme
le magnetisme. /J\'N 'S c^ [ Forfatter.

Sur deux météores exlraordinaires.
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Oversigft •

over det

Kongfelige danske Videnskabernes Selskabs

F o r li a n d 1 i n^ e r

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1847.

Af

Conferentsraad og Professor MI. C f^VSiCd^
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand , Selskabets Secretair.

Xr, 6.

Modet den 4''« Juni.

Ifocent Schiodte gjorde en Meddelelse om et Par nye guineiske Carab-

former i del Kongl. naturhistoriske Museums Samling.

Den ene af disse, Ochyropus^ er en gigantisk Form af Scariti-

nernes Gruppe, hvis Indhold Forfatteren ved denne Lejlighed nojere adskiller

og begrændser. Slægten udmærker sig især ved sine kraftigt byggede

Fodder, et Forhold, der lader slutte til en Levemaade, der er forskjellig

fra de andre Scariliners , og hvorved Ochyropus afviger fra alle

andre hidtil bekjendte gravende Insekter. Kjendetcgnene kunne angives

Saaledes:
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^ Ochyropus,

Tarsorum articulus uttimus anteccdentihus tribus conjunctis lon-

gior^ unguiculis valicUs^ teretibus. Palpi labiales articulo secundo in-

trorsum dilatato^ cultriformi,

O. gigas ligner en stor Scaiites; den er 27 Linier lang, kul-

sort, med meget svag Skulptur.

Den anden Slægt, lliletus^ gjor ved en Række af udmærkede

Karakterer Opstillingen af en ny Gruppe Uiletini nodvendig. Et af dens

mest paafaldende Træk, Antennernes brækkede Form (A. geniculatae)^

giver Forfatteren Anledning til at meddele en sammenlignende Udsigt over

de forskjellige Maader, paa hvilke Antennerne i Carabernes Familie for-

holde sig til de nærmest liggende Dele af Hovedskallen, hvorved ad-

skillige hidtil ikke paaagtede Forhold belyses , hvis Overeensstemmelse

med den respektive Levemaade kan paavises, og som heller ikke savne

systematisk Betydning. En anden Egenhed , Tilstedeværelsen af en for-

længet Hornspidse imellem Kloerne, deler lliktus^ efler Forfatterens Under-

sogclser, blandt alle Caraber kun med Dyschirius og Clivina. Slægten

forbinder overhovedet paa en egen Maade Strukturforhold, der ellers

kun findes hos de gravende Caraber, med en fuldstændig Mangel paa

Evne til at grave, medens IJygningen af andre Organer, især Munddelene,

i flere Henseender er afvigende fra de hidtil bekjendle Former. Del

tor derfor formodes, at dens Levemaade er meget ejendommelig.

Uilelus.

Mcsosternum inferius cxcavatum^ prosterni opicem libere recipiens,

Anguli frontales ante oculos dilataii^ basin antennarum obtegentes. An-

tennae geniculatae ; scapus elongatus^ scrobiculo reccptus, Mandibulae serra-

tae^ fornicatae^ maxillas et labium obvolventes. Maxillae mala interiori de-

curva^ spinuiis connaiis^ superne spongiosis. Mentum fornicatum^ lobis excu"

vatis : dente medio brevi^ quadrifido. Lingua descendens: ligula elongata^

multtsetosa, paraglossis liberis^ elongalis^ fakaas. Palpi articulo ul-

timo anguste securiformi. Fedes gracilcs , tarsis angustiSy acuminatis:

unguicuUs gracillimis^ seta intertcrminali fultis,

H, versulus er en Carab af Middelsl«)rrelse; den kan med Hen-

syn til Habitus nærmest sammenlignes med Pterostichus lepidus.
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Gruppen kan belegnes saaledes:

HihtinL

Epimera metathoracica appendiculata. Tibiae anticae inlegrae:

calcare utroque apicali, Elytra integra,

Afhanilligen, ledsaget af to Kobberlavler, vil blive trykt i det

næst udkommende Hefte af naturhistorisk Tidsskrift.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Åbhandlungen der mathematisch-physikafischen Classe der Ronigl. Bayer-

schen Akademie der Wissenschaflen. 4 Bd. 3 Abth. Miin-

chen 1846.

Åbhandlungen der philos.-philologischen Classe der Konigl. Bayerschen

Akadcraie der Wissenschaften. 4 Bd. 3 Abth. Miinchen 1847.

Almanach der Konigl. Bayerschen Akademie der Wissenschaften fUr das

Jahr 1847.

Ueber das Studium der griechischen und romischen Alterthiimer vorge-

gelragen am 87sten Jahrestag der K. B. Ak. der Wiss. von

Ernst V. Lassaulx. Miinchen 1S46.

Die Ueberbleibsel der altågyptischen Menschenrace, eine Abhandlung

gelesen in der oflfentl. Sitzung der K. B. Ak der Wiss. d. 24

Aug. 1846 von Dr. Irants Prunner. Miinchen 1846.

Ueber die Ordalien bei den Germanen in ihrem Zusamraenhange mit der

Religion. Festrede an den SS^ten Stiflungstag d. K. B. Ak.

der Wiss. von G. Philips, Miinchen 1847.

Bulletin der R. B. Ak. der Wiss. Nr. 6—77 fur 1846; Nr. 4—7
fiir 1847.

Théorie des effets optiques que presentent les étoffes de sole par- il/. E.

ChevrcuL Paris 1846.

Rapport de Mr, Chevreul sur l'ouvrage intitulé Ampélographie par Mr,

le comte Odart, suivi de consideralions sur les variations des

individus, qui composent les groupes appélés, en botanique et en

zoologie, varietés, races, sous-éspéces et éspeces. Paris 1846.

To Rapporter og adskillige Afhandlinger af Ebclmen over Jernets Ud-
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smeltning ved Gasarier (Aftryk af comptes rendus h Pacadcmie

des scienccs 28 Marts 1812, 1 Juli 184 !)

Nole sur la preserice du plomb dans dans divers produits arlificiels

(Extr. des comptes rendus å Pacad. des sciences IG Septbr. 1844).

Nole sur une classe particuliére de mouvemens musculaires etc. (Extr.

des comptes rendus a Pacad. des se. 14 Decbr. 1846).

Modet den 25''« Jiiiii.

Kitatsraad, Professor F, C, Petersen forelage Selskabet en Afhandling

ora Ephcternes og deres Dikasterier i Athen.

Denne Undersogelse angaaer et af de dunkleste Punklcr i den

græske Oldtidsvidenskab. De Eflerrelninger vi have ora Ephelernes Di-

kasterier fra den Tid, da de endnu, i det mindste tildeels vare i Besid-

delse af deres tidligere Anseelse og Virksomhed ere for faa og ufuld-

stændige til derpaa at bygge en sikker, omfattende og tydelig Frem-

stilling af Sagen. Hvad der fra en noget senere Tid findes hos Pau-

sanias, Plutarchos og enkelte Andre, er al Ære værd, men langtfra til-

strækkeligt. Man nodes derfor til at tage sin Tilflugt til den end sil-

digere Tids Skribenter, for storste Delen halvlærde, lildeels uvidende

Samlere, Scholiaster, Grammatikere og Lexikographer. Hvad der findes

hos dem ogsaa om den her behandlede Giensland, er ikke Lidet i Om-

fang, men desto ringere i Værd og Brugbarhed. Naturligviis ere disse

Efterretninger af ulige BeskafTenhed, men det gjelder dog om dem i kun

allfor hoi Grad, at en Række af Vidnesbyrd ofte ikke veje mere end et

eneste. 1 mangfoldige Tilfælde have disse Skribenter ikke havt Origi-

nalerne til deres Efterretninger for sig; meget ofte have de slet ikke

kiendt dem. De udskreve den Ene den Anden; ikke sielden med Ude-

ladelse at vigtii^'e Momenter, der fandtes hos de nu tabte Forgængere;

og ovenikiobet med Tilfojelse af Feil, ogstaaede decis af Uvidenhed,

deels af Misforstaaclse eller Skiodesloshed.

Under saadanne Omstændigheder er det ikke at undres over, at
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der endnu ikke haves nogen tilfredsstillende Behandling af denne Gien-

stand, og at ingen af de Mænd, der i vor Tid have giort sig holt for-

tiente ved Undersogelser over det attiske Retsvæsen, have indladt sig

paa nærmere Fremstilling af denne Deel deraf.

Naar Forfatteren af denne Afhandling ikke destomindre har ind-

ladt sig paa delle mislige Forelagende, har han ingenlunde overseet det

Betænkelige i at anvende betydelig Tid og Arbeide paa en Undersogelse,

hvoraf der er saa liden Udsigt til at vinde et tilfredsstillende Resultat;

men Videnskaben drager sine Dyrkere med en Magt, som det ei falder

os ind at modslaae, ikke sielden ind paa trange og besværlige Baner,

hvorfra vi ikke altid vende tilbage med riigt Udbytte; men som vi dog,

saasandi Forskningen har været redelig og alvorlig, ikke fortryde at

have vandret.

Om foreliggende Afhandling skal jeg inskrænke mig til al med-

dele Folgende.

Allerede rum Tid for Solon (594) var Trangen til en giennem-

gribende Reform af Athens statsborgerlige Forhold i hoi Grad folelig.

Omtrent en Menneskealder for Solon giorde Drakon (621) et saadant

Forsog ved at inslifte criminelle Retler, hvis Hensigt baade var at sortie

Grændser for den private Blodhævns Voldsomheder og for Magistrater-

nes i hoi Grad vilkaarlige Udovelse af Magten. Disse Dommere vare de

her behandlede Epheter. Den af dem udovede Deel af Athenernes Rets-

væsen hængte paa det nojeste sammen med ældgammel Tro og Cullus;

og var for en stor Deel mere en religieus end polilisk-juridisk Jurisdiction,

— en Omstændighed , der efter hine Tiders Vilkaar var en nodvendig

Betingelse for at det skulde lykkes, hvad Drakon tilsigtede, at tæmme

Blodhævnen ved Indsættelse af Domstole. Drakon gav iierved og ved

Indskrænkningen af Ovrighedernes udartede Myndighed en ingenlunde

uvigtig Impuls til Athenernes senere indtrædende Retsudvikling og Folke-

magtens Opkomst mod Eupatriderne. Men hvad Drakon i denne, som

formodenllig i fiere Retninger havde forsogt, blev snart utilstrækkeligt, thi

vel indskrænkedes Eupatriderne ved at de ikke som forhen i Egenskab

af Ovri^heder kunde udove vilkaarlig dommende Magt, men da de dra-

koniske Domstole kun beklædedes af Eupalrider, forbleve disse dog i

Besiddelse ogsaa af denne Deel af Magten, kun i mindre vilkaarlig Form.

Men disse Indretninger bleve, som sagt, snart utilstrækkelige. Det blev
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nodvendigl nt gaae videre. Solon giorde sil Navn udodeligt ved de Love

0}i, Indretninger, ved hvilke han aijbnede en ny glimrende Fremtid

for Athenerne.

Under Udviklingen af Solons giennemgribende Statsreform maatle

de ovrige drakoniske Indretninger vige eller labte sig i all Fald snart

saa ganske, at ikke engang en Tradition om dem er bleven tilbage.

Endog den Deel af den ældre criminelle Rettergang, under hvilken de

groveste Forbrydelser henhorte, omformedes ved Solon, og henlagdes

med andre vigtige Functioner under Areopagos, udenat vi vide, bvorledes

denne Uellergang forhen haviie været ordnet. Saaledes bleve kun de

fire af Drakon indstiftede Ephet-Dikasterier tilbage, hvilke beklædedes af

51 ansete Mænd, som havde fyldt deres halvtredsindstyvende Aar, og

valgtes udaf Eupatridernes Klasse efter deres personlige Qvalificationer.

Disse saakaldte Ephet-Dikasterier lod Solon bestaae uforandrede, hvortil

Aarsagen uden Tvivl var, al de, som allerede bemærket, havde en mere

religieus Charakteer; og ikke slode hindrende eller forstyrrende i Vejen

for hans Reformer. De kunde uden Vanskelighed oplages deri; ja tienle

vel endog til at fuldstændiggiore og uiiderslotte dem. Endog i den

eflerfolgcnde Tid kunde Demokratiet med sla-rke Skridt udvikle sig videre

og videre udenat komme i Strid med de drakoniske Dikaslerier , hvilke

under Præsidium af Archon Basileus paa de fra ældgammel Tid der-

til indviede Steder: ved Palladion, Delphinion, Prytaneion og Phreallo,

domte i Sager, hvor den paadomte Handling krævede religieus Afso-

ning C^d^aQfTtc), og overhovedet Iagttagelse af visse foreskrevne Reli-

gions-Ceremonier. De for disse Dikaslerier horeniie Klager vare mod

uforsætligt Drab (Palladion); mod forsætligt Drab, hvor der nedlagdes

Paastand paa, at del efter Loven var straffrit (Delphinion); mod det

Redskab, hvorved et Menneske var berovet Livet, naar Gierningsmanden

var ubekiendl, (Prytaneion) ; og endelig mod den, som medens han be-

fandt sig i Landtlygtighed for Vaadesdrab, under sin Fraværelse ankla-

gedes for at have begaael forsætligt Drab (Phreattoj. Men Tingenes

Gang mcdforle, at disse Dikaslerier, endskiondl de ingensinde, ikke

engang under Demokratiets slorsle Udvikling opliævedes, dog ikke kunde

bevare deres tidligere paa Folkets religieuse Tro og Cullus grundede

Anseelse. Eflerhaanden som Tænkemaaden ogsaa i denne Retning for-

andrede sig, ytlrede dette sin Inddydelse paa Epheternes Stilling og de
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om dem herstende Opinion; thi vel bevaredes en vis Ærbodighed lige-

ncd i Hellenismens seneste Tider for disse Indretninger, der hængte sam-

men med ældgamle Religionsskikke og med Forlidens mylhiske Sagn,

men denne Ærbodighed blev efterhaanden mere traditionel end levende

tilstede i Folkets Sind, Men heraf fulgte da ogsaa , at medens Folket

lod Epheterne forblive i Besiddelse af den religieuse Side af deres Virk-

somhed, anmassede det sig efterhaanden, idetmindste nu og da, Udovel-

sen af Ephelernes Dommermagt. Denne Anmasselse skeete derved, at de

af Folket, der aarligen udvalgtes til at beklæde de borgerlige Domstole

(Heliasterne), navnligen i de græske Taleres Tid, og formodentlig i Til-

fa)lde, hvor de Sager, der skulde paadommes, gave særlig Anledning der-

til, fortrængte Epheterne ved at indtage deres Plads som Dommere, men

dog altid i Ephelernes Dikasterier, og under Forsæde af Archon Basi-

leus. Dette, at Heliasterne paadomte disse Sager ikke i deres egne, men

i Epheternes Dikasterier, havde uden Tvivl sin Grund deri, at de reli-

gieuse Skikke, som fandt Sted ved disse Sager, vare bundne til de Ste-

der, hvor Ephet-Dikasterierne fandtes, og at de udovedes ved Epheterne og

under deres Tilsyn; hvilket imidlertid ikke udelukkede Andres Deel-

tagelse deri, navnlig ved Dikasteriet Prytaneion. — Det laae i Sagetis

Natur, at den her omtalte Indblanding af de borgerlige Domstole kun

fandt Sted i de af Epheternes Dikasterier, der, om de end i deres hele

Væsen bare et roligieust Præg, dog havde en vis juridisk Charakleer;

allsaa i Dikasterierne ved Palladion og Delphinion, hvor der domtes over

uforsætligt, og forsætligt, men efter Loven stratTrit Drab.

Al denne Indblanding har fundet Sled haaber Forfatteren i Af-

handlingen at have beviist; men desværre er det ikke lykkedes at finde

det Tidspunkt, hvorfra den begyndte; og heller ikke, naar Epheternes

Virksomhed aldeles ophorte. Hiin Indblanding begyndte, da dens oven-

for angivne Aarsager vare saavidt udviklede, at de kunde giore sig giel-

dende mod Fortidens ærværdige institutioner. Om Tiden, naar Epheternes

Virksomhed ophorte, maie det beroe ved at deres Dikasterier aldrig for-

meiigen ophævedes , men efterhaanden tabte sig, og omsider ophorte af

sig selv, udenal vi kunne sige, hvorlænge en svag Rest af deres Virk-

somhed vedvarede.

Det her foreliggende Skrift egner sig ikke til at give Udtog

deraf. Det maae derfor være nok i ovenstaaende almindelige Udsigt, at
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have meddeell de Synsmaader, som have ledet Forfatteren. Skriftets

Indhold er ordnet efter nedenstaaende Oversigt.

I. Om Epheterne i Almindelighed.

1. Om Anledningen til Epheternes Indstiftelse ved Drakon, og

deres Forhold til den soloniske Statsforfatning,

2. Epheterne indsalte af Drakon som criminelle Dommere.

3. Epheternes Navn.

4. Epheternes Alder, Qvalificationer og Antal.

5. Epheternes Valgmaade.

6. Antallet af Epheternes Dikasterier, og deres Forhold til

Athenernes ovrige Domstole.

U. Om Epheternes Dikasferler hvert for sig.

1. Om Pallodion.

2. Excurs om Exegeterne.

2. Om Delphinion.

3. Om Prytaneion.

4. Om Phrealto.

Professor Steensirup forelagde Selskabet sine Bemærkninger om

Slægten Anomias Stilling til andre Muslinger. Fft. sogle at godtgjore,

at de af alle Forfallere hos denne Slægt antagne Afvigelser fra Muslin-

gernes sædvanlige Bygning mest havde deres Grund i en mindre noiag-

tig Undersogelse og en deraf folgende mindre rigtig Opfattelse af For-

holdene. Han kunde derfor ikke i mindste JVIaade ansee den Mening

for grundet, der i den nyere Tid mer og mer synes at grundfæste sig,

at Anomia danner en Overgang fra de egentlige Muslinger til Terebra-

lulerne , hvilke han i del Hele ikke kunde indromme Plads ved Siden

af eller i Række med Muslingerne. — Aabningen paa den ene af Ano-

mias Skaller svarer ikke til Gjennemboringen af den ene Skal hos Tere-

bratula, men er et Udsnit, som hos Pedum og Peclen har en Byssus,

hvormed Dyret fasthæfter sig; denne Byssus er tynd og pladedannel, og

udgjor den saakaldle tredie eller overtallige Skal; den afsondres af et

Parlie, der aldeles svarer lil Byssusgruben hos andre Muslinger, og den
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stærke Muskel, som gaaer derfra til den ikkegjennemborede Skal, er

falskelig bleven anseet for den ene overtallige Muskel, medens den hos

visse Peclines og flere Former ligeledes kun paa den ene Skal udviklede

bagre Fodmuskel er bleven antagen for en anden overtallig Lukkemuskel.

Af de tre formentlige Lukkemuskler bliver der saaledes kun den ene

normale tilbage, der karakteriserer den Afdeling af Muslingerne, som

kaldes Monomyaria. At en Del af Kappen gaaer i Forplantningens

Tjeneste har Anomia tilfælleds med flere andre Muslinger, vore alminde-

lige Blaamuslinger og flere. Det vil være tilstrækkeligt her at have an-,

fort de nævnte Punkler, da en kort Afhandling om denne Slægt med

særligt Hensyn til Fodmusklernes Uddannelse hos Muslingerne i Almin-

delighed vil blive optaget i Selskabets Skrifter.

Docent Schiodte gav en forelobig Beretning om sine Under-

sogelser over den underjordiske Fauna i Hulerne i Krain og Istrien.

Forfatteren indledede sit Foredrag med en Udsigt over de tid-

ligere Undersogelser. Siden man i Aaret 1768 ved Laurent fik Under-

retning om Tilværelsen af en ejendommelig Reptilform, Proteus^ i en

Hule i Krain, er en lang Række af Aar hengaaet, inden vor Kundskab

om Hulernes Fauna har modtaget nogen ny Berigelse, idet det first er

efter 1840, at man, fornemmelig ved Ferd. Schmidt' s Bestræbelser,

er bleven bekjendt med nogle nye, for Hulerne ejendommelige Ledde-

dyr: en Carab af Trechinernes Gruppe, Anophthalmus Schmidtii St., og

et isopod Krebsdyr, Pherusa alba Koch, samt et Par, nærmere mod

Hulernes Indgange levende, Biller, Pristonychus Schreibersii Schra. og

Homalota spelaea Er. Omtreiit paa samme Tid erholdt man ved Wy-
man, Thompson (i Si I li man' s am er i c. Journ. 1813 og 44) og

Tellkampf (i Miiller's Arch. f. Anat. und Physiol. og Erich-

so n' s A.rch. f. Naturgesch. 1844) Efterretning om, at der i Mam-

muthshulen i Kentucky fandtes en tilsvarende underjordisk Fauna, der af

Verlebrater indeholder en ejendommelig Fiskeform , Amblyopsis spelaeus

Dek., og af Leddedyr en anden Art af S\æg[en Anophthalmus^ A. Tell-

kampfii Er., en Choleva-aglig Bille af Silphernes Familie, Adelops hirtus

Te Hk., to Arachnider, Phalangodes armata og Anthrobia mammoulhia

Tellk., et, som det synes, meget anomalt amphipod Krebsdyr, Triura ae-
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ternicola Tellk., og en ny Astacus^ A. pellucidus Telik. Fremdeles

nævnes endnu nogle flere, i IJiilcrne levende Dyr, nemlig en fra Ambly'

opsis forskjellig Fisk, en Græshoppe af Slægten Phalangopsis og Fluer

af Slægten Anthomyia.

Ved en længere fortsat Undersogelse af alle bekjendte Stalak-

lilgrolter i Krain og Istrien, som Forfatteren foretog i Efteraaret 1845,

lykkedes det ham , foruden at gjentinde samtlige hidtil bekjendte der

lavende Dyr, endnu at opdage adskillige nye Former, hvorved Listen over

den underjordiske Fauna modtager en ikke ubetydelig Forogelse.

Denne Fauna fremstiller sig efter den Kundskab, vi nu besidde

om den, vel som karakteristisk, men kun forsaavidt, at den sammensættes

af paa en særegen Maade uddannede Led af saadanne Overfladen til-

horende Familier, Grupper eller Slægter, der indeholde meer eller min-

dre lysskye Dyr. Det er saaleiles kun i noje Overeensslemmelse med

bekjendte physiologiske Love, at alle dens Medlemmer ere blinde, og af

saa lyse Farver, som Integuraenlernes Beskaffenhed tilsteder. Den spe-

cielle Interesse, Arierne tilbyde, bliver altsaa for en Deel en reent fau-

nislisk; dog mangler det heller ikke paa Former, der i systematisk Hen-

seende ere hojst udmærkede, blandt hvilke i den europæiske Fauna især

kunne næxnes Pro teus og den af Forfatteren opstillede nye Slægt Stago-

6iu.?, i den amerikanske Amblyopsis og, forsaavidt man kan skjonne af

Tellkampfs utilstrækkelige Fremstilling, Krebsdyrslægten Triurcu

Alle for de krainiske Huler ejendommelige Dyreformer synes

at være bundne til Kalkvandel, idet de enten, som Proteus^ leve i en,

Hulen gjennemstrommcnde. Flod, der hviler i et Leje af Kalksteen og des-

uden oplager alt det Kalkvand, der ikke foi bruges til Sojlernes Dannelse

ogVæxt; eller, som Gammarus ^ i de Kalkvandspytter, der opstaae i For-

dybninger paa Hulernes Gulv: eller, endelig, som alle de ovrige, paa de

under Væxt værende og allsaa altid vaade Sojler. Anophthalmus^ som

Forfatteren kun fandt i den storste Lueggergrotte imellem forraadnede, i

Hulen indbragte Træstykker, gjor maaskee en Undtagelse fra denne Sætning.

Arternes ringe Antal og Fatligdom paa Individer finder tilstræk-

kelig Forklaring i Hulernes næsten fuldkomne Mangel paa Vegetation.

En Svampeform, Byssus fulvus L. *j, var den eneste Plante, Forfatteren

') Efter Hr. Professor Liebmann's velvillige Bestemmelse.
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bemærkede; den voxer paa de i Hulerne indbragte Gjenslande af Træ,

paa Broer, Rækværker og Brudstykker af efterladte Fakler, og har der-

fra sparsomt udbredt sig lil enkelte Sojler, især saadanne, der af tilfæl-

dige Aarsager ere blevne forkroblede i deres Væxt. Det eneste Dyr,

der kan siges at være almindeligt i Hulerne, og som tillige beboer dem

alle uden Undtagelse, ligesom del heller ikke holder sig udelukkende til

de friske Sojler, men og'saa træffes lobende paa Gulvet og gamle, af

Faklerne sværtede Sojler, er Pherusa alba. At de allerfleste af de i

Hulerne iagttagne Dyr tilhore Leddedyrenes Række, staaer i Overeensstem-

melse med den overvejende Rolle, som Leddedyrerne overalt paa Jord-

kloden spille i Landjordens og det ferske Vands Fauna.

Foruden de Hulerne ejendommelige blinde Dyr, der udeluk-

kende leve i Hulernes inderste Afdelinger, forekommer desuden nær-

mere mod Indgangene, hvor endnu et' svagt Lys falder ind, et ikke ube-

tydeligt Antal af andre Leddedyr af alle Klasser. De kunne med Hen-

syn til deres Udbredelse henfores til to Afdelinger.

Den ene bestaaer af saadanne Arter, der ikke synes at have

nogen anden Forekomst end i selve Hulerne, og som, uagtet de have

deres egentlige Opholdsted i Tusmorket, dog ogsaa enkelte Gange gjen-

nemstrejfe Hulerne i disses hele Dybde. De udmærke sig ved paafal-

dende smaa Ojne. Af saadanne kjendes kun to, nemlig Homalota spe-

laea og den PristonychusArt^ som Ferd. Schmidt i Laybach forsen-

der under Navn af Pr. Schreiberm^ men som Forfatteren anseer for at

være Pr. elegans Dej. Begge Arter har Forfatteren samlet i betydeligt

Antal, den forste i den storste Luegger-Grotte, den anden i alle Lueg-

ger-Grolterne, Magdalena -Hulen og Adelsberger- Hulen; i den inderste

Deel af sidstnævnte Hule har Forfatteren ogsaa truffet enkelte Exemplarer

af dem begge gaaende paa friske Sojler.

Til den anden Afdeling maa henfores et temmelig stort Antal

Insekter, Arachnider, JMyriapoder og Krustaceer af forskjeilige lysskye

Familier, men blot saadanne Arter, som illæng vælge ethvert morkt Op-

holdsted. IVLin finder Arter at Slægterne Pterostichus^ Pristonychus^ QuC'

4ius^ Homalota^ Omalium^ Ptilium^ Hister ^ Cryptophagus ^ Alomaria^

PtinuSj' Ceraphron^ Beiyta, en Græshoppe af Lokusternes Familie, som
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ikke nojcre kan beslemmes, da den kun blev iagttaget i F.arvelilstand*),

Trichoptera^ Sciara^ Psychoda^ Phora^ Ueteromijza^ Sapromyza^ Tomo-

cerus, Linyphia^ Gamasus^ Scolopendra^ Julus og Asellus, Enkelte af

Antliaterne Iræffes undertiden i Hulerites Dybder, navnlig en PAora-Art,

der slaaer meget nær ved P/t. macutata Meig. ; ligeledes gaae IJetero^

myza flavipes Zett. og Sapromyza chrysops Zelt. meget dybt ind i

Hulerne. Men ingen af alle disse Arter blev nogensinde truffet paa da

friske Sojler; de holde sig til Klippevæggene og mellem Stenene langs-

med Hulernes Vægge, eller i Gruset ved Flodernes og Vandstedernes

Bredder **j.

De af Forfatteren iagttagne nye Former af egentlige Huledyr

ere folgende.

Af Silphernes Familie forekomme to nye Slægter, Stagobius og

Bathyscia. Den forste er en i enhver Henseende paafaldende Form, der

efter Forfatteren's Anskuelse maa henstilles som et Bindeled imellem

Scydmaenus og de Choleva-agtige Silpher, Den anden slutter sig i Ha-

bitus nær til Choleva^ og slaaer ifolge sine væsentlige Karakterer i nær-

mest Beroring med den Choleva-Gruppe, hvor Mellembrystel er kjolformigt.

Stagobius,

Maxittae mala interiori spinuUs terminata, Palpi maxillares

articulo ultimo conico , acuminato, Ligula membranacea^ apice acute

cinarginata^ paraglossis membranaceis^ breviter ciliatis^ tigutam haud su-

perantibus, Antennae corpore longiores
,

graciles , extrorsum crassiores,

articulis elungatis^ clavatis^ octavo contiguis minore. Pedes etongati^ gra-

cillimi; tarsi filiformes^ setis longioribus^ antici quadriarticutati^ posterio-

res quinquearticulatu omnes articuto primo etongato: unguiculis clongatis,

Oculi nulli. Capul elongato-obovatum, deflexum, Prothorax

subcylindricus, ante basin coarclalus. Sternum totum simplex. Coleo-

ptera coimata, ampla, elliplica, convexissiraa, undique declivia.

Alae nuliae.

) Don samme Art, men ligeledes kun i Larvelilstand , traf Forfatteren den

fftlgende Sommer i den kunstige Grotte ved Syrakus, de: er bckjendt

under Navn af l'orecchio di Dionisio, og i flere af de lætved lig-

gende Grotter.

*) Undertiden Ondes dybl inde i Hulerne dtide Natsommwfugle, der ere ind-

bragte af Flaggermuus, ligesom adskillige af disse Dyrs Parasiler.
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Stagobius troglodytes,

Laevis^ nitidus^ fusco-brunneus^ capite thoraceque fuscis. Long,

21—3 Lin,

Denne eventyrligt udseende Bille fandtes nogle Gange i Adels-

berger- og Magdalena-Hulen gaaende paa de endnu i Væxt værende

Sojler. Den er overmaade langsom i sine Bevægelser. Den synes at

hore til Hulernes sjeldneste Beboere.

Bathyscia.

Maxillae mala interiori unco terminata corneo. Palpi maxil-

lares articulo ultimo conico^ acuminato, Ligula membranacea^ apice acute

emarginata^ paraglossis membranaceis^ breviter ciliatis. Antennae longio-

res, extrorsum crassiores^ articulo octavo contiguis minore. Tarsi antici

quadriarticulati^ posteriores quinquearticulati ^ omnes articulo primo sub-

sequentibus haud longiore,

Oculi nulli. Habitus Chole?ae, Mesosternum carinatura.

Alae nullae.

Structura interna a Choleva præsertim differt: vasis malpighianis

geniculatis^ apicem versus sensim paullo crassioribus ; capsulis spermaticis

numerosis, minutis^ cum tunica earum communi magnum efformantibus

globum
',

vesiculis seminalibus ulriusque paris hrevioribus^ aeqvalibus^

rninime convolutis,

Bathyscia hyssina*

Breviter ovata, valde convexa^ ferruginea, fulvo-pubescens^ nono

antennarum articulo octavum ter superante. Long, ^ fJn» et ultra.

Denne Art fandtes alene i Adelsberger Hulen, hvor den beboer

de Smaaklynger af Byssus fulvus, der fra de tilfældigt indkonane Træ-

stykker have udbredt sig til enkelte Sojler.

Til denne Slægt horer endnu en anden ny Art, som lever i

betydeligt Antal i den storsle Luegger-Grotte mellem den lose Jord og

Smaastenene langsmed Væggenes Fod, men som ikke kan betragtes som

ejendommelig for Hulen, eftersom Forfatteren har samlet den i langt

stiirre Mængde paa Skyggesiden af Klipperne omkring Slottet Veldes i

de krainiske Alper.
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Ihthyscia nwntana,

Ovata^ convexa^ ferruginea^ fulvo-pubcscens^ nono antennarum

articulo octavum dimidia parte supcrante, Long, vix J fAn.

I Magdalena- og Adelsbergerhulen beboes Hullerne i de

friske Sojler af to mærkværdige Arachnider, den ene henhorende til

Araneae^ den anden til Solifugae, De danne lo nye Slægter, Stalita

ved Siden af Dysdcra^ Blothrus mellem Chelifer og Obisium.

Stalita,

Oculi nulli. Mandibulae suhporrectae ^ conicaCj cephalolhoracem

dimidium subaeqvantes^ nudae^ unguc subtateraliter inftexo. Maxitlae

nudae^ processu palpigero distincto^ basali^ maJa elongata^ apice oblique

truncata, margine interiori dense ciliato. Palpi duplo longinres mandi-

bulis. Pedes elongati^ parce setutosi^ unguiculis apicalibus^ elongatis^

basi pectine longo: proportio pedum: 1, 2, 4. 3. Cephaloihorax bre-

viter obovatus ^ impressus^ glaber, Abdomen breviter ovatum^ wwdum;

spiracula omnia peritremate corneo^ aiiteriora posterioribus duplo latiora,

Mamillae textoriae quattuor, breves^ conicae.

Stalita tacnaria,

Ferruginea^ nitida^ abdomine niveo. Long, 3 Lin,

Blothrus.

Oculi nulli. Corpus nudum. Abdomen crassum^ ovatum, mem'

branaceum^ scutis corneis nullis*

Hlothrus spelaeus.

Pallide ferrugineus, manibus apice fuscis^ abdomine niveo; ce-

phalothorace oblongo-quadrato ^ convexo^ medio subimpresso; mandibulis

magnis^ cephalolhoracem dimidium aeqvantibus ; palpis duplo tongioribus

corpore, Long, S^ Lin,

Paa saadanne Steder i Hulerne, hvor det gjennem Loftet ned-

dryppende Vand er saa overflodigt, at det ikke kan forbruges til Sojle-

dannclsen, opstaae i Fordybninger påa Gulvet smaa Vandsleder, der

afsætte Kalken som en Bund af Krystaller. I detle Vand lever i Lueg-

ger- og Adelsberger-Hulen en egen, meget udmærket. Art af Slægten

Gammarus.
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Gammarus stygius.

Oculis tiuHis, niveus, dorso laevi'^ appcndice mitennarum supe-

riorum minuta^ vigintesimam flagelli partern vix complente^ biarliculata'^

processu interiori pedum abdominalium ultimi paris brevissimo^ subcyathi^

formi^ cxteriori valde elongato^ biarticulato ) appendice caudali biloba,

lohis parce serrulatis, Long. 5— 7 Lin.

Forfaderen Iroer endnu at have opdaget en egen Form af Thy-

sanurernes Orden, men tor formedelst Mangelen af et nodvendigt literært

Hjælpemiddel endnu ikke opstille den som en ny Slægt.

Afhandlingen, ledsaget af Cere Kobbertavler, vil blive indfort i

Selskabets Skrifter,

I Anledning af en af Candidat Jorgensen indsendt Afhandling

modtog Selskabet folgende Comilé-Betænkning.

Den af Hr. Candidat Jorgensen til Selskabet indsendte Afhand-

ling indeholder en Beretning om en af ham anstilt Række af Forsog

over Forholdet mellem Stofferne i en Bedes Næringsmidler og Excremen-

ter. Forsogene bleve udforte i Lobet af omlrent en Maaned. Dyret

blev holdt under Omstændigheder, som egnede sig fuldkomment til at

bestemme Mængden af fortæret Foder og Vand og af afgivne Excremen-

ter saavel Urin som ovrigt. Alt blev undersogt saavel med Hensyn til

de uorganiske Sloffer som til de organiske Legemers Grundbestanddele.

Hovedresultaterne ere, at

af 14,31 D. fortæret Qvælslof afg. Dyre

- 355,12 - — Kulslof - —
- 39,34 - — Brint - —
- 293,67 - — Ilt - —
- 1394,27 - — Vand - —

66,50 - —and. uorg. SU- —
Den Omstændighed at Mængden af afgivne uorganiske Stoffer

er storre end den af det modtagne, tilskriver Forfatteren, at det under-

sogte Foder har været bedre befriet fra vedhængende Stov af kieselhol-

dige Legemer end det fortærede. Vi fremhæve desuden, at næsten alt

at Chlorforbindelserne i det fortærede fandtes i Urinen. Ogsaa bor næv-

nes, at Faareurin fandtes at have en fortrinlig stor Vægtfylde og at være

fortrinlig riig paa Hippursyre, hvilken Omstændighed Forfatteren tilskri-

13,27 D.
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ver, at denne Urin fortrinlig hurtigt giver Ammoniak og derved virker

fortrinlig hurtigt som Gjodningsmiddel.

Som en Mangel bor vi anmærke, at ved Foderets Undersogelse

ikke blev laget Hensyn til, at Dyret vragede Hoet saaledes, at del sledse

lod visse Planter deraf uforlærede.

Afhandlingen synes iovrigt at antyde, al Forsogene ere anstil-

lede tilborligt, saa al derved kan antages at være vundet et paadeligt Bi-

drag til den physiologiske Chemie; vi ansee derfor Afhandlingen værdig

til at oplages i Selskabets Skrifter.

Kjobenhavn den 14de Juni 1847.

TF. (7. Xeise. G, FarcHhnwnn%er, V. nW, Sehariing,
Affatter.

*
Selskabet bifaldt Comiteens Indstilling.

Fra den mathematiske Classe havde Selskabet modtaget fol-

gende Skrivelse.

Da Fuldendelsen af de Soltavler, hvis Udgivelse af Selskabet

for flere Aar siden er bleven besluttet, er et Anliggende, som i hoi Grad

har Krav paa Selskabets Interesse, undlader den mathematiske Classe ikke

herved at meddele, at den med Hensyn til dette Anliggende har foran-

lediget en Brevvexling imellem Hr. Conferentsraad Schumacher^ Professor

Hansen i Gotha og med undertegnede Olufsen^ ved hvilken det er bragt

i Erfaring, at Professor Hansen^ formedelst andre ham paahvilende Ar-

beider, forelobigen ikke kan angive nogen bestemt Tid for Tilendebrin-

gelsen af de Arbeider, han har overtaget for Soltavlerii,e, med mindre

han ved en særskilt Undersottelse kunde sættes istand til at benytte andre

Calculalorers Hjelp til Udforeisen af en Deel resterende numeriske Be-

regninger, for hvilket Tilfælde da Professoren har angivet, at han mod

en Undersottelse af 400 Rbdlr. vilde forpligte sig til al levere alle til

Soltavlernes Afslutning nodvendige Arbeider forinden Udgangen af Aarel

1848. Ved at meddele disse Oplysninger kan Classen ikke undlade at

gjore opmærksom paa, at det deels med Hensyn til det omhandlede

Værks Vigtighed, deels med Hensyn til det ikke ubetydelige Tidsrum,

der allerede er forlobet siden Udgivelsen, blev besluttet, nu bliver magt-
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paaliggendc, at der fra Selskabets Side gribes Forholdregler til at paa-

skynde Udgivelse saa meget som Omstændighederne tillade. I Over-

eensstemmelse med Anskuelsen herom og i Henhold til de ved denne

Leilighed meddeeltc Oplysninger, finder den malhemaliske Classe sig alt-

saa foranlediget til at andrage paa, at Udgangen af Aaret 1848 af Sel-

skabet bestemmes som den endelige Termin for Afslutningen af alle til

foranforte Soltavler henhorende Arbeider, samt at der, for at Overhol-

delsen af denne Bestemmelse kan blive mulig, bevilges Hr. Professor Hansen

en Sum af 400 Rbdlr. til Bestridelsen af Udgifter for Beregninger, af

hvilken Sum den halve Deel udbetales ham strax, og den anden halve

Deel ved Begyndelsen af næste Aar.

Kjcibenhavn den 19de Juni 1847.

ja. V. Orstea, Schifter. Oiufsen,
Affaller.

Æia»nus. Vhr. Jlikrffensen,

Selskabet bifaldt det af Classen fremsatte Forslag.

I Anledning af et af Premierlieutenant v. Schumacher indsendt

Arbeide, modtog Selskabet en Comitébetænkning af folgende Indhold.

„Selskabet har under 24de Januar d. A. tilstillet os et Arbeide

af Premierlieutenant v. Schumacher^ betitlet „Beretning til det Kgl. Danske

„Videnskabernes Selskab om en indledet Undersogelse, for at bestemme

„Isens Varmeledningsevne, saavel som Beretning om de til Basis tjenende

„almindelige og specielle Therraometer Undersogelser, samt om Forarbeider

„tjenende til samtidige Bestemmelser af faste Legemers lineaire Foran-

„dring, for saavidt denne er en Function af Temperaturen", og derhos en

Skrivelse fra Samme, hvori han andrager paa at erholde de 50 Rbdlr.

udbetalte, som Selskabet havde forbeholdt sig at anvise til hans Under-

sogelse, foruden de dertil allerede tilslaaede 100 Rbdlr. Henholdende

os til hvad vi allerede tidligere have erklæret angaaende denne Under-

sogelse, som Gjensland for Selskabets Opmærksomhed, have vi blot her

at bemærke, at, efterdi der i forrige Vinler ingen for Oiemedet pas-

sende Kuldegrad blev herskende, maalle Schumacher indskrænke sig til

Forarbeider og navnligt Tilveiebringelse af yderst noiagtige og sikkre

Therraometere. Del er over disse Arbeider, at han har givet en meget
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udforlig Beretning, som rober den fornodne Sagliundslab og megen

Flid og Omhu. Af denne Beretning vil i sin Tid , naar de tilsigtede

Forsog ere tilendebragte, det fornodne Grundlag til disses Bearbeidelse

lade sig uddrage. Da han saaledes har fort sit Arbeide saavidl som

Omstændighederne tiilodc, forcslaae vi at de omhandlede 50 Rbdlr. maatte

anvises ham.

Kjobcnhavn den 25de Juni 1847.

Æf. C ikratea. WatreHHatnwner. OMwfsen. MMofwnann,
AfTatter.

Selskabet bifaldt ligeledes denne Indstilling,

Folgende Skrifter vare Selskabet tilsendte.

Del Hollandske Videnskabs Selskabs forste Classes Priisprogram af 6le

April 1847.

Magnetische und meleorologische Beobachtungen zu Prag von Carl Kreii^

Dir. der K. K. Sternwarte. 7 Jahrgang. Prag 1847. 8.

Ueber die periodischen Erscheinungen am Wolkenhimmel von Carl Fritsch^

Concepls- Praktikanten der bohm. K. K. Cameralgefållen Ver-

waltung ^ind xVitgl. der bohm. Gesells. der Wissens. (Aus den

AbhdI. der bohm. Gesells. der Wissens. 5te Folge, Bd. 4, be-

sonders abgedruckt). Prag 1846. 4.

The journal of the Royal geographical society of London. V. 16. P. II.

1846. London 1846. 8.

An explanalion of the observed irregularilies in the motion af Uranus,

on the hypolhesis of disturbances caused by a more distant

planet etc. By J. C. Adams Esq. A. M. fellow of St. Johns

College, Cambridge. London. 1846. 8.
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Kongeligge danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlem in ers Arbcider

i Aaret 18i7.

-o«-<^2>0^^^o-

Af

Confcrenlsraad og Professor jff, C OrsiCit^
Storkors af Dannebiogen og Dannebrogsmand , Selskabels Secrelair.

JVr. y & «.

Mlidet den 5'« November.

I: olgende Skrifter vare modiagne:

Diplomatarium Norvegicum, Oldbreve til Norges indre og ydre Forholde,

Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middel-

alderen, samlede og udgivne af Chr. A. Lange og Carl R. Unger,

Isle Samling, isle Hefte. Christiania 1847. 8.

Elvedgaards Historie 3 og 4 Hefte, af Wedel-Simonsen. (17 Fxpl.),

Regnault, Relation des expériences entreprises par ordre de Mr. le Mi-

nistre des travaux publics, et sur la proposition de la commis-

sion centrale des Machines å Vapeur pour determiner les prin-

cipales lois physiques el les données numériques qui enlrenl

dans le calcul des Machines å Vapeur. Paris 1S47. 4.
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Regnaiilt, Etudes sur l'hygrometrie. Paris 1845. 8.

Die Forschiilte der Physik nn Jahre 1845, dargeslcllt von der physika-

lischen Gesellschafl zu Berlin. 1 & 2 Ablli. Berlin 1847. 8.

Annuaire magnélique et méléorologiquc du (corps des Ingenieurs des Mines

ftii de Russic, ou reccuil d'observations magnéliques el méléorolo-

giques failes dans Pétendue de Pempiro de Russie, el publiées

par Ordre de Son Exe. Mr. de Wrentschenko Ministre des

finances, par Kupfer Direcleur des observatoires magnéliques des

mines et Membre de Tacad. Imp. Année 1844, No. 1 «fc 2.

Petersbourg 1846. 4.

Nacbricbt von der Georg-Augusl-Universilat und der Konigl. Gesellscbaft

der Wissenschaflen zu Gottingen vom Jahre 1846. 8.

Ordn'ing der Wedekindschen Preissliftung fiir deutsche Geschichle. Got-

tingen 1847. 8.

Hausmann, Bcmerkungcn iiber Gyps und Kalkstein, aus dem 3te Bande

der Gcsellscb. der Wissenschaflen in Gottingen. 1847. 4.

Die Cephalopoden des Salzkaramergules, aus der Samralung Sr. Durch).

des Fiirsten von Melleritich, ein Beitrag zur Palæontologie der

Alpen von Franz Ritter v. Hauer, KK. Bergwesens Praktikanten,

,,

mit 11 lilhogr. Tafel, und ein Vorworl v, Wilh. Haidinger, KK.

Bergrath. Wien 1846. 4. (Sendt af Haidinger efler Fyrst

Metlernichs Foranstallning").

Bericht uber die geognostische Uebersichtskarlc der Oesterreichischen

Monarchie u. s. w., zusammengeslellt von W. Haidinger, Wien

1847. 8. Tilligemed Kortene selv.

Magnelical and meteorologicai observations made al the Royal observa-

tory. Greenwich in the year 1844 under the Direction of

George Riddcl Airy Esq M. A. Astronomer Royal. Published

by order of the Bord of Admirality. Londoo 1847. 4.

An account of Ihc measurcmcnl of Iwo seclions of Ihe meridional arc of

..r Jndia, bounded hy the parallels of 18« 3' 15", 24<^7'11" and

29*^30' 48", conducted under ihe orders of the honorable easl-

india company by Lieul Goloncl Everet F. R. S. lale surveyor

general of India and his assistents. London 1847. Tilligemed

el Bind »/Engraving^' sendt fra del Engelsk-Ostindiske Com-

pagnie ved Forfatteren.
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Posiliones mediæ Slellarum Jixarum in zonis Regiomonldnis a Besselio

inter — 15^ et + 15® declinalionis observatarum, ad annnum

1825 reductæ el in catalogum ordinalæ auclore Maximiliano

Weisse J. U. & Phil. Dr., Malhes. et Aslron. Professore P. O.

et dircclore Speculæ Cracowiensis, jussu Academiæ Imperialis

Petropolitanæ edi curavit el præfalus est F. G, \\\ Struve.

Pelropoli 1846. 4.
^„

Etudes d'Astronomie stellaire par E. G, W, Struve, Si. Pelersbourg

1«47. 4.

Expédition chronomélrique execulée par ordre de Sa Maj. l'empereur

Nicolas I entre Altona et Greenwich pour la determination de

la longitude géographique de l'observatoire centrale de Russie.

Rapport fait å l'acad. Imp. des sciences de St. Pelersbourg par

Messs. S. G. yV. Struve et O. If. Struve, Pelersbourg 1846.

Asronomical observations made al the Royal observatory Edinburgh by

the lale Thomas Henderson F. R. S. S. L. and E., F. R. A. S.

Professor of practical astronomy in Ibe University of Edinburgh

etc. reduced and edited by his successor Charles Piazzi Smylh.

Vol. VI, for the year 1840. Edinburgh 1847. 4.

Transactions of the Roy. Society of Edinburgh Vol. XVII. P. II. con-

taining the Makerstown magnetical and meteorological observations

1843. Edinburgh 1847. 4.

The Rackerian lecture on certain phenomena of Voltaic ingnition and

the decomposition of water into its constituent gasses by heat

by W. R. Grove, Esq. M. A. F. R. S. a,

Flora Batava* fascic: 143, 144, 145 og 143, 149, 150.

Phys. topographische Karle uber Holstein und Lauenburg von T. Geerz,
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Modet (len 19^^ November.

rjlatsraad Kolderup -Rosmvinge forelæste en Afhanaiing om Rigens Ret

og Dele. Hensigten med denne Afhandling var at oplyse Oprindelsen

og Udviklingen af den i flere Henseender mærkelige og, som det synes,

Danmark ejendommelige Executionsproces, der under Navn af Forfolg-

ning med Rigens Ret og Dele har vedligeholdt sig i mere end 400 Aar.

Det er bekjendl, at den Lov, som Christian den 4de gav under dette

Navn i Aaret 1621 , selv forkynder sig som Fornyelsen af en gammel

fra Arildstid her i Riget brugelig sær Rettergang, som Erik Plougpenning

i 1244 skulde have stadfæstet og forbedret, hvilket sidste dog er en

Forvexling med Erik Glipping, hvis Forordninger fra 1282 synes at

være del forste ved Love givne Grundlag for denne Rettergangsform,

Efterat have oplyst, at den rette Benævnelse for Loven udentvivl har

været: Rigens Rets Dele eller Rigens Ret om Dele (»: Forfolgning)

gjorde Forf. opmærksom paa, at den saakaldte Forfolgning til I>aas, som

ogsaa afhandles i Christian d. 4des Lovgivning, og hvorved man gjen-

nem flere Proceshandlinger og ved Erhvervelse af flere af Rigens Kants-

ler udstedte Breve erholdt endelig Stadfæstelse paa Ejendomsretten tit

en fast Ejendom ved del saakaldte Laasebrev, udentvivl er af senere

Oprindelse end den ommeldte Executionsproces, men at den paa en

naturlig Maade havde udviklet sig af denne som dens Slutning, naar

man, efterat have faaet Execution i en fast Ejendom, sogte ogsaa for

Fremtiden at sikkre s;g dens Besiddelse. Efler hvad der af Diplomer

kan sluttes, er Forfolgning til Laas forst kommet i Brug paa Kong

Christoffer den Andens Tid, men fornemmelig bleven mere almindelig

under Valdemar d. 4de og Kong Ole, og har udentvivl forst under Chri-

stian d. 1ste og Kong Hans faael den Form, hvori vi gjenfinde den

i Christian d. 4des Lovgivning. Hvad Forfolgning med Rigens Dele

angaacr, da er det bekjendt, at vore Provindsiallove ikke kjende nogen

Maade, hvorpaa en Domhaver kunde gjore Indforsel i faste Ejendomme,

og at det selv i de Tilfælde, hvor han vilde holde sig til Losore, var

forbundet med store Vanskeligheder at erholde Execulion. Det var for

at bode paa denne Mangel, al man henvendte sig til Kongen og crhver-



vede, efleral mange Formaliteter vare iagttagne, Befalinger udstedte i Kon-

gens Navn af Rigens Kantsier til at foretage Execution (4 Laugdags-

breve_, Ridebrev, Romningsbrev). Til disse Breve (brevia^ som er Op-

rindelsen til vort danske Brev) kan vel Forbilledet findes hos Angel-

sachserne og i den gamle engelske og skotske Retsforfatning, men Forf.

er dog lilbojlig til ikke at ansee den ved Kongelige Breve hos os indforte

Procesmaade for at være ældre end fra Midlen af det 13de Aarhun-

drede, paa hvilken Tid Kongemagten i hele Europa mærkelig havde

consolideret sig, og den ligeledes i Danmark, ligesom i Norge og Sverrig,

mere og mere udviklede sigj dette er netop kjendeligt under Erik (ilip-

ping, uagtet Kongemagten i den Kamp, som han og hans Eftermænd

maatte fore med Hierarchi og Aristokrati, ofte maatte ligge under, men

hvilket tildeels maa tilregnes den Omstændighed, al baade Erik Glipping

og Erik Menved bestege Thronen i deres umyndige Aar, og at Chri-

stoffer den Andens Personlighed saa slet svarede til hans hoje Kald.

Det er ogsaa forst under Erik Glipping, at de Forordninger ere givne,

der maa betragtes som Grundlaget for Rigens Ret og Dele, nemlig den

Vordingborgske og den Nyborgske fra Aaret 1282. Det kan imidlertid

ikke antages med Kofoed Ancher, at den forste har været given for

Sjelland , og den Nyborgske for Jylland alene, men der har udentvivl

saavel paa Rigsdagen i Vordingborg som paa den i Nyborg været givet

tre samtidige Forordninger, en for Sjelland, en for Skaane og en for

Jylland. 1 flere Haandskrifler findes en saadan Forordning for Skaane,

der i Adskilligt er afvigende fra den Vordingborgskc Forordning, og det

kan med flere Grunde godtgjores, at Hensigten med den Nyborgske

Forordning ikke kan have været at indfore en egen Executionsmaade for

Jylland, men for hele Riget at forandre og supplere den Vordingborgske

Forordning; thi Hovedforskjellen mellem disse Forordninger er fornem-

melig den, at den Nyborgske bestemmer Fremgangsraaaden ved Execu-

tion i uroilige Ejendomme, som den ældre Vordingborgske Forordning

endnu ikke kjender. De Oplysninger, som disse Forordninger give om

Executionsprocessens Form, ere iovrigt saa godt som ingen, men det er

i Diplomer og gamle Domme de maa soges. Efterat have meddeelt

hvad han i disse har fundet, som kan tjene til at kaste noget Lys over

flere dunkle Steder i denne ikke lidet forviklede Materie, meddelte

Forf. nogle gamle Formularer og Optegnelser angaaende Rigens Ret og



Dele, der uagtet deres Utilstrækkelighed maa fortjene saa meget mere

Opmærksomhed, da de hidrore fra en Tid, hvor de træde istedelfor

en juridisk Lileratur, som dengang ikke var til. Langebek har allerede

i Danske Magazin I. 36—37 meddeelt en saadan Optegnelse, der neppe

kan være ældre, men vel yngre end fra Midlen af det 15de Aarhundrede.

Forf. meddelte en mere udforlig fra Slutningen af det 45de eller Be-

gyndelsen af det 16de Aarhundrede efter Cod. Arn* Magn. Nr» 11. 4to.

og dernæst en endnu udforligere, ledsaget med Formularer til alle saa-

kaldte Rigens Breve, efter et Haandskrift, lilhorende del Kielske Univer-

sitet, og med Varianter af flere Haandskrifler, som deels lindes i det

store kongl. Bibliothek, deels i den Arne-Magnæanske Samling. Denne

Optegnelse forekommer i flere af Haandskrifterne under Tilel af:

jyJnstruciion at forfblge Rigens Dele her i Danmark til Indforsel^ Rom-

ning og til Laas, Forf. har paa flere Steder i hans Udgave af gamle

Herredagsdomme benyttet denne saakaldle Instruction og har nu ledsaget

den med adskillige oplysende Anmærkninger. Den synes at være for-

fattet paa Frederik d. 2dens Tid, men om det er til den eller en lig-

nende, men tabt, skriftlig Redaclion af Rigens Ret, hvortil baade Domme

for Christian den 4des Tid og, som del synes, selve denne Konges For-

tale henviser, tor Forf, ikke afgjore. Endnu meddelles en Formular for

Rigens Breve efter Cod. Artie-Magn. No. 28. 4to og No. 2124. blandt

det Kgl. Bibliolheks Haandskrifler, som derved er mærkværdig, at Bre-

vene udstedes i Droslens Navn og al Drosten nævnes som Embedsmand

i el Lehn. Disse Formularer synes at være blevne forfattede i det

Slesvigske. — Tilsidsl tilfojedc Forf, nogle Betragtninger over denne

Procesforms Ejendommelighed og dens Langsomhed, dcrpaafaldende contra-

sterer med den Berommelse, Christian den 4de giver den i sin Fortale,

at nemlig ved den „Vidlloflighed og Trætte mærkelig enten forkorles

eller vel endog forekommes", og idel Forf. paapegede de sandsynlige Grunde

til delte Særsyn, knyttede han hertil en kort Sammenligning med andre Na-

tioners, navnlig de Norskes, Svenskes, Germanernes og Englændernes

Execulionsproces i den ældste Form, hvoraf sees, at hos disse Nabofolk

var det temmelig tidligt langt lettere at faae en Dom exeqveretj end

hos os.

'^%i. ^ÅA
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,v)it < Elalsraad, Professor Sc/jouMJ foreviste Prover af Gulla-Percha*)

saavel i forarbeidel som i raa Tilstand, og meddeelte nogle Oplysninger,

fornemmeligen stottedc paa Hookers Meddelelser i Journal of Botany,

Septbr. 1847, — Træet, som afgiver dette Stof, er af nysnævnte Bo-

taniker afbildet og beskrevet under Navn af Isonandra Gutta og henført

under Familien Sapotaceæ. Det voxer i Singapore paa Bjergene, lige-

ledes i den sydlige Ende af Malaccas Halvoe, samt efter nogles Beretning

paa Borneo, som det synes paa alle disse Steder i stor Mængde. Træets

Stamme har 3 til 6 Fod i Gjennemsnit, Veddet er lost, og indeholder

en Melkesaft, der nærmest kan sammenlignes med Gummi elasticura, og

ligesom derme storkner, saasnart den kommer i Luften. Dette Stof

blev forst bekjcndt for Europæerne i 1842. Dr. Monlgomerie saae hos

en af de Malaier, som sysselsætte sig med at hugge Skovtræer, et 6xe-

skaft deraf, og denne Mand fortalte ham, at det ved at overgydes med

kogende Vand, kan gives hvilken Form man onsker. Efter at der

nu er bleven stærk Sogning efler delle Slof, omhuggc Malaierne skaan-

sellost Træerne for lettere at erholde det, i^tedetfor at de kunde udtappe

Saften. Skjondt det derfor nu er tilstede i stor Mængde og er billigt,

vil det dog maaskee snart stige i Prisen, Siden 1812 er udfort flere

hundrede Tonder deraf om Aaret. — Montgomerie har i denne Anled-

ning faaet en Guldmedaille af London society of Arts.

Anvendelsen af dette Stof, der har det Fortrin for Gummi

elasticum, at det ved Iljelp af kogende Vand kan formes og ved Af-

kjoling faae sin forrige Haardhed tilbage, er og vil blive meget betydelig.

Det anbefales til Remme i Maskiner, Saaler, Hatte, Overtræk, chirurgiske

Instrumenter, til Bind om Boger, Aftryk af Medailler, Frugter, For-

steninger o. s. v.

Folgende Skrifter vare modtagne:

A. tiannover, Lic. Med., Reservelæge. Om Mikroskopets Bygning og

dels Brug. En Lærebog. Kbhvn 1847 8.
.

^^

Bulletin de la société Irapér. des Naturalistes de Moscou. 1816. IV.

1847. L Moscou. 8.

O Udtales Pcrlscha, ikke Peika.
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Rapport sur la seance exliaordinaire de ia sociélé Irapcr. des Nalura-

listes de Moscoii 22 Fevr. 1847 a I'occasion du jubilé semi-

seculaire du Ooclorat de Son Exe. Mr. Fischer de Waldheim

fondateur de la sociélé, par le second Secrelaire Dr. Renard.

Moscou 1847. 8.

The journal of the Royal geographical Society of I^ondon. Vol. XVII.

Part. I. London 1817. 8.

Bulletin de la sociélé géologique de France. 2me serie tome 3mc

feuilles 43—48. el tome 4me feuilles 1—-32.

Philosophie primitive par Demonville 1 & 3 Vol. dédié å rinslitut de

France. Paris. 8.

Modet den S^je December.

Irofessor Madvig forelæsle Indledningen lil et Skrift af Etalsraad VFcrfc/-

Simonsen om det hebraiske og det gamle nordiske Tungemaals Lighed.

Til indenlandske Medlemmer af den historiske Classe optoges:

Professor, Dr. Iheol. C. T, Engelstoft^ Professor iV. L, Westergaard og

Professor Bojsen, Rector i Soroe. — Til udenlandske Medlemmor af

den philosophiske Classe: Professor Dr. Christian Brandis i Bonn og

Professor Ritter i Goltingen.

Folgende Skrifter vare modtagne:

Skandinavisk Fauna af S. Nilsson. Forstå delen. Daggdjuren. Andra

omarbelade upplagen. Lund 1847. 8.

Astronomicai observations made at the naval observalory , Washington,

under orders of the honorable Secretary of the navy. Dated

August 13. 1838 by Lieutenant J. M, Gilliss U. S. N. Prinled

by order of the Senalc of the united States. Washington

1846. 8.



Uebersichl der Arbeilen und Veranderungen der Schlesischen Gesellschalt

fiir valerlai)dische Cultur im Jahre 1846. Breslau 1847. 4.

Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig- Holstein- Lauen-

burgischen Gesellschafl fiir vaterlåndische Geschichle. 3ten Ban-

des Heft 1 & 2. 4ten Bds Hft. I. Kiel 1816 u. 1847. 8.

Transactions of the American philosophical Society held al Philadelphia

for promoling usefull Knowledge. Vol. IX New series. Part.

MI. Philadelphia 1846. 4.

El Kort i 4 Blade over Cap Cod med Omegn. -
*^

Et Kort over Grændserne mellem de forenede Stater og de britliske

Prov: Ny-Brunsvig og Canada. (Disse to Kort ere sendte af

J. D. Graham).

Results of Astronomicai observations made during the years 1834, 35,

36, 37 ifc 38 at the cape of good hope being the completion

of a telescopic survey of the whole surface of the visible heaven

commenced in 1825 by Sir John F. W. HerseheL London 1847. 4.

(Sendt fra Hertugen afNorlhumberland gjennem Sir Herschel),

Modet den 17^^ December.

1 rofessor Eschricht foreviste lo Hovedskaller af peruanske Mumier,

som han i afvigte Sommer havde faael tilsendt af den danske Consul

Witt i Lima. Ved denne Gave har Craniesamlingen i Universilelets

zoolomisk-physiologiske Museum faaet et Savn hævet, der allerede blev

omtalt i Modet den 27de Juni 1845 ved Foreviisningen af de 6 Hoved-

skaller af peruanske Mumier, som samme Museum havde erhvervet deels

fra Dr. Tschudt\ deels som Gave af Batallionschirurg Lorh Af de tre

Former, som Dr. Tschudi har adskilt blandt Perus Urindvaanere: Chincha,

Aymara og Huanca, horle hine 6 Hovedskaller alle til den forstnævnte

Form, der udmærker sig ved en overordentlig Korthed, som om Ho-

vedet var klemt sammen ved et Tryk fra Panden og Nakken; — hvor-
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Imod af de fra Consul WiU seiidle Cranier det ene lioier til Ayniara-, del

andet lil Huanca- Formen. Denne sidste var i de herværende Cranie-

samlinger hidtil kun repræsenteret i (iibsaftryk, men at have Gjenstanden

in natura var netop her af en ganske særdeles Interesse. Huanca - For-

men nemlig er maaskee af alle Hovedskalformer den meest afvigende,

og danner navnlig Modsætningen til Chinca-Forraen. Panden er aldeles

nedtrykt, hvorved Hovedets Hoide Hiver meget lille, Længden meget

stor. Formodningen om en Indvirkning af et konstigt Tryk maa ved

den være stærkere end ved nogen af de andre Former, men til Bedom-

melsen af denne Formodnings Rigtighed er det aldeles nodvendigt at

have Gjenstanden selv for 6ie, thi den Formforandring, der synes let at

k-unne frembringes, naar Hovedel betragtes som en Masse, der giver

efter for Trykket, tager sig ganske anderledes ud, naar den bedommes

med Hensyn til de enkelte Beens Forhold. Ved at sammenholde de

tre Former af pemanske Cranier og tilmed sammenholde Forskjellen i

Formerne af deres enkelte Been, bliver det noksom oicnsynligt, al de

ikke ved Konsl have kunnet frembringes af een ved Fodselen fælleds

Form for dem alle. Det bliver meget mere klart, at Forskjellen allerede

maa være givet ved Fodselen, og al del anvendte Tryk kun i meer

eller mindre Grad kan have fremmet den characterisliske Udvikling, at

altsaa de tre Urstammer vilde have været let adskillelige i deres Cranie-

former, om end intet konstigt Tryk var blevet anvendt, uden at det dog

derved kan nægtes, al de oprindelige Former ved dette ere bragte til

al træde end stærkere frem. Huanca - Formen har desuden faaet en

gæregen Interesse ved den paafaldende Lighed , som to i Bohmen op-

gravede Cranier — almindeligen kaldt Avar - Cranier — have dermed,

og som allerede omtaltes i Modet den 27de Juni 1845. Prof. E. an-

forte, at han dog ingerdunde kunne bifalde Dr. Tschudis Tydning af

denne Lighed, nemlig den, at disse lo Hovedskaller skulde i Perioden

af Perus Erobring være blevne bragte til Bohmen — men at han meget

mere maalle holde paa den Tydning, al de peruanske Huancas og hine

Avarer nedstammede fra eet og samme asiatiske Folkefærd.

Slutteligen foreviste Prof. E. endnu en Hovedskal fra Nicobar-

0erne, hvilken han fandt at slemme nærmest overeens med Hindu-

Cranicrne. > 5
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*#-!*!;- Professor E. Å, Scharling meddeelte en korl Berelniiig om

nogle af ham anstillede Forsog over de faste Bestanddele af Oleum ricini.

Uagtet vi alt besidde flere Undersogelser over Bestanddelene af Oleum

ricini, saa ere vore Kundskaber om denne Olie endnu saare mangelfulde.

Ogsaa efterfolgende Bemærkninger kunne kun tjene til at paavise nye For-r

hold hos enkelte af de Sorter Oleum ricini, som forekomme i Handelen.

Ved et Besog i et herværende Varelager blev Prof. S. opmærksom paa

en Deel, som det forekom ham, aldeles cubiske Krystaller i nogle Fla-

sker, hvori man havde samlet Resten af en stor Deel O. ricini for at

vinde den over Krystallerne staaende Olie. Efter Anmodning overlod

man S. disse Slumper af Olie. Ved Filtrering samledes Krystallerne,

som rensedes fra vedhængende Olie ved gjentagne Oplosninger i kogende

Viinaand til 92« Tralles, og paafolgende Afkjoling til 12^ C. Herved

erholdtes imidlertid aldrig saadanne cubiske Krystaller, som dem, der

gave Anledning til denne Undersogelse. Anvendtes en stor Mængde

Viinaand til Fedtstoffets Oplosning, da erholdtes, ved Afkjoling af Op-

losningen, kun paa Overfladen af Vædsken en poros aldeles utydelig

krystalliseret Masse. Smeltet, og afkjiilet ved rolig Henstand, erholdtes

en eensformig Masse, som næslen havde et voxlignende Udseende. Efter

længere Tid revnede derme Masse i eensformede Stykker, uden at disse

dog havde nogen bestemt regelmæssig Form. Paafaldende var det, at

rundt omkring paa Siderne af det Glas, hvori Fedtstoffet var smeltet,

saae man et stort Antal smaa concentriske Ringe, som spillede smukt

med alle Regnbuens Farver baade ved Sollys og Lampelys. Ved

44^ C smeltede dette Fedtstof; ved at afdampe de viinaandige Oplos-

ninger, hvoraf ovennævnte Fedtstof var udkrystalliseret, noget, og derpaa

atter afkjole, erholdtes en anden Fedlmasse, som smeltede lettere, men

som i det Hele forholdt sig som en Blanding af to eller flere Stoffer.

Qvantitelen var for lille til at nogen nærmere Undersogelse kunde lonne

sig. Af tidligere Angivelser over faste Fedtstoffer i Oleum ricini anfcirte

S. at Kohl (Archiv der Pharm. B. VI S. 58) omtaler en fast fiinkornet Masse,

som under Loupen viste sig som hvide rundaglige, halvgjennemsigtige

Korn af forskjellig Slorrelse. Disse smeltede allerede ved Haandens

Varme, og naar Massen i længere Tid henstod i en Temperatur af

19*^ C. blev kun en ringe Rest af de storste Korn usmeltet. Boulron-

Charlards ældre Omtale af en fast Masse af O. ricini, som er let smel-
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lelig, kjender S. kun af nogle Skrifter , hvori FedlslofTets Smeltepunkt

ikke nærmere anfores. Selve Afhandlingen havde S. ikke været istand

til at erholde paa de herværende Bihliotheker. Herefter kan man ikke

gjore nogen hestemt Sammenligning mellem disse Stoffer. Ligesaalidt

er dette Tilfældet med de af Soubeiran i hans Handbuch der pharm.

Praxis S. 239 nævnte faste Fedtstoffer af 01. ricini. Olien , som var

filtreret fra de ovenomtalte cubiske Krystaller, havde en Vægtfylde af

0,9369 ved 21« C. Saussure fandt i sin Tid Vægtfylden af 01. ricini

ved 12« C. at være 0,9699, og ved 25° at være 0,9575. En langt

storre Uovcrecnsstemmelse viste sig mellem den ved Saponificeringen af

ovennævnte Stearin erholdte Stearinsyre, og den Syre', som Bussy og

Lecanu omtale under Navn af Aeide stearo ricinique, eller som de ogsaa

kaldte den Aeide margarilique. Thi medens begge Syrer i deres Ydre

ligne hinanden, da de begge see ud som Margarinsyre, ere uden Lugt

eller Smag, uoploselige i Vand, let oploseiige i kogende Viinaand og

flygtige, saa smeltede den af S. fremstillede Syre allerede ved 72^ C ,

hvorimod Bussy og Lecanu angive , at den af dem fremstillede Aeide

niargaritique forst smeltede ved 130® C. Endvidere angive de, at Syren

oploses i 3 Dele kogende Alkohol, men udskilles dog for storste Delen

naar Oplosningen afkjoles til 50" C. og storkner til en fast Masse ved

videre Afkjoliiig. Den af S. fremstillede Syre oplostes ligeledes i 3

Dele kogende Alkohol, men nogen særegen Udskilling ved 50** bemærkedes

ikke; men endog med 20 Dele Alkohol storknede hele Massen ved Af-

kjoling til 12'* C. saa fast, at man ikke kunde ryste Massen ud af

Glasset Forst efter at have oplost Syren i 50 Dele kogende Alkohol

og afkjolet til 12° C, fik man en Masse, som, bragt paa et Filter, lod

en Deel Alkohol gaae igjennem.

Det er en Selvfolge, at man nærmest raaatte formode en Blan-

ding af Ricinstearinsyre og Ricinsyre at være tilstede i dette Tilfælde.

Herimod maa imidlertid bemærkes, at da Ricinstearinsyren er langt

mindre oploselig i Alkohol end Ricinsyren, og man paa Grund af den

paagjcldende Syres Egenskab at optage en stor Deel Alkohol mellem

sine Krystaller, aldrig anvendte mindre end 50 til 100 Dele kogende

Alkohol ved hver Omkrystallisation, der idctmindste blev foretaget 3 å 4

Gange, saa synes del ikke rimeligt, at soge Grunden til del lavere

Smeltepunkt i et saadanl Blandings Forhold. ><
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Hertil kommer endvidere, al da rnaii ved Saponificering af den

nydende Resi, som var filtreret fra de cubiske Krystaller, forst anvendte

Kali og Udskilning med Kogsalt, derefter fældede Nalronsæberne med

Blysnkker og senere ved Ælher oplosle en Deel af Blysaltene, saa til-

bageblev en Rest, som decomponeret ved Saltsyre gav en Syreblanding,

hvoraf man ved gjenlagne Oplosninger i kogende Alkohol og Omkrystal-

lisering alter erholdt en Syre, som smeltede ved 72" C. Havde det

kun været Blandinger af forskjellige Syrer var det ikke rimeligt, at man

paa to saa forskjellige Maader skulde have erholdt den samme Blanding.

Endelig oplostes endnu engang Syren i 50 Dele kogende Alkohol; de

ved Henstand i en varm Stue udskilte Krystaller samledes paa et Filtrum.

Disse Krystaller aftrykkedes mellem Papir til Torhed, og holdtes derpaa

i længere Tid smeltede ved 100^ C. for at bortskaffe alt vedhængende

Alkohol. Ligeledes blev den filtrerede alkoholiske Oplosning, hvoraf

Syren var udkrystalliseret, afdampet til Torhed i et Vandbad. Saavel

den herved erholdte Masse, som de smeltede Krystaller, bragtes hver

for sig i tynde Glasror, som ophængtes ved Siden af et Thermomeler,

i et Vandbad. Ved 72® C. smeltede begge Masser, livilket altsaa viste

at der ingen Forskjel var imellem disse to Massers Smeltepunkt. Mis-

tanken om Tilsledeværelsen af en blandet Fedtmasse, synes herefter at

maatte falde bort.

Den ringe Qvantitet af Syre, som man havde til Raadighed, for-

hindrede fra at anvende flere Rensningsmaader, som da nærmest maatte

gaae ud paa en Adskillelse af en mulig chemisk Forening af to Fedt-

stoffer. Ved den elementaire Analyse af 0,2245 Gram Syre erholdtes

0,0105 Gram Kulsyre og 0,2665 Gram Vand.

Herefter bestod Syren af 74,05g C, 13,18g H. og 12,77g O.

Ved ht mætte Syren med kulsyret Natron udskiltes et Natronsalt, som

tdrret oplostes i kogende Viinaand til 98^ C. Den filltrerede Oplosning

blev fældet med salpetersyret Solvilte. Efter Afvaskning og Torring

i Vandbad ved 100<^ gloJedes 0,1165 Gram af dette Salt Herved til-

bageblev 0,03425 Gram metallisk Solv, eller 31,588 Solvilte. Ved den

elementaire Analyse af 0,2055 Gram Solvsall erholdtes 0,395 Gram

Kulsyre og 0,173 Gram Vand. Herefter indeholdt Solvsallet altsaa

52,39 g C, 9,35fl H, 31,58 8 Ag O og 6,68 S O.



llcrlil svarer omlrenl Formlen C^« H«* O"*-}- Ag O

32 X 75 = 2400 «= 52,76 C.

64 X 6,24= 399,3= 8,77 H
3 X 100 = 300 = 6,60

1 X 1449,6 = 1449,6= 31,87 Ag O

4548,9

Heraf folger for den vandfrie Syre:

fundet Atom. beregnet

76,57 g C 32 77,44 g C

13,66 8 H 64 12,87 g H
9,77 g O 3 9,68 g O

^ér4^ Den vandholdige Syre svarer da (il Formlen C^^H^^^'O* eller

C32H64 03-f H« O

32 X 75 = 2400 = 74,72 C

66 X 6,21= 411,8 = 12,82 H

4 = 100 = 400 = 12,46 O

3211,8

Saa mangelfulde end disse Analyser ere, har Prof. S. dog an-

taget, al de ikke vilde være uden Interesse, og navnligen bidrage (il at

lede Opmærksomheden hen paa denne Gjenstand, hvorved en sltine

Qvanlilet Materiale muligen kunde erholdes, uden hvilket det ikke vil

være muligt at komme (il afgjorende Resultater.

Nogle Dage efter at Prof, S. havde meddeelt Selskabet Resul-

tatet af qvenslaaende Undersogelse, modlog han October- Heftet af Annalen

der Chemie und Pharmacie, B. LXIV, hvori Saalmiiller har meddeelt

en Undersogelse „(Jeber die felten Sauren des Ricinus Oels". Uagtet

Saalmiiller mindst har beskjæftigei sig med Ricinstearinsyren, paa Grund

af den ringe Qvanlilet han havde erholdt ved Saponificeringen af for-

skjellige Slags Ricin-Olie, saa indeholder dog hans Afhandling 4 Ana-

lyser deraf, nemlig een af en Syre, som var udskilt af en særegen

Prove af Ricin Olie og 3 andre af en Syre, udskilt af en anden Slags

Ricin-Olie. I den forste Analyse fandtes 76.85 g C. 12,74 g H og

10,41 g O. Disse Storrelser stemme unægtelig meget nær overeens

med Analyserne af almindelig Slearinsyre, saaledes som Saalmiiller an-

forer, men i de tre andre Analyser erholdtes
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er baade meget fordeelagtigt opslillet for saadanne Forsog, og taaler, at

derpaa kan veies indtil 12,000 Pund. Man modte tillige enhver on-

skelig Hjelp under Forsogene. Det viste sig allerede i de forste Forsog,

at Storreisen af Ankeret maa være betydelig, naar den slorsl mulige

Tiltrækning mellem delte og Magnetboilen skal opnaaes. Det fdrste

Anker som anvendtes, var en tyk Jernplade af 18| Punds Vægt. Ved

den elektriske Strom fra et Bunsensk Element blev det tiltrukket af

Magnetboilen med 475 Punds Kraft. Man forenede dette Anker med

lo andre Stykker Jernplader af den halve Længde, men med samme

Tykkelse. Delte sammensatte Anker gav med 2 galvaniske Elementer,

forenede til eet storre, en Tiltrækning af 1000 Pund, hvilket for I

Element (ifolge andre Forsog) vilde give over 700 Pund. Umiddelbare

Forsog over Virkningen ef 1 Element paa dette sammensatte Anker,

findes ei optegnede. Man valgte senere til Anker en Jernboile af 62

Punds Vægt, og som lagt i ret Linie, vilde have en Længde af om-

trent 22J Tommer. Ved Hjelp af denne Boile gav et Bunsensk Ele-

ment en Middelvirkning af 1425 Pund. Denne Storrelse af Ankeret

synes at være fyldestgjorende; dog tor man ikke ansee delte for afgjort.

Undersogelsen herover maa forbeholdes tilkommende Forsog.

Det bor forelobigt bemærkes, at alle de Forsog, som her skulle

berettes, blot ere af den Natur, al de ikke tillade noiagtige Bestemmel-

ser, men meget mere ere langt fra dette Maal, Den ulige Noiagtighed

af Berorelsen i de forskjellige Forsog , den Lethed , hvormed Ankeret

glider, naar Trækket falder lidt skjævt, de Uligheder, som ofte finde

Sted i et galvanisk Apparat, som dog virker nogenlunde stadigt, frem-

bringe Uligheder i Udfaldene, som der vilde hore langt flere Forsog til

at bortfjerne, end man hidindtil har kunnet anstille herover.

! en Bække af Forsog, hvori 16 tilsyneladende Bunsenske gal-

vaniske Elementer provedes, fandtes lo, som han gav en Tillra^kning af

1S60 Pund, eet gav 1680, et andet 1580, og saaledes videre nedad,

indtil det som gav den ringeste Virkning, nemlig 1120 Pund. Summen

af alle disse Elementers enkelte Virkninger udgjorde 22800 Pund, Mid-

delvirkning af et Element altsaa 1425 Pund. Det forstaaer sig, at man

ved fortsatte Arbeider let kunde have lilveiebragt en storre Lighed mel-

lem disse Elementer; men man maatle for Tiden tilsidesætte delle

Oiemed,
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Ved Foisog over den forenede Virkning af flere Elementer

fandtes det, som allerede forud kunde ventes , at det ikke var ved at

forbinde dem til en mangeledet Eleklricitetsfrembringer, men ved at

lade flere danne eet slorre Element, at man opnaaede stiirst Virkning,

Det er da om dette Slags Forbindelser, hvorom der i Beskrivelsen over

de folgende Forsog tales. Man sammenlignede nu den Virkning lo

eller flere forenede Elementer frembragte med Summen af deres enkelte

Virkninger. Det fandtes da efter Middeltal af Forsogene, at

2 Elementer gave 0,72 af deres Virkningssum

3 . — 0,48 —
4 — 0,44 —
8 — 0,26 —
16 — 0,125 -

Man har ikke givet mere end de to forste Decimaler, fordi Afvigelserne

mellem de forskjellige Forsog vare meget betydelige og selv gjore, al

andet Decimal ikke kan betragtes som ganske noiagtig. Kun ved den

sidste har man gjort en Undtagelse, fordi det tredie Decimaltal var saa

nær ved J Eenhed, af det næst foregaaende. Alle 16 Elementer gave

en Tiltrækning af 2860 Pund, som kun er lidet over det dobbelte af

Middeltallet 1425 af et enkelts Virkninger.

Man vilde dog gjore sig en ganske falsk Forestilling om Sagen,

dersom man vilde anlage, at den magnetiske Tiltrækning under alle Be-

tingelser forogedes saa lidet ved Formeringen af den galvaniske Virk-

ning. Udenfor Beroringen er Forholdet et ganske andel, 1 een Række

af Forsog lagde man mellem Magnetboilen og Ankeret lo Papskiver,

som, efier at være sammentrykkede ved de provede Tiltrækningers egen

Virkning, dannede et Mellemlag af 0,6 Linier; i en anden Række lagdes

en Træskive af 1 Linies Tykkelse. Folgende Tabel viser Udfaldene af

disse Forsog efter Middeltal:

Virkningssummen
af de enkelte Ele-
menter under An-
kerets Bcroring.
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Del er meget sandsynligt, al del med * mærkede Tal i tredie

Række har faaet sin store Afvigelse fra den ovrige Række ved nogen

Feil, som forst vil opdages i tilkommende Forsog. Det er sandsynligviis

betydeligt for lidet, hvorimod det nedenunder turde være lidt for stort;

men saa ufuldkomne og ufuldstændige disse Forsog end ere, kunne vi

dog deraf uddrage adskillige vigtige Slutninger.

1. ]yan erholder ingen fuldstændig Kundskab om Elektromagnetens

Bærekraft, uden at vide Storrclsen af det brugte Anker.

2. Man bestemmer ikke hele Elektromagnetens Tiltrækningsvirkning,

ved at prove den som finder Sted under Ankerets Beroring med

Magnelboilen. Ved dette Slags Forsog kunde man fristes til at

antage, at der kun vindes lidet ved at foroge Mængden af den

galvaniske Virkning; men

3. naar Ankeret anbringes i nogen ftjendelig Afstand fra Magnelboilen,

viser det sig, at Virkningen stiger meget betydeligt ved Elektrici-

telsmængdens Forogelse, dog i en aftagende Række, som iovrigt

er desto mindre aflagende, jo slorre Afstanden er. I Afstanden

0,6 Linie er det sidste Led kun 0,33 af del forste , i Afstanden

1 Linie er det sidste Led 0,57 af det forste.

Det er aabenbarl, at den her raeddeelte Undersogelse ikke kan

betragtes som sluttet; men dens Vidlloflighed har hidindtil ikke tilladt

at fore den videre.

Conferenlsraad Orsted sluttede med at anfore, at Candidat Holten

ikke blot havde staaet ham bi ved Udforeisen af de her omhandlede

Forsog, men maalte betragtes som en videnskabelig Deellager deri.

Folgende Skrifter vare modtagne;

Report of Ihe sixlecnth meeting of the British Association for the ad-

vancement of Science. London 4847. 8.

Acta Societalis Scientiarum Fennicæ, tomi secundi fase. HL Ilelsing-

forsiæ 1846. 4.

Aslronomical observations made at the Radclife observatory Oxford by

Manuel J, Johnson M. A. Radclife observer. Oxford 1847.

Uausmann, Handbuch der Mineralogi. 2ler Theil. 4te und letzte Ablh.

Gollingen 1847. 8.
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Til hele Aaret lienhorende.

1 Lobot af 1847 har Selskabet havt al beklage Tabet af tvende Med-

lemmer, nemlig:

vor udmærkede Chemiker Professor William Christopher Zeise,

Ridder af Daiinebrogen og Nordsljerneordenen,

vor lærde Oldgransker Etalsraad Dr. Finn Magnussen^ Ridder af

Dannebrogew og Dannebrogsmand, Ridder af St. Annaordenens 2den Grad,

af Æreslegionens ole Grad, Rode Oms Orden 3die Grad og Nordstjerne-

ordenens 3die Grad, Geheimearchivar.

Til indenlandske Medlemmer har Selskabet oplaget:

Professor og Dr. theologiæ Christian Torning Engelstoft^ Ridder

af Dannebrogen;

Professor og Dr. phil. Bojesen, Rector ved Soro lærde Skole

;

Professor Niels Ludvig Westergaard,

Til udenlandske Medlemmer:

Professor og Geheimeraad Christian Brandis i Bonn;

Professor og Geheimeraad Henrik Ritter i Gottingen.

OrdbogscommissioiieD,

har i Aaret 1847 holdt oå Moder, i hvilke Revisionen af Bogstavet S

er bleven fremmet fra adj. stOl' indtil Ordet SveOSk. Trykningen af

dette Bogslav er i Aarets Lob fremrykkel indtil Arket C i siette Alphabet,

og til Ordet Sværdknap idnx
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Commisslonen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium

og Regestum diplomaticum

Det sidslnævnle Værks Isle Bind er nu udkommet med dansk

og latinsk Tilel: Chronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og

andre Bievskaber til Oplysning af den danske Historie fra de ældste Ti-

der indtil Aaret 1660^ med kort Angivelse af Indholdet. Forste Bind^

fra Aar 822 til Aar 1536. Del udgjor 887 Sider i Qvart, foruden

Fortalen paa Dansk og Latin (XXI) og Fortegnelse over de Skrifter, som

ere benyttede (XXII-XXXV). Trykningen af det 2det Bind er begyndt.

Den meteorologiske Comitee,

I det under Gomiteens Tilsyn staaende meteorologisk^magmtiske

Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser til Bestemmelse af den

daglige Periode blevne fortsatte iaar, paa samme Maade som i de fore-

gaaende Aar, med Unifllar og Bifilarmagnelometret, med Barometret og

Psychrometret* Middeltallet af samtlige i December med Unifilaret an-

stillede Iagttagelser giver Declinationen

16022'4

Af den horizontale Intensitet er iaar, efter den Gaussiske Me-

thode, med lo forskjellige Stave gjort folgende absolule Bestemmelser,

der alle ere reducerede til den for den hele Periode gjældende Middel-

stand af Biniarmagnetometret:

Stav
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Fra folgende Steder har Comileen i Aarels Lob modtaget meteoro-

logiske Iagttagelser.

Reikiavig, Justilsraad Thorstensen, fra 1846 Sept. 1 — 1847 Aug.31,

Barometret, Thermomelrel, Regnmængden, Vinden, Luftens Udseende, een

Gang daglig 8— 9 Form. ; desuden Thermometrets Maxiraum og Minimum.

Sammesteds, fra Samme, Barometeriagttagelser fra 1846 Sept. 1 til 1847

Aug.31, 5 Gange daglig, Kl. 6, 10, 4, 8, 12 (Sept.—Nov. mangler

Kl. 12); og Psychrometeriagltagelser for Sept. 1846 Kl. 6, 10, 4, 8,

samt 1847 Mai 8 — Aug. 31 Kl. 6, 10, 4, 8, 12.

Upernivik, Missionair A/os5m, fra 1846 Oct, 1 til 1847 Aug, 11,

Thermometret 3 Gange daglig Kl. 7, 1, 7; Vinden, Luftens Udseende

een Gang daglig, samt Vandels Temperatur*

Stubbekjobing^ Major Koch, 1847 Jan. 1 til Nov. 30, Barometret

Thermometret, Luftens Udseende, 3 Gange daglig. Kl. 9, 12, 7; Vin-

den een Gang daglig.

Vederso^ Pastor Jeger, 1845 Apr. 1 til 1846 Dec. 31, Ther-

mometret 3 Gange daglt'g Kl, 6, 12, 6; Regnmængden, Vinden, Luftens

Udseende.

Stadil, Skolelærer Aagaard, 1844 Aug. 23 til 1847 Juni 16,

Thermometret Morgen, Kl. 2, 10, Vinden og fra 1845 Sept. Regn-

mængden.

Da Dr. Johnsen paa Ofjord havde tilsendt Comileen som Prove

nogle af ham med hans egne mindre gode Instrumenter anstillede Iagt-

tagelser, og tilbudt, hvis han fra Comileen kunde erholde paalidelige

Instrumenter, at fortsætte disse, saa tilstilledes ham i Foraaret et Baro-

meter, et Psychrometer og nogle Thermometre, hvormed han I Sommeren

begyndte at anstille iagttagelser 3 Gange daglig Kl. 6, 1, 10, af hvilke

de for Tidsrummet Aiig. 22 — Oct. 8 ere blevne Comileen tilsendte.

Ogsaa Cand. Slausholm paa Hastrup ved Veile har iaar fra Comileen

erholdt et Barometer og Psychrometer, og indsendt Iagttagelserne for Sept,

—Nov., anstillede 6 Gange daglig Kl. 6, 9, 12, 3, 6, 9. Fremdeles

modlog Cand. med. Schleissner, der i Sommer bereisle Island og i nogle

Aar vil lage Ophold paa Vestmannaoerne, til Brug ved sine Iagttagelser

et Barometer, el Psychrometer og nogle Thermometre. Endelig med-

deelles Capl. Holboll, I'nspecteur i Sydgronland, der tilbod sig at lade
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regelmæssige ThermomeleriagUagelser anslillc paa en af de sydlige Co-

lonier, el til delle Brug særskilt indrettet Therraometer.

Brfindboringen.

Herom vil blive meddeelt Beretning i ngesle maanedlige Oversigt,

Censur over den i Aaret 1847 til Videnskabernes Selskab

indkomne philosophiske PriisaHiandling.

Under det MoUo: „Die Riickkelir zum Gulen ist auch ein Fortschrilt"

er til Selskabet indkommet en Afhandling, som gaaer ud paa den i Aaret

1846 onskede Sammenligning imellem Leibnitz og Herbarts Monadologie.

Da den med tilstrækkelig Noiagtighed og Klarhed 15ser Opgaven, har Sel-

skabet, om det end i Adskilligt har savnet en dybere og skarpere Ind-

trængen, ikke taget i Betænkning at tilkjende den Præmien.

Ved Sedlens Aabning fandtes Forfatteren at være: Dr. Robert Zimmer-

mann^ Assistent ved det astronomiske Observatorium i Wien,

Priisopgaver.

Den mathematiske Classe.

Da Oplosningen af de numeriske Ligninger med een ubekjendt Slor-

relse ved den af Dr. Gråffe angivne Melbode er reduceret til en saa

simpel Beregning, som det efter Opgavens Natur synes muligt, saa onsker

Selskabet al fremkalde noget Lignende med Hensyn lil Oplosningen af

numeriske Ligninger med flere Ubekjendle, og det udsætter derfor siti

Præmie for Udfindeisen af en Methode, der indeholder en regulair og

muligst simpel Regningsregel, hvorefter alle, saavel reelle som imaginaire

,R6dder af et givet Antal Ligninger med ligesaa mange Ubekjendle, lade

sig approximativt beregne.

Den physiske Classe,

De lavere Dyrs Skaller og Korallernes Stokke bestaae for slorste

Delen af kulsur Kalk, som vedkommende Dyr middelbart eller umiddel-

bart maae oplage af Vandels Kaliisalle. Mmicns det ferske Vand i de
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fleste Tilfælde indeholder Kalken allerede forsynet med Kulsyre, synes

Elavvandet ikkun undtagelsesviis at indeholde den i Forbindelse med Kul-

syre, hvorimod man har Grund til at antage, at den findes deri som

svovlsuur Kalk. Ogsaa i Havplanterne findes den kulsure Kalk mindre

hyppigt, medens Kalken her ligeledes foilrinsviis forekommer i Forening

med Svovlsyre. Dyrene maae derfor med deres organiske Kræfter los-

rive Kalken af denne Forbindelse og forene den med Kulsyre. Fra den

chemiske Side maa man aksaa opkaste folgende Sporgsmaal:

Hvilken Forandring lider den svovlsure Kalk i Organismerne?

Hvilken anden Forbindelse indgaaer Svovlsyren under disse Om-

stændigheder? Hidrorer den Kulsyre^ som træder i Forbindelse

med Kalken^ fra Atmosphærcn, ligegyldigt om umiddelbart eller

ved Hjælp af Vandet^ eller frembringes den ved Dyrenes Aande-

dræt?

Fra den physiologiske Side frembyder sig derimod dette Sporgsmaal:

/ hvilke Dele af Legemet og ved hvilke Organers Mellemvirkning

finder Omsætningen af Forbindelserne Sted^ og hvorledes skeer

den endelige Udskillelse af den kulsure Kalk?

Forsaavidl som en Mængde Dyr optage allerede dannet kulsuur Kalk^

deels mellem Næringsmidlerne deels gjennem Huden, ved en Absorption

af storre Partier af deres egne Skaller og ved Oplosning af fremmede

Kalklegemer, stilles der endnu det Sporgsmaal:

Hvilke ere de Midler^ hvorved denne kulsure Kalk oplåses og

optages i det organiske Legeme og i hvilke Organer tilberedes de?

For en fyldesfgjorende Besvarelse af disse sammenhængende Sporgsmaal

udsætter Selskabet sin Præmie.

Den philosophiske Classe*

At undersoge, udvikle og noiagligen prove, hvad Schleiermacher har

udrettet til den philosophiske Ethiks Uddannelse og Anordning.

Den historiske Classe.

De Brudstykker af en romersk Roman, der bære Navnet Petronii

Arbitri Satyrica (Satyricon libri), forbinde, som bekjendt, med en ikke

ringe Snteressc og Vigtighed for Forskningen over romerske Livs- og
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Litleratiirlilslande i en vis Deel af Keisertiden og over det latinske Sprog

i en vis Skil<kelse store Tvivl og Vanskeligheder, som hverken ved de

tidligere eller de nyeste Undersogelser synes tilstrækkelig loste, idet

ikke alle hidhorende Sporgsmaal ere hehandlede med tilborlig baade Fri-

hed og Varsomhed hver for sig og i Sammenhæng. Del er nemlig

bekjendt, at el stort, ved sin hele Form fra del Ovrige meget afvigende

Stykke, det saakaldle cocna Trimolchionis^ er fremkommet sildigere og

det under saadanne Omstændigheder, der gjore Tvivl om dets Ægthed

forklarlige, og at Sporgsmaalet om dette Stykke beroer for en stor Deel

paa en rigtig Vurdering af del Forhold, man maa tænke sig imellem den

correcte latinske Sprogform og det plebejiske Talesprogs Skjodeslosheder

og Særegenheder, et Forhold, som i tidligere Tid de gængse Forestil-

linger om den antike Sprogbygnings Natur lettelig hindrede i at opfatte

klart. Selskabet onsker derfor at fremkalde en fornyet og alsidig Pro-

velse af denne Giensland ved som Priisopgave at fremsætte

en saadan Droftelse af Brudstykkerne af Petronii Satyrica^ hvor-

ved enten Ægtheden af det Hele begrundes eller det Uægte ud-

sondres^ og dernæst det oprindeligs Værks Tidsalder fastsættes

og dets Anlæg og Tendents, saavidt muligt^ angives og sættes

i Forbindelse med Tidens Dannelse og litterære Bestræbelser,

For det Thottiske Legat.

Den fuldstændigere Udtrækning af Plante- og Dyrstoffernc, som

kan finde Sted naar man behandler disse i de meest passende Rar og

med saadanne Oplosningsmidler, som del ikke altid er muligt for den

enkelte Benytter af Udtrækkene at kunne anvende, har fremkaldt en Fa-

brication af Exlracler, som unægtelig fortjene Opmærksomhed. Der

fremstiller sig imidlertid to væsentlige Hindringer mod Benyttelsen af

saadanne Præparater, nemlig Stofferne selv kunne ved Behandlingen lide

en skadelig Forandring, eller Vedkommende kan forsætlig tilblande andre

lignende Exlracler. Det bliver derfor af Viglighed med Lethed og Sik-

kerhed at kunne bedomme Godheden af saadanne Varer, og Selskabet

udsætter derfor en Præmie af 100 Rbd. for den , som paa en tilfreds-

stillende Maade angiver passende Midler til at bedomme Godheden af de

i Handlen forekommende Kxtracter, hvad enten disse anvendes i Læge-
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konsten eller i den egentlige Technik (Industrien) f. Ex. Farverier eller

Garverier.

Da Selskabet neppe tor vente, at een Mand fyldestgjorende skal

kunne behandle Sporgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil det ikke

nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun de valgte Gjen-

stande have tilstrækkelig Viglighed og ere afhandlede paa en tilfreds-

stillende Maade. Man vil, dersom Omstændighederne dertil give Anled-

ning, ogsaa tildele mere end een Afhandling den udsatte Præmie.

For det Classenske Legal.

1. En af Hovedhindringerne for Uddragclsen af sikkre Resultater at

den store Mængde Iagttagelser, som ere blevne tilveiebragte i Anledning

af den i de sidste Aar herskende Kartoffelsygdom, maa vistnok søges

deri, at selve Kartoffelplanten hidlil ikke er bleven saa systematisk be-

handlet, som Tilfældet er med de fleste andre Culturplanter, saa at der

ikke endnu exislere sikkre og almindelig antagne Benævnelser for de

mangfoldige Afændringer af Kartofler, der ere Gjenstand for Dyrkning.

Skjondt det derfor maatte ansees for onskeligt, at erholde sam-

lede Efterretninger om alle i Europa dyrkede Kartoffelsorter, indsees det

dog, al denne Opgave for Tiden vilde være uoverkommelig for en En-

kelt ; Selskabet indskrænker sig altsaa til at udsætte en Præmie af 200

Rbd. for den bedste videnskabelige Fremstilling af alle i Kongeriget Dan-

mark dyrkede Former af Kartofler (Solanum tuberosum L.) med Hensyn

til Urten (Blad, Blomst, Frugt), Knolden, Knoldenes Modningstid og

ovrige biologiske Forhold. Ligeledes fordres de forskjellige Former be-

tegnede med Navne (danske og latinske), og saavidt muligt en fuldstændig

Synonymie over de danske Kartoffelarters Benævnelse i de forskjellige

Provindser.

2. Da den Menfng 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 fremsætler folgende Priisopgave:
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Al samle cg kritisk at bedomme Erfaringerne over den Ind-

virkning, som forskjellige Arter af Kogsalt udove paa de Fiske, der

skulle opbevares ved Hjelp af Salt; al undersoge paa hvilke Egenskaber

hos de forskjellige Saltarler disse Virkninger beroe, og al vise^ hvilke

af de hos os i Handelen forekommende Sallarter erc de bedste til Fiske-

saltningen, og hvorledes man kan give de andre Saltarler de forlangte

Egenskaber, Præmien er 200 Rbd.

Besvarelserne af Priissporgsmaalenc kunne, forsaavidt de ikke an-

gaae vore indenlandske Sager, være affattede, ikke blot i del danske

Sprog, men ogsaa i del latinske, svenske, lydske, franske eller engelske.

Afhandlingerne belegnes ikke med Forfatterens Navn, men med et Motto,

og ledsngcs med en forseglet Seddel, der indeholder hans Navn, Stand

og Bopæl, og som har samme Mollo til Udskrift. Selskabels i de danske

Slater boende Medlemmer deellage ikke i Priisæsknirigen. Belonningen

for en fyldestgjorende Besvarelse af el af de fremsatte Sporgsmaal, for

hvilken ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille af 50

danske Dukaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August 1849 til Sel-

skabels Secretair Conferentsraad og Professor H. C, Orsted, Storkors af

Dannebrogen og Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.

Adelens Oprindelse i Danmark, i dens tidligste Periode. S. 59. 60.

Anomia, en Slægt af Muslinger S. 74.

Birketræernes Familie, dens gcographiske og hislor. Forho.'d i Italien. S. 16.

Blæksprutter, (Cephalopodar) , to nye Arter af disse Dyr beskrevne. S. 41. 45.

lioiesen, Rector og Professor, optaget til Medlem. S. 92.

Bupresterne, anatomisk- physiologisk Udsigt over denne Insectfamiiies indre Byg-

ning. S. 24—85.
Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 4. 9. 15. 19. 35. 46. 56. 65. 69.

84. 8f:—87. 91, 9>. 102.

Christian V, Konge i Danmark, om hans egenhænd'ge Dagbdger, og andre

utrykte Kilder til hans Historie og Charakteristik. S. 5. hans Egen-

skaber og Charakteer hidtil utilstrækkeligt bekiendte. S. 6. forstod

og kunde skrive Dansk. S. 7.

Coinmissionen for det danske Diplomatarium, m. m. S. 101.

Engehstoft^ C. T., Professor, optaget til Medlem. S. 92.

Epheterne i Athen: et Slags af Drakon indstiftet criminal Domstol. S. 70—74.

Eschricht, /). F. . Meddeling om videnskabeligt Udbylte paa en Reise i 1846,

med Hensyn til Hvaldyrene. S. 1—4. Beretning om Hovedskaller af

peruanske Muir.ier. S. 93—94.
Faraday, hans diamagnetiske Forsdg og Opdagelser. S. 47.

Gaasenævn. et Slags Nævninger til at kiendc i Sager angaaende Gæs. S. 56.

Gutta Percha, et Slags fra A. I84> bekiendt, gummiagtigt Stof. S. 91.

HerredaKSdomme, danske, fra 1590, meddeelte af Eleilsraad Kolderup- Rosenvinge.
^
S. 51—56.

Huler i Krain og Istrien^ og deres underjordiske Fauna. (Huledyr.) S. 75—81,

Hvaldyrene, Skeletter af samme i Museerne i ^erWn, Greifswald^ Leiden^ Haarlem,

Edinburg, paa Oen Wight, m. m. S. 1 og flg.

Hærmænd, om denne Classc af Krigsmænd og deres Forhold til Adelbonder og

senere Adelsmænd i Danmark. S. 59.

Insecters Anatomie og Physiologie, Bidrag dertil af Docent Schibdle. S. 21«

Jørgensen, Candidat, indsendte en Afhandling om Stoffer i en Bedes Næringsmidler

og Exerementer. S. 81. 82.

Konunglef, om Beskaffenheden af dette Slags Krongods. S. 58.

Laasebreve, og ''Forfolgning til Laas", (Stadfæstelse paa Eiendomsret) oplyst af

K. liosenvinge. S. 88. 89.

Liebmann, F. M., Udsigt over en Plantefamilies, Lt/copodiaceernes, Forhold i

Mexico. S. 87—43.
Livegenskab i Slesvig, trængte ind fra de holstenske Adelsgodser. S. 63.

Lycopodier i Mexico, beskrevne af Liebmann. S. 87. flg.

Magnetiske Forsog over den diamagnetiske Virkning opdaget af Faruday. S. 47.

Metereologisk Commitee, dens Virksomhed i A. 1847. S. 104.

Metereologiske lagltagelser f. 1847.
Mexico, Bidrag til dette Lands Plantehistorie og Planlegeographie. S. 37.

Molbech. C, Efterretning om Kong Christian V. efterladte egenhændige Dagbdger,
og andre Kilder til hans Historie. S. 5—9.

Molesworth, hans Bog om Danmark under Christian V. S. 6.

Munk, Peder, Rigsadmiral, hans Sag med Rigsraad Christoff. Walkendorph 1590.

S. 51. flg.

Nævninger, om deres Anvendelse fordum i Tvivlssager. S. 56.
Oleum Ricini, dens faste Bestanddele, chemisk undersdgte af Prof, F.A.Schar-

Ung, S« 56.
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Ordbogscom missionen, dens Arbeider i A. 1847. S. 14l»

Parforce-Jagl, en Yndlingslysl hos Kong Christian V. S. 8,

Pendulsvingninger, om deres Uliighcd vod el Himmellegemes Tiltrækning. S. 9.
Peruanske Hovedskaller af Mumier. S. 93.

Petersen, F. C, om Kpheterne i Alhen, og deres Dikastcrier. S. 70—74.
Planlers udelukkende Oprindelighed i en vis Egn, efter Schouws Mening ikke

antagelig. S. \(\ \7.

Proschf F., Cand. med. beskriver fo nye Arier af Blæksprutter. S, 44. 45,
Ramus, C, Undersdgelse om Uliigheder i Penduisviiigningerno. S. 9— 15,

Reyestum diplomaticum danicnm, 1ste Hind af delte Værk udkommet. S. 104.

Ridderskabet i Slesvig, historisk Undersogelse om dets Oprindelse. S. 57.

Riegel's, N. D., hans Kog om Christian V. S. 8.

Rigens Ret og (om) I>e/e, en gammel Uettcrgangsmaade eller Execulionsproces
i Danmark, oplyst af K. Rosenvinge. S. 88.

Rosenvinge, J, L. A, Eolderup, meddeler Uddrag af danske Herredagsdomme fra

A. I '90. S. 51— '-6. Rclshistorisk Oplysning om "Rigens Ret og
Dele." S. 88—90.

Scharling, E. A., Beretning om de faste Bestanddele af Oleum Ricini.

S. 95—99.
SchiOdte , Udsigt over en Insectfamilies, Bupresternes indre Bygning. S. 24

Meddeleise om et Par nye guineiske Inscclarter, af Carabus-Formen
S. 67—69. Undersøgelser over Huledyrene i Krain og Istrien.

S. 75~SI,
Schouw, J. jF. , ojn Birketræernes geographiske og historiske Forhold i Italien.

S. 16-19. Om Gummi -Stoffel: Gutla Percha. S. 91.

Schumacher , Premierlieutenant, hans Undersøgelser af Isens Varmeledningsevnc.

S. 8-i, 84.

Slesvig, om Adelens Oprindelse og Forhold i dette Land i ældre Tider. S.

60-65. Den holstenske Adels Indtrængelse i Slesvig. S. 65.

Slesvigske adelige Districter, deres Oprettelse imellem A. 1312— 1459. S. 63.

SoUavler, hvis af Selskabet undersldltede Udgivelse skal fuldendes af Prof.

Hansen i Golha. S. 82. 83.

Troldqvinde, domt til Baalet i Kiobenhavu, 1590. S. 52.

WalkendorfJ, Cph. hans Sag for Herredagen med Rigsadmiralen P.Munk, 1590.

S. 51. flg. Uommen, som overgik ham for Magn. Heinesens Henrettelse«

S. 54.

Wesrtegaard, iV. £, Professor, oplaget til Medlem. S. 92.

Vedel Simonsen, L, S., Elatsraad, hans Værk over det hebraiske og det gamle
nordiske Sprogs Liigheder. S. 101.

Velschow, TJ. M. historisk Undersøgelse om det Slesvigske Ridderskabs Oprin-

delse. S. 57.

Videnskabernes Selskab, delAarsmdde hos H. M. Kongen, den 5te Marts. S. 21.

Dets Budget f. 1817 og Regnskab f. 1 846. S. 2?. 23. Valg af nye

inden- og udenlandske Medlemiricr. S. 92. (10.3.) Dodsfaid blandt

indenlandske Medlemmer. (Zeise, Finn Magnusen.) S. 103. Selskabets

Commissioner og deres Arbeider. S. JOS— 106. Selskabets tilkiendlc

Præmie, og for 1848 udsalte Piiisopgaver. S. 106—110.

Zimmermann, Rob. Dr. i Wien, vinder Selskabets Præmie for en philosophisk

Priisopgave. S. 106.

Orsted, H. C, meddeler Efterretning om Faradnys diamagnetiskc Forsog. S.

47_49, Forsog over Bærekraften i den polylechniske Læreanstalts store

Electroinagnet. S. 99—102.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Seiskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1848.

-—--

Af

Conferentsraad og Professor MW. Vm OvsiCéi^
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Xr, léi>2.

Modet den 7'''' Januar.

Prof. Steenstriip meddelte nogle Iagttagelser, han havde anstillet

angaaende Tiden, da visse hævede Lag af Osters- og Musling-

skaller vare dannede, og angaaende de Natur- og Culturforhold,

som da havde fundet Sted her i Landet. Disse Iagttagelser

indledede han med en kort Fremstilling af de Sætninger, som en

beromt Naturforsker hinsides Sundet nylig havde udtalt angaaende

lignende Forhold i Nabolandet, navnligen i Skaane. Foruden den

storre Interesse, som ?rot Nilssons: „Skandinavisk Fauna Ista Delen:

Dåggdjuren, andra upplagcn. Lund 1847." allerede har for os i

ren zoologisk Henseende, da den giver udforlige Beskrivelser af

de hidtil i Skandinavien kjendte Pattedyr og disses Leveraaade —



iblandt hvilke flere findes her for forsle Gang beskrevne — , frem-

byder Bogen endnu en anden lærerig Side ved de geologislfc-hi-

sloriske Bidrag, don indeholder til de storre Pattedyrs Udbred-

ning og Rolle i forskj cll
i
ge Tidsrum indenfor den nuværende Jord-

periode, Bidrag som fornemlig ere hentede fra Skeletter og

Knokler, der ere fundne i forskjellige i denne Periode dannede

Jordlag, især i Torvmoserne og Mergellagene. Ifolge Underso-

gelser af slige Levninger og deres Sammenligning med tilsvarende

Dele af levende Dyr af samme Arter udtaler Prof. Nilsson sig for

Rigtigheden af den Sælning, at de nulevende Dyrarter vare tid-

ligere af en betydeligere Størrelse end den, de nu have, og at de

have været desto storre, jo længere tilbage i Tiden de have levet,

thi Skeletterne og Knoklerne antyde desto storre Dyr jo ældre og

dybereliggende de Lag ere, hvori de findes. Elsdyret, Rensdyret,

Hjorten, Raabukken o. s. v. fra Torvmoserne i Skaane ere storre

end de nulevende, den i disse Moser fundne Uroxe (Bos bison L.)

er storre end den i Lithauen levende, men mindre end den i

England fundne, og ligeledes er den i de skaanske og danske

Torvmoser ikke sjeldne Kjæmpeoxe (Bos Urus Lin.) mindre end

den, der forekommer i Englands ældre Torvmoser, og denne atter

mindre end den, som er funden i de endnu ældre Mergellag i samme

Land. Da Prof N. angiver at den samme Regel udtaler sig i

Fuglenes og Krybdyrenes Levninger, vilde det ikke være urime-

ligt, at soge i et saa almindelig udtalt Naturforhold en Bekræftelse

for en ældre Tilværelse af Folkesagnenes Kjæmper, men Prof JV.

har forekommet en saadan Anvendelse af Reglen, idet han anforer,

at efter hans Mening gjor Mennesket en Undtagelse, og at der

fordum, ligesom nu, har været storre og mindre Rager, men disse

have hverken gaaet over eller under de nuværende Grændser for

Menneskeslægtens Storrelse (S. XVI). Skulde Mennesket end be-

findes al gjore en Undtagelse, finder Reglen dog i sin Almindelighed

megen Understoltelse ved talrige Iagttagelser fra meget forskjellige

Lande, ja selv under Troperne have Formerne aftaget i Storrelse,

hvad Dr. Lund ved sine Undersogelser har vist, da de nulevende

brasilianske Pattedyr vare i en ikke meget fjern Fortid repræsen-

terede ved tilsvarende Arter men af betydeligere Storrelse. —



Mange af de i Moserne fundne Arter nærme sig saameget til Ho-

vedracerne af vore tamme Husdyr, at disse vist med Rette ansees

for at have deres Udspring fra dem, og Prof. JV. erklærer sig

altsaa for den Sætning, at Hovedracerne oprindelig have været

særskilte Arter, at disse senere ere blevne mer eller mindre

blandede sammen og have krydset sig med hverandre, og at derfor

Grændserne mellem de oprindelige Former ere vanskeligere at

drage paa Grund af de mange Mellemformer (Forord. S. II). Med

Hensyn til disse oprindelige Arters Hjem faaer han det Resultat, at n

virkelig de fleste af Europas tamme Dyr have i vild Tilstand le-

vet i samme Verdensdel (og ere altsaa ikke indforte fra Osten)

og flere af dem endog i vort Norden. Saaledes nedstammer ikke

blot Tamkatten og flere af Hundens Racer fra europæiske Former,

men Hesten kan i tæmmet Tilstand i Skaane fores tilbage til

Broncealderen, da Skaane var beboet af Cefter Nilssons Mening) for-

gothiske Stammer, der havde Kavalleri, og af en tilsvarende vild

Hest opbevare næsten alle? yngste Dannelser i Europa Levninger;

af Fortidens Oxer påaviser N. for Skaanes Andel fire forskjellige

vilde Arter , hvoraf den ene er Uroxen (B. bison L.) udmær-

ket ved sin stærklhvælvede Pande og sine korte og smaae Horn,

de tre andre ere fladpandede og gruppere sig om vor tamme

Oxe, og af disse mener han at vort store Hornqvæg turde ned-

stamme fra Kjæmpeoxen (Bos urus L.), det mindre Hornqvæg

derimod fra Bos frontosus Nilss. eller fra Bos longifrons

Owen. I det hele taget synes det som om de i Skaanes Torv-

moser fundne Dyr efter Prof. Nilss. Mening nærmest stemmede

med de i Hulerne i Tydskland forekommende, hvorved deres Le-

vetid sættes lidt længere tilbage end man ellers antager, men Prof.

Nilsson anforer ogsaa at storre Katastropher have overgaaet

disse Dyr, medens de levede her i Norden, idet efter hans Under-

sogelser en storBanke (Jåravallen ved Trelleborg), der er Virkning af

en hæftig og hoitgaaende Havbrænding er opkastet over en Tor-

vemose, der indeholder Knokler af mange af disse Fortidens Dyr;

Paa den anden Side anfores ogsaa Exempler paa, at flere af dem

have levet i vild Tilstand samtidig med de ældste Beboere,

og det mærkværdigste Exempel hcrpaa er uneglclig det lærerige



Benrad, som Prof. Nilsson har'erholdt af en Kjæmpeoxe CB. Urus L.),

paa hvilken Tornfremstaaenhederne paa to af Lændens Hvirvler

ere blevne gjenneniborede af en med Kraft udskudt tresidet Pil

CFlintpil) uden dog Dyret deraf er dod, saaat en ny Bendannelse

har begyndt omkring Saaret. — Den for Prof. Nilsson mest eien-

dommelige Mening er imidlertid vistnok det Resultat, hvortil han

er kommen angaaende de to forskjellige Retninger, hvorfra Land-

pattedyrene ere komne ind i Sverrige og efterhaanden have be-

folket dette Land tildels til forskjellige Tider (S. XVI og XVII);

medens nemlig en stor Del af Landdyrene med storste Sandsyn-

lighed paavises af ham som nordostlige Former, der over Siberien

og Finland ere komne langs med Fjeldryggen ind i Sverrige og

mere og mere trængte ned mod Syd, anfores en anden Del som

mere sydlige for den nordtydske Slette eiendommelige For-

mer, der antages at have vandret op fra Syden medens Sundene

og tildels Ostersoen endnu ikke skilte denne Slette fra Sverrigs

sydlige Sletteland. Af Siberisk Stamme* ansees

:

Jerven, Gulo borealis. N.

Flodilderen, Mustela lutreola. L.

Fjeldræven, Canis lagopus. L.

Fjeldharen, Lepus borealis. Nils.

Flyveegern, Pteromys volans.

Lemænslægtens Arter: Lemmus medius,rufocanus, rutilus,

norvagicus , schisticolor, samt

Sminthus betulinus.

Rensdyret, Cervus tarandus. L.

til den germaniske Stamme, eller til dem der ere indkomne ad

den sydosllige Vei, kan efter N. med Sikkerhed henregnes:

Muldvarpen, Talpa europæa. L.

Pindsvinet, Erinaceus europæus. L.

Ilderen, Mustela putorius. L.

Grevlingen, Meles taxus.

Bjornen, Ursus arctos, og den fossile (U. spelæus).

Hunden, Canis familiaris ferus.

HusmusenogSkovmusen(Mus.musculusL. ogsylvaticusL.).

Hasselsoveren, Myoxus avellanarius. L.

Bæveren, Castor fiber L. (den fossile).



Vildsvinet, Sus scrofa ferus. fossil.

Hesten, Equus cabalius fossilis.

alle Hjortearterne: Cervus Alces, Elaphus, capreolus og

Cervus tarandus fossilis.

Med ringere Sikkerhed menes det samme at gjelde Lossen, Odde-

ren, Maarene, Ræven, Egernet, og de fire ovenfor omtalte fossile

Oxer. Denne germaniske Gren af Faunaen erklærer Nilsson at

være afstuttet for lang Tid siden; alle Landets uddode Dyrearter

hore til den; flere andre ville tidligere eller senere dele samme

Skjebne; Hjorten, Raabukken, Bæveren. Den siberiske Gren der-

imod vedbliver stedse at foroges ved ny Indstrommen fra Nordost.

Flere af de Arter, der i tidligere Tider ere indkomne fra Sydost,

kunne maaskee ogsaa i nyere Tider indvandre ad den nordre Vei,

saaledes som der efter N.s Mening ingen Tvivl kan være om, at

Tilfældet har været med Rensdyret. Af dette Dyr findes der

nemlig ikke sjeldent Levninger i Skaanes Torvmoser, ligesom de

ogsaa ere fundne paa Bornholm, Oland, og den nordlige tydske

Slette, men fra Skaane af imod Nord omtrent til den 62^, der

danner Rensdyrets sydligeste Grændse, er der aldrig nogensinde

fundet det ringeste Spor af Rensdyrets Horn eller Knokler i Mo-

serne, saa der ikke kan antages en umiddelbar Sammenhæng

mellem hine uddode Rensdyr og den Stamme af Rensdyr, som nu

beboer Skandinaviens Holland (S. 504—505).

Da Stp. ved sine tidligere, Undersogelser over Torvmoserne i

Danmark havde samlet endel Bidrag til Landets Fauna i Fortiden,

og dens Forhold til de nu i Landet levende Dyr, og navnlig i de to

sidste Somre atter havde optaget disse Undersogelser , knyt-

tede han til den foregaaende Fremstilling af Prof. Nilssons Resul-

tater nogle Bemærkninger hentede fra Gjenstande, der vare fundne i

danske Moser og af hvilke han fremlagde en stor Del for Selskabet.

De fleste skylder Universitetsmuseet Privates Velvillie og Interesse

for Videnskaben; til de interessanteste Stykker maa regnes et

Cranium af Bæveren, skjænket af Pastor Jessen til Thorslunde; et

stort og velbevaret Cranium al Kjæmpeoxen (B. Urus L.) skjænket af

Hr. Pastor Visby, R. af Dbg. , og et temmelig fuldstændigt Cra-

nium af Bos longifrons Owen, som Museet har erhvervet sig fra



en Mose her i Nærheden, saa at vi ogsaa her i Landet have Lev-

ninger af samtlige 3 fladpandede Oxer, da Prof. Nilsson har troet

at gjenkjende sin B. frontosus i Hornstæglcr fundne i andre

Moser; af Oxen med hvælvet Pande er der endnu ikke fundet

Spor her i Landet; af Levninger af Hjorteslægten fremlagdes

tvende Horn af Elsdyret (Cervus aloes L.) tilhorende yngre Dyr, det

ene skjænket af Hr. Stud. medicinæ Jensen fra en Mose ved Veile

i Jylland, det andet af Hr. Proprietair de Tengnagel til Petersgaard

i Sjælland; tre forskjellige Horn af Rensdyret, hvoraf det forste

og smukkeste var tilligemed en Tegning af samme skjænket af

Hr. Kammerherre v. Wichfelt til Engestofte paa Laaland og fundet i

en Mose paa Godset, det andet givet af Hr. Stud. Bolling, fundet i

Nærheden af Kallundborg, og det tredie horte til det ældre Uni-

versitetsmuseum men ingen nærmere Angivelse af dets Findested

er angivet; da Universitetets mineralogiske Museum ogsaa besidder et

Horn fra Bornholm, vise disse Fund altsaa, i Forbindelse med det

tidligere af Etatsraad Reinhardt beskrevne Horn fra Bregentved,

at Rensdyret ikke var noget tilfældigt Dyr, men maa have hort til

de her almindeligere udbredte i ældre Tider; flere Horn og Ske-

letdele af Raadyret ikke blot fra Torvlagene selv men fra Mer-

gelen og Leret under disse; endelig et Brudstykke af et svært

Horn, som upaatvivlelig tilhorer det forhen hverken her eller i Skaane

forefundne Kæmpedaadyr Cervus euryceros eller hibernicus, givet

af Hr. Stud. BolUjig^ samt Laar og Skinnebensknoklerne af sær-

deles store Excmplarer af den langsnudede Sælhund (Halichoerus)

fundne nærved Bunden i den samme Mose, hvoraf Bos longifrons

er bleven opgravet. Beskrivelse af disse Gjenstande og nærmere

Oplysning om Stederne og Forholdene, hvorunder de ere fundne,

udsatte Meddeleren indtil næste Aar, for samtidigen dermed at

kunne medtage de Bidrag fra Moserne, til hvilke der i den næste

Sommer var givet ham Udsigt fra særdeles mange Sider. Idet

Hele taget vilde Meddeleren ikke benægte, at jo de fra vore Moser

kjendte Gjenstande syntes at bekræfte de Resultater, hvortil Prof.

Nilsson var kommen, og han gjorde navnlig opmærksom paa at

Rensdyrhornene syntes at være forere og mere opstaaende end dé

Horn af den nulevende europæiske Rage, hvormed han har kunnet sam-^



menligne dem, og delte Forhold angive lydske Forfatlere netop ogsaa

ved de hos dem fundne ; alligevel var dog endnu vort danske Mate-

riale for lidet til deraf at drage sikkre Slutninger; heller ikke kan

man vente, at det i Nabolandet vundne Udbytte uden videre kunde

overfores for vort Lands Vedkommende, da dog med al Lighed

upaatvivlelig en Del Forskjelligheder især med Hensyn til Tiden,

hvori de enkelte Dyr ere optraadte eller forsvundne, ville gjore

sig gjeldende mellem Landene, ligesom dette allerede kan paavises

mellem Jylland og 0erne. Som saadanne Uoverensstemmelser i

Forholdene vilde Meddeleren blot nævne, at den for den nordlige

Sjælland og de indre Dele af Landet saa karakteristiske ældste Klasse

af Moser , nemlig Skovmoserne , synes aldeles at mangle i

Skaane, eller i det mindste ikke ere iagttagne der, aV de mere ud-

strakte Moser i Skaane skulle antyde at de Træstammer, som findes

i dem, vare sammenskyllede og forte derhen ved Vandbevægclser,

altsaa afsatte ved storre Flodlob, hvilket hos os sikkert ikke

er Tilfældet; at Hesten forekommer i Forbindelse med Mennesket

ikke blot igjennem Broncealderen, men, som flere i det Oldnor-

diske Museum opbevarede Fund vise, gaaer tilbage til Steenalderen,

og at selv Katten er funden i stensatte Grave med hele Skeletter

og Stenredskaber, hvilke Forhold synes at bekræfte, at vore ældste

Beboere, der brugte Redskaber af Sten, ikke kunne have været

Nomader, endnu mindre Vilde o. s. fr.

Steenstrup fremstillede derpaa de ovennævnte Iagttagelser

over de hævede Muslinglags Ælde. Allerede for flere Aar siden

C1837) havde han i Lag af Osters og andre Strandskaller, der nu

befandt sig betydelig over Havets Overflade, fundet umiskj endelige

Kunstprodukter, som altsaa sætte disse Lags Dannelse om ikke

indenfor den historiske Tid, saa dog indenfor Landets Beboelsestid.

Disse Kunstprodukter vare tvende 3—5 Tommer lange Flintflekker,

tilhuggede paa den sædvanlige Maade af Landets ældste Beboere

;

den ene fandtes i en Osters- eller Muslingbanke paa Visborg Mark,

den anden ved Havnoe, begge Steder i Nærheden afMariagerQorden.

Lignende Banker med Muslinger og Osters findes ved de fleste

Kyststrækninger, navnlig ere de hyppige omkring Issefjorden; da

flere saadanne findes i Omegnen af Frederikssund, og oftere ere



8

gjennemskaarne, fordi de benyttes til Fyld paa Veiene eller

Mergel paa Markene, benyllede Meddeleren et Ophold i Nærheden

til nærmere at undersoge et Par Punkter med særligt Hensyn til

Lagenes Ælde, det ene beliggende tæt ved Frederikssund Færge-

sted og del andet lige ved Havelse MoUe.

Paa forste Sted bestod Banken imod Fjorden af en steil eller

lodret Skrænt og en fra den nederste Del af samme gaaende

svag Skraaning imod Fjorden. I den lodrette Skrænt saaes overst

en tynd, 1 — 3 Qvarteer tyk Jordskorpe a af mager sandig Muld,

d'

blandet med Smaastene og Muslingbrokker; under denne kom et

Lag af 6— 7 Fods Mægtighed, der i sin overste Halvdel (6} bestod

fornemmelig af Muslingskaller, og i sin nederste Halvdel (c) dan-

nedes af disse og en stor Del rundede Smaasten, der kun vare

2—3 Tommer i Gjennemsnit. Underlaget (d) bestod af Lag af

Strandsand og finere og grovere Grus, og var ligeledes 7 Fod

mægtigt, men der fandtes næsten ikke Spor af Dyr deri. Fra

Grunden af denne 14—15 Fods hoie lodrette Skrænt gik der en

jevn for storste Delen græsklædt Skraaning' til den overste

^Tangliniej eller den Linie hvorpaa stærk Bolgegang afleirer

den opkastede Tang; denne Skraanings (e) Hoide kan omtrent være

tre Fod, og forst nedenfor denne kommer den sædvanlige Tang-

bred eller den Linie, hvortil Havet gaaer ved den sædvanlige

Bevægelse. Folgelig ligger det store Lag af Muslinger i en Hoide

fra 10—17 Fod over Stedets hoieste Vandstand (p.

Muslinglaget dannedes af:

i. Oslrea edulis. L. Osters.

2. Cardium edule L. Hjertemusling.

3. Mytilus edulis. L. (dog kun enkelte Spor deraf).

4, Venus pullastra. Mont,

5, Venus aurea. Gmelin,



6. Trigonella plana. Da C #
7. Nassa reliculata. L. 'v

8. Litorina littorea. L.

9. Litorina obtusata. L.

10. Helix strigella. Drap.

11. Helix nemoralis. Miill.

12. Carocolla lapicida. L.

Af disse vare Ostersen (Ostrea edulis) og Hjcrlcmusling-erno

(Cardium edule) saa overveiende, at de ligesom udgjorde hele

Massen, dernæst Sneglene: Nassa reticulata og Litorina litorea;

alle de andre vare mere forsvindende mellem de ovrige. Kun

færre af Muslingeskallerne fandtes sammenhængende, og de fleste

af dem vare kjendeligen henforte og afleirede paa Stedet som

enkelte Skaller; ligeledes fandtes Sneglene ikke med Laag, og

havde altsaa ikke levet der paa Stedet men vare ved Bolgeslag af-

satte der. Da Væggen stod ganske steil, og alle Lagene vare

blottede i den, var det let at udbryde storre Partier af Musling-

laget til nærmere Undersogelse, og at blotte nye \ægge. Ved en

omhyggeligere Gjennemsogelse fandtes mellem Muslingerne nogle

Flintstykker, som ikke kunde være naturlige, men maatte være til-

hugne om end ikke med nogen hoi Grad af Kunst og saavel

Prof. Forchhammer som vore Oltidsgranskere have i dem er-

kjendt de sædvanlige Flintflekker, der af Stenalderens Beboere

dels udarbeidedes til Pilspidser, dels maaskee allerede i den raaere

Tilhugning benyttedes som saadanne; flere (4) af disse Flintstykker

udtoges af en frisk blottet uforstyrret Væg 2, 3, og 4 Fod dybt

nede mellem Muslingerne; flere andre fandtes blandt de fra

Skrænten nedfaldne Muslingpartier, hvis oprindelige Leie filtsaa

ikke nærmere har kunnet angives. Af Forholdet, hvorunder Flek-

kerne fandtes, kan der ingen Tvivl være om at de ere leirede

paa Stedet, hvor de fandtes, samtidig med Osterserne og de andre

Muslinger, med hvilke de ogsaa omtrent have samme Tyngde, og

saaledes kan der heller ikke være Tvivl om at Banken, skjondt

vidnende om en daværende meget hoiere Vandstand, er dannet

siden Landets Beboelse.

Ved Havelse Molle gjentog det samme Forhold sig paa samme



10

Maade. Ved Foden af den Banke, hvorpaa Veirmollen ligger,

imellem denne og Vandmollen, findes en lavere Ostersbanke, der

bortgraves for at benyttes som Fyld paa Marker og Veie, og den

storste Del af Banken syntes allerede paa denne Maade borttaget.

I de lodrette \ægge saaes overst et Jordlag af noget forskjellig

Tykkelse, og derunder et mægtigt Lag af Oslers, Hjcrtemuslinger

o. s. V.; ifolge tidligere skete Gravninger maa Laget være 7 Fod

tykt. Under Muslingerne var der fundet Grus og derunder Blaa-

ler. De i Laget fundne Dyr vare de samme, som ved Frederiks-

sund, og de tvende nævnte Arter, Ostersen og Hjertemuslingen,

vare ogsaa her de overveiende, dog vare maaske nogle flere sam-

menhængende end paa forste Sted; ogsaa her fandtes ved fortsat

Sogning nogle ved Menneskehaand tilformede Flintstykker , og

iblandt disse vare især et Par umiskjendelige; nogle enkelte Spor

af Landdyrknokler fandtes sammen med dem. Laget ligger ikke

saa hoit over Fjorden , som det ved Frederikssund , men det er

vanskeligere uden egne Instrumenter noiere at bestemme Hoiden;

Underfladen af Osterslaget synes omtrent at ligge lige hoit med

Vandmollehjulets Axe.

Ogsaa her tyde Forholdene altsaa hen paa, at den over-

ordentlige Mængde af Skaldyr er opkastet fornemlig som dode

Dyr, og ved Bolgebevægelse af et Hav, som i Forhold til Land-

jorden har staaet mange Fod over den nuværende Vandstand, og

navnligen synes de ikke just sjeldne Landsnegle (Helices) at an-

tyde, al det er en Stranddannelse eller Havstok under hvis Dan-

nelse Flintflekkerne enten ved Bolger eller ved Menneskehaand

ere kastede mellem Muslingerne.

Med Hensyn til de i Bankerne iagttagne Skaldyr maa det

bemærkes, at saavel Litorina litorea som Cardium edule, der

udgjorde saa stor en Del af Massen, vare alle af en betydelig

Storrelse, saa de neppe nu forefindes i Issefjorden af en saadan,

idetmindste havde Meddeleren hidtil ikke nogetsteds ved samme fundet

dem saa store, uagtet de nuomstunder synes ligesaa hyppige som

dengang; Ostrea edulis synes, uagtet sin daværende uhyre Mængde,

ikke længere at forekomme i Issefjorden, og vel neppe i det syd-

lige Katlegat.
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I Forbindelse med disse Iagttagelser fra Omegnen af Ma-

riagerfjorden og Issefjorden, sattes det allerede af Prof. Forch-

hammer i Danmarks Geognosie benyttede særdeles lærerige Fund

ved Krabbesholm i Nærheden af Limfjorden i Jylland. Ved at

aabne en Mergelgrav, der hvorKarupaae falder i Limfjorden, fandt

Hr. Proprietair Dalsgaard at der forst var et to Fod tykt Lag af

Muslinger og Osters, og i samme Takker af Raadyr og andre

Hjortearter f. Ex. „Daadyr" samt Vildsvinetænder, og flere af disse

Takker vare tildannede som Hakker og havde et Hul for Skaftet,

og desuden fandtes der Flintflekker, samt dels tilhugne og dels

slebne Hamre, Kiler og Knive af Steen; under Osterslaget kom der

et to Fod tykt Lag af graat, grovt Sand, og deri stode tvende

Urner, og under Sandet laae Mergelen.

Man kan saaledes for meget forskjellige Punkter af Landet

godtgjore, at Dannelsestiden for de hoiere liggende Osters- og Mus-

lingelag maa sættes paa denne Side Landets Beboelse, og navnlig i det

Tidsrum, Oldforskerne have kaldt Steenalderen efter de Red-

skaber, Indvaanerne da benyttede sig af. Da nu slige Osterslag,

og hævede Strandbredder af lige Hoide med disse, kjendes fra

særdeles talrige Punkter, og paa mange Steder ligge meget fjernt

fra Strandbredden, f. Ex. i Osterildklitterne i Thy mellem Lim-

fjorden og Vesterhavet, ved Skelum nær Visborg o. s. v. , maa

man indromme, at Landet i hine Beboeres Tid har været langt

mere indskaaret af nu forsvundne Vige og Fjorde, og kun ved at

forfolge slige Lags Udbredelse vil man kunne trække Landets

Omrids i denne Qerne Tid. Endmere ville Forholdene, hvori de forste

Beboere forefandt Landet og hvorunder de levede her, efterhaan-

den afslores, naar med denne Kundskab til det daværende Lands

Omrids forenede sig Kundskab om det omgivende Havs Natur, den

Plantevæxt og de Dyr, hvortil deres hele Velvære var knyttet,

men denne vil kun vindes ved noie Undersogelser af Muslingla-

genes Dyr og Sammenligning med de i Nærheden levende, ved

noie Undersogelser af de Planter og Træer, som findes i Moserne

og navnlig i Kjærmoserne, der ofte have opfyldt de ældre Vige

og Fjorde, ved noie Forskning af Knokler og Benrade i Moserne

af de storre jagtbare Dyr, som fornemlig var anvist dem til Fode,
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Enkelte oplysende Iagttagelser haves allerede og vise hvad der i

denne Retning kan ventes; saaledes opbevarer det Oldnordiske

Museum en Hakke eller Oxe af Rensdyrhorn, og derved knyttes

dette nu hos os forsvundne Dyrs Historie sammen med Menneskets,

og rimeligt bliver det at ogsaa Elsdyret, Uroxen og de andre Oxe-

arter samt Bæveren o. s. v. vare samtidige med Landets forste Beboere.

Paa den anden Side sætter Fundet ved Krabbesholm ogsaa disse

Dyrearters Tid tilbage til de hævede Strandlags, da „Daadyrs-

horn" netop nævnes, og derved vistnok menes de brede Ender af

Rensdyrhornene, eftersom Daadyret er et i Europa indfort Dyr.

Saaledes vil et sammenhængende Billede af hine Qerne Tider kun

vindes ved Oldforskerens og Geologens Haand i Haand med hin-

anden gaaende Undersogelser.

Etatsraad Schouw foreviste Kogler og Ved af den liba-

nonske Ceder (Cedrus libanensis) fra Atlas i Provindsen Constan-

tineh, sendte af Guyon Overchirurg ved den franske Armee i Al-

girien til Hans Majestæt Kong Christian den Ottende, og af Aller-

hoistsamme skiænket den botaniske Have. Det bemærkes, at alle-

rede Plinius havde angivet at der paa Atlasbjerget fandtes Ceder-

træer, men at man i den nyere Tid ikke havde gienfundet det og

derfor antaget at der hos Plinius var meent et andet Træ. Imid-

lertid har dog allerede for adskillige Aar siden den bristiske Consul

Drummond Hay i Tanger sendt Kogler og Grene deraf til Lambert,

der har skrevet en Monographie over Slægten Pinus, ligesom

ogsaa Wehh har modtaget Exemplarer fra Marocco; og ifolge

Comptes rendus Vol. 18 forekomme, efter Ownew« Beretning, Ce-

derskove paa lille Atlas ved Blidah i Algirien.

Selskabet modtog

Mémoires de l'academie Royale des sciences, des lettres et des

beaux arts de Belgique T. XX. Bruxelles 1847. 4.

Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers publiés

par Pacademie Royale des sciences, des lettres et des beaux
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arts de Belgique. T. XIX. XX. 1 & 2. XI. Bruxelles

^ 1847. 4.

Bulletin de racademie de Belgique. T. XIII. 2 P. & XIV. 1 P. i

Samme Academies Annuaire. XIII. i|

— Rapport Décennal des travaux. '^

•*ji 1') N! <>{•

Modet den 28'^^ Januar.

Brondborings Commissionen meddeelte folgende Beretning:

„Det er det Kongelige Videnskabernes Selskab bekjendt, at

del Uheld der havde truffet Brondboringsarbeidet paa Nyholm

endnu ikke var hævet i Slutningen af Aaret 1846, og at flere

hundrede Fod Stænger endnu forbleve i Borehullet. Commissionen

har ladet dette Arbeide fortsætte indtil Slutningen af August 1847,

uden at see sine Anstrængelser lonnede med et heldigt Resultat.

Imidlertid har Kjobenhavns Vandcommission foranstaltet

Boringsarbeider anstillede efter en stor Maalestok, i hvilken Un-

dersogelse medundertegnede Orsted og Forchhammer toge Deel,

og det sidste af disse Arbeider, en Boring paa den vestlige Side

af Valdbye Bakke, blev drevet med udmærket Held, idet man i en

Arbeidstid af 33 Uger naaede en Dybde af 384 Fod.

Disse Arbeider lærte, at det Gronsandslag, som findes •*!*

Skovhuusvænge ved Lellinge udkiler sig forend det naaerKjoben-

havn, at vi altsaa ikke kunne vente at faae Vand fra de Lag, der

give et saa rigeligt Tillob til de Kilder og borede Bronde, der

ligge imellem Taastrup og Kjoge. De lærte endvidere, at Salt-

holmskalken, som danner Overlaget under Kjobenhavn ligger paa

Skrivekridtet, og at vi altsaa, for at naae det sogte Gronsandlag

under Kridtet, maa gjennembore Skrivekridtlaget i sin hele Mæg-

tighed.

Disse Boringer ere nærmest foranledigede derved, at Kjo-
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benhavns Communalbestyrelse tog det under en alvorlig Over-

veielse, i hvorvidt det vilde være muligt at stotte Stadens Vand-

forsyning paa underjordiske Reservoirer. Det er endnu ikke af-

gjort om Communen vil fore Undersogelserne til et afgjorende

Resultat; skeer dette, saa vil Videnskabernes Selskabs Underso-

gelse være overflodig, og del vil sandsynligviis komme langt se-

nere til et Resultat end Communen, der sikkert vil drive Arbeidet

med en Kraft, som Videnskabernes Selskab ikke kan anvende.

Lader derimod Communen dette Arbeide ikke udfore, saa vil den

sandsynligviis tænke paa alvorlige Forbedringer og Udvidelser af

det System af Vandledninger og Vandbeholdninger, som nu for-

syne Staden, og efter ^t disse ere udforte eller ikkun paabegyndte,

vil Opdagelsen af et stort vandforende Sandlag under Staden være

forholdsviis af ringe Betydning.

Vel er der endnu en videnskabelig Opgave tilbage at lose,

nemlig den, om der findes et Gronsandlag under vort Skrivekridt,

medens en Mængde andre Sporgsmaal vor Kridtforniation vedkom-

mende ere blevne afgjorte siden Brondboringens Begyndelse; men

deels have vi Haab om at faae denne Opgave lost ved Commu-

nens Arbeider, deels kunne vi under de stedfindende Omstændig-

heder ikke foreslaae Anvendelsen af saa betydelige Summer paa

denne Opgaves Afgj oreise. Vi tillade os derfor at foreslaae Sel-

skabet, at opgive Boringsarbeidet paa Nyholm; men forend detle

skeer, og saasnart Veirets Tilstand tillader det, endnu at gjore et

Pumpnings Forsog ved Borehullet for at see om der muligen kunde

findes et stærkt Tillob af Vand, som vi ikke have kunnet be-

mærke, fordi det ikke var under tilstrækkeligt Tryk for at stige i

Roret. Vi have hidtil ikke vovet at gjore et saadant Forsog,

fordi det er muligt, at Vandet under Pompningen vil skylle Sand

og Stene ned i Borehullet og derved tildeels fylde det.

Kjobenliavn den 20 Januar 1848.

H. € 4>r8ted. Seltlfter. «. ForeliHanimeW

Selskabet bifaldt Brondborings-Commissionens Beslutning

og Forslag.
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Modet den 11*^ Februar,

Som bekjendt havde det Kgl. Videnskabernes Selskab den

udmærkede Lykke i Aaret 1838 at erholde Danmarks Thronar-.

ving, til Præses. Da Selskabet i 1840 lykonskede den hoie Fyrste

til hans Thronbestigelse , erklærede han med allerhoieste Bevaa-

genhed, at han vilde vedblive sit Forhold til det. Under Navn af

Selskabets Protektor opfyldte han dette Lofte, og, præsiderede han

idetmindste eengang aarligt i vore Moder, og lod dets Secretair

aflægge sig Beretning over de Moder, hvori han ikke var tilstede.

Ved Hans Majestæts, af Selskabet som af hele Landet saa dybt

folte Bortgang, kom det da i den Nodvendighed at vælge en ny

Præsident, hvilket skete i Modet den 11 Febr. d. A. og faldt

Valget da paa Hs. Excellence Hr. Geheimestatsminister A. S. Orsted,

Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og den norske

St. Olufsorden, Dannebrogsmand o. s. v.

Professor Liebmann forelæste en Athandling over Born-

holms Vegetation, som andelsteds vil blive trykt.

Selskabet modtog:

To Specialaftryk af Dr. Ambrosio Fusinieri's Journalafhandlinger

imod Melloni Caf Annali delle Scienze del Regno Lombardo-

Veneto) samt et Halvark bestaaende af to Qvartblade lige-

ledes mod Melloni.

Transactions of the Linnean Society of London Vol. XX. Part

the second. London 1847. 4.

Proceedings of the Linnean Society of London. XXX—XXXHL
Bulletin de la société Imperiale des Naturalistes de Moscou. 1847.

H. Moscou 1847. 8.

The Ouarterly lournal of the Geologicai Society edited by the

Assistent-Secretary of the Geologicai Society Nr 2. Lon-

don 1847. 8.
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Transactions of the zoological Sociely of London. Vol. III.

Part IV. London 1846. 4.

Proceedings of the zoological Society of London. 1846 og 1847

(de forste 122 Sider.)

Reports of the council and auditors of the zoological Society of

London, read in the general meeting. April 29. 1847.

London 1847. 8.

Observations des phénoménes périodiques. (4 Qvarthefter, aftrykte

af det Briisseler-Akademies Skrifter B. 17—20) sendt af

Quetelet.

Annuaire de l'observatoire Royal de Bruxelles par A. Quetelet,

Directeur de eet etablissement. 1847. Bruxelles 1846. 12.

Enquete sur le travail et la condition physique et morale des

ouvriers employés dans les manufaclures de cotin å Gand,

par Marsk et Heymann. Gand 1845. 8.
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Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1848.

Af

Conferenlsraad og Professor MM. V» Orsiedl^
Storkors af Dannebrogen og- Dannebrojysmand, Selskabets Secretair.

ilr. a.

Modet den S*"« Marts.

feecretairen Conferentsraad Orsted meddelte folgende Mindeskrift

over Professor Zeise:

Henimod Slutningen af forrige Aar berovedes Selskabet et

af sine virksomme Medlemmer, vor beromte Chemiker William

Christopher Zeise, Ridder af Dannebrog og Nordstjernen, Professor

i Chemien ved Universitetet og den polytecbniske Læreanstalt, af

hvis Bestyrelse han tillige var Medlem.

Han var fodt d. 15. October 1789 i Slagelse, hvor hans

Fader, Frederik Zeise, var Apotheker. Hans Moder var Hanne
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Ellene Hammond, Datter af en Cancellieraad Hammond, som leed

af en meget stærk Hypochoiidrie, der gik i Arv paa Mange af hans

Stamme, og deriblandt paa vor Zeises Moder og paa ham selv.

Han blev allerede i hans ellevte Aar sendt til et daværende Insti-

tut i Soroe, hvor han saltes i Huset hos den bekjendle satiriske

Historieskriver Riegels, Dette Forhold afbrodes dog tidligt ved denne

Mands Dod , hvorpaa den unge Zeise, da han omtrent var 13 Aar

gammel kom hjem igjen, og satles i Slagelse lærde Skole, hvor

han blev til sit 16de Aar. I sin modnere Alder yttrede han sig

lidet tilfreds med den Undervisning, han her havde faaet og den

Fremgang han derved havde gjort. I Aaret 1805 sattes han som

Lærling i Hofapothekct her i Kjobenhavn, men efter faa Maaneder

folte han sin Sundhed angreben, og kom efter sit Onske hjem,

for at gjenvinde den. Han havde imidlertid begyndt at læse nogle

chemiske og andre naturvidenskabelige Boger, forsogte efter disse

adskillige pharmaceutiske Arbeider, og gjorde saadanne Fremskridt,

at han kunde udfore den Omordning i hans Faders Apothek, som

den da udkomne Pharmakopoe med dens nye Kunstsprog fordrede.

Men nu kom det til et afgjorende Vendepunkt i hans Liv, hvortil

hans egen fremstræbende Aand og kraftige Yillie forte ham. Han

havde faaet Lyst til at komme til Kjobenhavn, ikke for alter at

indtræde i et Apothek, men for virksommere og friere at lægge

sig efter Chemien. Han udvirkede sin Faders Samtykke hertil, og

fik let hans videre Samtykke til at studere under min Veiledning,

hvortil han havde faaet Lyst, ved at læse Nogle af mine Afliand-

linger, paa hvilke han blandt andet fæstede en særdeles Opmærk-

somhed, fordi han vidste at jeg, forend jeg blev Student, havde

lært Pharmacie og Chemie hos min Fader, som var Apotheker, og

var en Ungdomsven af hans. Jeg finder det ikke overflodigt at

tilfoie, at min Fader var fodt i Slagelse, hvor min Farfader var

Præst, og at jeg ved det heraf flydende gamle Familiebekjendtskab,

som nu fornyedes, har i min Kreds ikke blot i'daei Efterretninger

om vor Zeises Familieforhold, men, om jeg saa tor sige, en Over-

skuelse deraf. Jeg seer mig da herved og ved den siden forisatte

Forbindelse med ham, i Stand til at give en fuldstændigere Fremstilling

af hans Liv og Virken end det let vilde være muligt for nogen Anden.
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I Efteraaret i 806 kom han, da 17 Aar gammel, efter eget

Onske i Huset hos mig, for under min Veiledning at fortsætte

sine Studier. Han havde indtil den Tid kun folt sig lidet til-

freds, hvor han havde været, hvilket syntes at være en forenet

Virkning af en ham eiendoromelig Sundhedsbeskaffenhed og af hans

Had til enhver Tvang. I sidste Henseende fandt han sig meget

lykkelig hos mig. Jeg behandlede ham som en yngre Ven og ikke

som en Underhavende, og talte hver Dag med ham om Indholdet

af de Forelæsninger han horte og om alle Slags andre viden-

skabelige Gjenstande. Det blev ham nu snart indlysende, at han

trængte til at indhente mange forsomte Skolesludier. Jeg gjorde

ham ikke paa nogen udtrykkelig Maade opmærksom herpaa, gav

ham da heller intet Raad desangaaende — dette vilde sandsynligvis

have svækket hans Lyst — men, saasnart han yttrede Tanken om

saadanne Studier, toste jeg hans Forsæt, og saae nu med For-

noielse den udmærkede Flid, hvormed han i Lobet af 2^ Aar er-

hvervede sig saadanne Kundskaber, at han i October 1809, efter

den behorige Examen, blev Student. Medens han benyttede de til

disse Studier fornodne Lærere, vedblev han dog at være under

mit Tilsyn. Jeg sogte især at virke paa ham ved videnskabelige

Og dannende Samtaler, og fandt^ at jeg lærte ham meest, ved at

vogte mig for at lære paa hanij, som man kalder det. Min Utilboie-

lighed til at skolemestre og hans til at lade sig skolemestre stem-

mede godt med hinanden; saaledes forberedede han sig da til at

blive en selvstændig Videnskabsdyrker. it$^5

Det Aar, hvori han studerede til den philosophiske Examen

kunde ikke andet end have en meget fordelagtig Indflydelse paa

hans fortsatte Dannelse, ikke blot ved de Videnskaber, hvori han

nu indfortes eller fortes videre, men ogsaa ved den akademiske

Omgang. Det forste Aar ved Universitetet har denne Virkning paa

de Studerende i Almindelighed; men for ham var der i mere end

een Henseende storre Anledning hertil. Han fandt under de Fore-

læsninger, som fortsatte de i Skolerne begyndte Studier, meget at

indhente, hvilket han ogsaa med sin kraftige Flid i et betydeligt

Omfang virkelig giorde. Den akademiske Omgang mellem de unge

Studerende, som altid har meget Oplivende og Dannende, havde i
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delle hans forste Aar i hoi Grad denne Egenskab, i del at ualmin-

deligt mange fortrinlige unge Mænd korn til Universitetet. For al

erindre derom, vil jeg nævne endel af dem efter Bogstavorden,

haabende at man af denne Opregning ikke vil fordre More end

den tilsigter, og allermindst forlange at ingen Udeladelsesfeil her

skulde være begaaet. Jeg nævner da : Bredsdorff, Clausen, Damd^

Heiberg, Rosenvinge, Lemming (Philologen som dode i Madrid),

Limding (der dode tidligt som Professor i Pharmacologien), Thriege

(en udmærket Lærer i Historien ved Roeskilde Skole). Vel laae

det ikke i vor Zeises Natur, let at modtage Omgivelsens Indtryk:

ban var hverken meget meddcelsom, eller let til at hengive sig

til Andres Meddelelser; men hvor han modte en Tanke, som til-

talte ham, indprægedes den dybt i hans fastholdende Sind. Senere

erholdt han en Plads paa Walkcndorffs Collegium, og traf der sam-

men med Ingemann, Estrup, Bredsdorff og Lemming, og pleiede

Omgang idetmindste med de tre forste og med adskillige dygtige

unge Mænd, som hyppigt modtes paa dette Collegium.

I Begyndelsen af sin akademiske Bane havde Zeise den Hen-

sigt at studere Medicinen; men han opgav snart denne, og over-

lod sig ganske til Chemien. For ikke at savne enhver nogenlunde

sikker Udsigt til en med denne Videnskab stemmende Levevei,

underkastede han sig 1815 den pharmaceutiske Examen som hans

Kundskaber og hans Dannelse satte ham istand til at bestaae med

megen Ære. Efter senere at have underkastet sig Magisterconfé-

renlsen, erhvervede han sig i October 1S18 den philosophiske

Doctor- og Magistergrad, hvilke dengang meddeeltes under Eet.

Den Afhandling, han forsvarede for Graden, handlede om Æskencs

Virkning paa Sukkeret, en Afiiandling hvori man allerede saae den

selvtænkende Experimentator.

I Aaret 1818 tillraadte han en^Udcnlandsreise, og opholdt

sig omtrent J Aar i Gottingen, hvor han benyttede Slrohmeiers

Veiledning og 1 Aar i Paris, hvor han især fandt sig tiltrukken

af Thenards Foredrag. Han traf i Paris sammen med Berzelius,

som han medrelte beundrede, og som fattede megen Velvillie for

den unge danske Chemiker, og vedblev bestandig at bære Agtelse

og Venskab for ham. Da Zeise ved Slutningen af 1819 kom hjem,
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vare hans Udsigter til at opnaae en Ansættelse ved Universitetet

lidet gunstige, omendskjondt dot ingen særskilt Lærer havde i

Chemien og han var den eneste af vore unge Videnskabsmænd,

som udelukkende havde opoffret sig til Faget. Uagtet der endnu

ikke ere forlobne mere end 30 Aar siden den Tid, forestille dog

de Fleste sig neppe mere hvorlidet der dengang ved vore Univer-

sitetsindretninger var sorget for Naturvidenskaben. For at see denne

Deel af vor Videnskabeligheds Historie i den rette Sammenhæng

maae vi gaaé noget langt tilbage i Tiden. I den sidste Halvdeel

af det 17de Aarhundrede stod vort Universitet, saavel i Henseende

til Naturvidenskab, som til andre Videnskaber paa et hoit Punkt.

Men efter dette for vort Universitet ærefulde Tidsrum fulgte en lang

Slappelse. Christian den sjette gjorde ikke lidet, for alter at hæve

Universitetet; men Naturvidenskaben blev under denne Bestræbelse

sat tilbage. For at give det theologiske Fakultet en Professor mere,

som vist ikke var overflodigt, nedlagde man Professorembedet i

Physiken, og der anordnedes, at denne Videnskab skulde foredrages

enten af en Mediciner eller en Mathematiker. Kratzenstein fore-

drog Physiken som Medlem af det medicinske Fakultet, og efter-

fulgtes af Aasheim, der horte til samme Fakultet. I Chemien havde

man ingen Professor; Mineralogie og Zoologie havde tiisammen-

tagne ikkun een. I mine forste akademiske Aar fik Universitetet

vel en Professor i Chemien, men ikke ifolge dets Indretninger.

Hofapotheker Becker tilbod sig at holde Forelæsninger over Che-

mien, hvorfor han vel fik Navn af Professor, men med det ud-

trykkelige Forbehold, at han derved ingen Ret fik til at rykke op

til Embedslon eller andre Professorerne tilfaldende Fordele. Det

var forst i 1800, da Becker begjerte og fik sin Afskeed, og da

man onskede at Astronomen Bugge, hvem det efter Aasheims Dod

var overdraget at holde Forelæsninger over Physiken, skulde af-

loses, efterdi han, som aldrig havde gjort denne Videnskab til sin

Hovedsag, nu viste sig altfor fremmedt i de, dengang nye anti-

phlogisliske og galvaniske Opdagelser, at heri gjordes en Forandring,

som dog ikke var fuldstændig. Vel erholdt Physiken nu sin egen

Professor, hvortil jeg, som siden 1800 havde været Adjunkt for

Pharmacien, og tillige havde holdt Forelæsninger over Physik og
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Chemie, beskikkedes; men man beskikkede ved denne Leilighed

ingen egen Professor i Chemien, men paalagde mig ogsaa at fore-

drage denne. En saadan Forening var vistnok dengang ikke saa

utilraadelig som nu, da begge Fagene have faaet et maaske for-

doblet Omfang; men det kunde dog ikke være onskeligt. Jeg maa

dog endnu nævne Embedslonncn for dette Dobbeltembede — thi

den betegner Tidsforholdene — den var 400 Rdl. Hertil kom endnu

at Universitetet havde ingen Instrumentsamling. Jeg havde erholdt

et Par Instrumentsamlinger til Laans, hvortil jeg selv maatte skaffe

Husleilighed. Nogle Aar senere gav Universitetet Husleie til In-

strumenterne; forst i Aaret 1824 blev denne Mislighed tildeels hæ-

vet. Man vil af alt dette forstaae, at Zeise maatte have vanske-

ligt ved at finde Ansættelse. Jeg foreslog derfor Finantsbestyrelsen,

som i den Tid ofte afhjalp Universitetets Trang, at tilstaae Zeise

en aarlig Understottelse til at holde chemiske Ovelser. De Hjelpe-

midler man hertil kunde byde ham, vare ikkun ringe. I den phy-

siske Instrumentsamlings leiede Husrum havde jeg maattet forvandle

et Kjokken til et meget tarveligt chemisk Laboratorium. Brugen

af dette deelte jeg nu med ham, saaat vi endog noledes med een

Opvarter ved vore samtlige Experimenter. Paa de storre Labora-

toriumssager var denne Indretning fattig, derimod havde Instrument-

samlingen Valgte og Indretninger til at bestemme Vægtfylden, Luft-

pomper og chemiske Luflapparater, elektriske og galvaniske Appa-

rater, hvoraf jeg ligeledes deelte Brugen med ham. Enhver, som

kjender saadan Sammenbenyttelse, vil indsee Besværligheden deraf

for begge Parter; imidlertid enedes vi meget godt i de 5 Aar dette

varede. Zeise bragte ved sin Virksomhed snart vort lille Labora-

torium i en taalelig Stand, og benyttede tillige Laboratorium og

Samling til at holde Forelæsninger. Det var i dette Laboratorium

han i Foraaret 1822 opdagede Xantogensyrerij hvorom han indgav

en Afhandling til vort Selskab, som optoges i dets Skrifter og be-

lonnedes med dets Solvmedaille. Kort efter udvirkedes det, at Che-

mien fik sin egen Professor ved Universitetet, hvortil Zeise ud-

nævntes. Han vedblev utrætteligt at fortsætte sine chemiske Under-

sogelser, og at meddele vort Selskab sine Resultater, saavel forend

han blev Medlem, som efter at han var optaget iblandt os, hvilket
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skeele 1825. Aaret forud havde han opnaaet nogen Fordeel i

Henseende til videnskabelige Hjelpemidler. Forholdene medtorte

at vi baade nu og siden med Hensyn paa Midlerne til de experi-

mentale Videnskaber maatte blive i Forbindelse med hverandre,

skjondt ikke indenfor saa snevre Grændser som for. Da jeg ifolge

den indforte Orden ved Universitetet fik en Professorgaard, blev

der i denne sorget for Plads til de physiske Instrumenter og La-

boratoriet. Universitetet gjorde Udlægget for de herved nodvendige

Forandringer, imod at der ingen Godtgj oreise gaves for den ind-

rommede Plads, forend baade Kapital og Renter vare erstattede

ved sparet Husleie. Zeise fik nu et eget Laboratorium, hvortil han

vel ikke bekom al den Plads, der kunde onskes; men havde dog

den Fordeel, at kunne indrette det efter egen Indsigt. Ved Op-

rettelsen af den polytechniske Læreanstalt, hvori han selv deeltog,

fik han det atter betydeligt udvidet, skjondt ikke saa meget som

vi onskede. Ifolge sin Stilling i Bestyrelsen havde han Valget

imellem den Plads, der indrommedes til Læreanstaltens andet Labora-

torium og det gamles Udvidelse; men han foretrak dette; jeg troer

næsten at en Forkjærlighed for det Sted, hvor han var saa vant

til at virke, havde nogen Deel deri.

Denne Læreanstalt gav ham en meget udvidet Virksomhed.

De chemiske Ovelser bleve nu nodvendige for langt Flere, og be-

nyttedes med langt storre Flid og Alvor. Hans Fordringer paa

Noiaglighed, Orden og Flid i Arbeiderne vare strænge, men naturlig-

vis nyttige for dem der node hans Undervisning. Han sogte at

vænne dem til Tænksomhed og selvstændigt Arbeide, ved ikke at

tillade dem saa hyppigt, som de vilde, at gjore ham Sporgsmaal;

dog formildede han med Rette i de seneste Aar meget Anvendelsen

af denne Grundsætning, som let kan afskjære mange vigtige Leilig-

heder til dannende Samtaler med Tilhorerne. I Aaret 1835 be-

gyndte der for ham en lang Række af Sygdomsaar, som gjorde

det nodvendigt for ham at lade sine Forretninger ved den poly-

techniske Læreanstalt udfore ved Andre, hvilket man paa flere

Maader indrettede saaledes at han tildeels slet ingen Udgivter havde

deraf, tildeels meget ringe. I lang Tid frygtede han for, at han

aldrig skulde blive istand til atter at paatage sig sine Forretninger;



men i Aaret 1839 begyndte han at fole sig noget stærkere, saaat

han atter vovede at tiltræde sine Forretninger, dog med den Ind-

skrænkning, at han imod en Afgivt af 200 Rbd. fik endeel af sine

Forretninger, nemlig Forelæsningerne over de organiske Stoffers

techniske Chemie og Udarbeidelsen af de dermed sammenhængende

Betænkninger overdragne til en Anden, vor Collega E A, Schar-

ling. Fra Læreanstaltens andre Afdelinger indrommedes der en

Plads til nogle herved nodvendiggjorte Laboratoriumsindretninger.

Efter dette kunde vor Zeise friere overlade sig til de ham saa

kjære chemiske Undersogelser, og nod en sjeldnere afbrudt Sund-

hed. Kun i Aaret 1842 havde han et Anfald, som fandtes me-

get farligt.

Uagtet Zee^e^ Arbeider, ligesom andre Chemikcres, adspredte

sig over mangfoldige Gjenstande, alt som Videnskabens Gang, og

den Beroring, hvori visse Opgaver kom med hans Foretagender,

medforte det, kan der dog opvises en vis Eenhed i den storste

Deel af hans Undersogelser. Han havde, om jeg saa maa sige,

gjort Svovlet til Midpunkt deri, men ikke Svovlets Forhold i alle

Retninger, men den Klasse af Sammensætninger, som det danner

med mange Bestanddele tilsammen, og som tillige have den Egen-

skab n\ed Lethed at lide en chemisk Adskillelse eller Omdannelse.

Disse Sammensætninger ere de, som ere nærmest beslægtede med

den organiske Naturs Bestanddele, eller endog virkelig ere fælles

med dem. Deres Undersøgelse, hvis store Vigtighed let falder i

Oinene, har i vor Tidsalder tillige frembudet Sporgsmaal, hvis

Besvarelse maa være Hovedgjenstande for Chemiens Theorie paa

dens nærværende Standpunkt, og derfor i de sidste 30 Aar have

sat de fleste Chemikere i Virksomhed. Det var allerede vanskeligt

at opspore de Mængdeforhold, som finder Sted mellem de Grund-

stoffer, der indeholdes i disse Sammensætninger, hvorfor man da

ivrigt stræbte, at bringe den hidhorende Deel af Undersogelses-

kunsten til den storst mulige Fuldkommenhed, og Zeise deeltog

heldigt med i disse Bestræbelser; men dog har Videnskaben, naar

disse Forhold ere fundne, langt vanskeligere Sporgsmaal at op-

stille. Af de samme Bestanddele og i samme Mængdeforhold dan-

nes der Sammensætninger af den meest ulige JVatur; med Sikkerhed
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kan man da sige, at deres Forskjel maa beroe paa noget Eien-

dommeligt i deres Grundstoffers Forbindelsesmaade. Man har, som

den indtil videre rimeligste Formodning antaget, at de chemiske

Grunddele, som man ogsaa kalder de chemiske Atomer, i saadanne

Forbindelser ere sammenordnede paa forskjellige Maader, saaledes

at de ikke samtligen ere umiddelbart forenede til et Stof, men

forst indbyrdes have dannet visse Grupper, der kunne betragtes

som egne Sammensætninger, og som saadanne udgjore Bestanddele

af et mere forviklet Hele. Saaledes dannes der af 2 Grunddele

Kulstof, 8 Brint, 4 Qvælstof, 2 Ilt to Stoffer, af meget ulige Egen-

skaber: Urinstoffet og cyansurt Ammoniumilte. For ikke at udbrede

mig over alle de Foreslillingsmaader, man herom kunde danne sig,

vil jeg blot nævne, at man i den ene af disse Forbindelser tænker

sig 2 Grunddele Qvælstof, 8 Grunddele Brint og 1 Grunddeel Ilt

paa en eiendommelig Maade sammenordnede til Ammoniumilte og

2 Grunddele Kulstof, 2 Qvælstof og 1 Ilt sammenordnede til Cyan-

syre, hvornæst man af disse tænker sig dannet et Salt. Det maa

tilstaaes, at disse Forestillinger om Sammenordningen, dens saa-

kaldte rationelle Formel, kun er grundet paa Gisninger, og at man

ofte maa komme til at forandre disse, hvorimod Grundstoffernes

Mængdeforhold er det nærmest ved Erfaringen Givne, som udtrykkes

ved den saakaldte empiriske Formel; men dog vil den heromhandlede

Sammenordning, selv hvor den siden befindes at indeholde nogen

Vildfarelse, være et Middel til at sammenstille beslægtede Stoffer,

endskjondt man endnu ikke kjænder den sande indvortes chemiske

Bygning af dem, og være en Veiledning til en fremskridende Ind-

trængen i deres chemiske Natur; thi Sandhed udspringer, som et

bekj endt Udsagn af Bako lyder, lettere af Vildfarelsen end af For-

virringen. I denne Tidsalderens Bestræbelse til at finde Orden i

hine forviklede Sammensætninger, deeltog nu Zeise med megen

Dygtighed. Man forte blandt andet en lang Strid om Maaden, hvor-

paa Ætherarlernes Bestanddele ere sammenordnede. De Forbindelses-

love, hvorom der her kunde være Sporgsmaal, frembode sig ogsaa

til Afgjorelse ved den Bække af Svovelforbindelser, som han under-

sogle. Han virkede paa den chemiske Videnskabsverden, som

den oftere virkede paa ham, og bidrog ikke lidet, til at bringe
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Lys i Sagen. Som den Forestillingsinaade, hvorved han endelig

blev staaende, og som giver et med de beslægtede Vidcnskabsdeie

velstemmende Overblik, er folgende:

Xantogensyren kan forestilles som en Forening af 2 Grund-

dele Svovelkulstof og 1 Grunddccl Æther,

Merkaptanet som svovelbrintet Svovelæthyl, Æthylet antaget

at bestaae af 4 Griinddele Kulstof og 10 Grunddele Brint.

Thialolien, kan betragtes som Æihyl Tvesvovle.

De særegne Navne han gav disse Stoffer findes nu, efter

al man, om og hypothetisk, kan benævne dem efter deres Sammen-

sætning, mindre nodvendige.

Af andre, tildeels ikke mindre vigtige Stoffer, som han fandt

i disse Undersogelser, vil jeg endnu nævne

;

Urensvovle, Ammoniumsvovle, Tvesvovelbrintet Svovelcyan,

Dyvelsdrækolien, som ogsaa er en Svovelforbindelse.

Nogle Platinforbindelser kom ogsaa paa en eiendommelig

Maade ^ind i disse Undersogelser. Han fandt nemlig Anledning til

at anstille en Undersogelse over Viinaandens Virkning paa Chlor-

platinet, og fandt derved et Stof, hvori Elaylet (4 Grunddele Kul-

stof, 8 Grunddele Brint) var forenet med Chlorplatin.

Heraf tog han Anledning til andre Undersogelser, som forte

ham til Opdagelsen af en Forening mellem Acetonet og Chlor-

platinet, og flere deraf flydende Opdagelser.

Over Phosphorets Forening med Aceton-Æther og Viinaand

anstillede han mange Undersogelser, der stode i Forbindelse med

de allerede nævnte, og som gave vigtige, endskjondt ikkun fore-

lobige Resultater, hvilke det ikke blev givet ham at fuldende.

Uden for denne storre og mere sammenhængende Under-

sogelseskreds gav han os en lærerig Afhandling over de Stoffer,

som udvikles under Tobakens Destillation, hvoriblandt han opdagede

at der findes Smorsyre.

Ligeledes fremstillede han os Carotinen, et Stof som findes

i Guleroden.

Jeg maa her endnu forbigaae meget Andet, da jeg bor ind-

skrænke mig til et almindeligt Overblik.

Hans Undersogelser udmærke sig i hoi Grad ved den sam-
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vittighedsfiildeste Noiagtighed, og- have derfor vundet eenslemmig

Tillid i den videnskabelige Verden. De optage i alle Læreboger,

hvori derhenhorende Gjenstande afhandles, en hæderlig Plads. Den

ham herfor tilkommende Berommelse er derfor ikke udebleven.

Maaskee fortjener det endnu at anmærkes, at hans Under-

sogelser over Svovel- og Phosphorforbindelser medforte en hoist

modbydelig Lugt, og fyldte hans Arbeidsrum med Dunster, som

neppe vare uskadelige; men dette afskrækkede ham ikke fra at

fortsætte sine Arbeider Dag for Dag, i mange paa hverandre fol-

gende Aar.

Hans Forelæsninger fandt ikke almindelig Yndest. Det var

ikke ved Stemmens Styrke og Boielighed eller ved Foredragets

klare Anskuelighed han skulde vinde Bifald; men desto storre Ros

fortjente han ved Behandlingens Grundighed og Orden, og den

Tydelighed Foredraget herved erholdt for den tilstrækkeligt Opmærk-

somme. Den som ret stræbte at lære Chemien, fandt sig derfor

meget forfremmet ved vor Zeises Forelæsninger. Blandt andet havde

han udarbeidet Forelæsningshefter over de organiske Stoffers che-

miske Analyse, i hvilke han havde behandlet denne, ved sit Ind-

holds Mangfoldighed og ved sin uophorlige Fremskriden saa vanske-

lige Deel af Videnskaben paa en Maade, som ikke blot fortjente de

Studerendes Paaskjonnelse, men omtales med Berommelse af Mænd,

som ellers kunne ose af de bedste Kilder.

Hans Læreboger bære ikke mindre Grundighedens Præg.

Det forste Bind af hans Chemie, som udkom 1829, og som des-

værre ikke fortsattes, fortjener allerede denne Ros, og endnu mere

maa den ydes hans Lærebog i de organiske Stoffers Chemie, et

Værk, som forst udkom efter hans Dod. Det vil ikke tillokke sæd-

vanlige Læsere; men den som forsoger at arbeide efter samme,

vil finde, at han her har en særdeles erfaren Veileder, der ikke

forsommer at sige Noget af det som horer til Arbeidernes heldige

Udfald. Ved denne eiendommelige Brugbarhed, udmærker dette sig

fremfor et stort Antal af beromte udenlandske Værker.

Vor Zeises Fortjenester hædredes af Kongen, Frederik den

sjette, i Aaret 1836 med Ridderordenen af Dannebrogen, og af

Sverrigs Konge Karl Johan med Nordstjerncordenen, som tildeeltes
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ham, da han i Stockholm 1842 (ledtog i den Skandinaviske Nalur-

forskerforsamling.

Han bortkaldtes fra sit virksomme Liv d. 12te November i

forrige Aar, og efterlod sig en Enke Maren Martine Bjering fodt

Broch, tillige med en Son og en Datter, som dybt fole deres Tab.

Professor Eschricht meddeelte en Afhandling over Gronlands-

hvalen (Balæna Mysticelus L.).

Som Stof til den anatomiske Deel deraf har tjent deels et

fuldstændigt Skelet, nedsendt 1846 fra Capt. Holboll, deels Ind-

voldene af en nyfodt Unge, hvilke ere overladte Universitetels

zootomiske Museum ved Hr. Conferentsraad Lehmanns Liberalitet

i Egenskab af Directeur for det Kongelige naturhistoriske Museum.

Desuden har han til Sammenligning kunnet benytte Fostret af en

Rethval fra Sydhavet, hjembragt (i en rigtignok meget mangelfuld

Tilstand) ved Hr. Capt. Sodring.

I Fremstillingen af Dyrets tidligere og nærværende geogra-

phiske Udbredelse gav Prof. E. nogle yderligere Bidrag til Be-

kræftelsen af sine tidligere — deels i dette Selskabs Skrifter Ilte

Bind (1ste Afhandling over Hvaldyrene} deels i et Foredrag ved

Modet i Stockholm 1842 og endelig i et Foredrag i Modet i Kjoben-

havn 1847 — forsvarede Anskuelser:

1. atGronlandshvalen til alle Tider ligesom nu altid udelukkende

har holdt sig til de kolde Himmelegne, navnlig til Nærheden af

Isen, og at dens aarlige Trækken — hvorom i Forhandlingerne

ved det Kjobenhavnske Naturforsker-Mode 1847 folger et Kort —
ganske beroer paa med Aarstidernes Skifte folgende Forandringer

i den faste lis; 2. at de nu kun i Sydhavet forekommende mindre,

mere livlige og med Cirripoder besatte Rethvaler (Balæna au-

stralis) hvoriblandt det endnu ikke er lykkedes paa en tilfreds-

stillende Maade at skjelne flere Arter, tidligere ogsaa have været

repræsenterede i de nordlige Farvande, især i Havet mellem Nor-

ges og Islands Kyster, om Vinteren maaskee ogsaa sydligere, navn-
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lig i Biskaiabugten. For den sidstnævnte Anskuelse anforte Prof. E.

som formeentlige Vidnesbyrd, deels de ældre Islænderes Angivelser

om deres Sletbag i Modsætning til Nordhvalen, deels Hvalfangernes

fra Frankrigs Vestkyst om deres Sat^de og endelig de europæiske

Hvalfangeres om deres Nordkaper, ved hvilke forskjollige Benæv-

nelser altid underforstaaes en saadan mindre men mere livlig og

med Cirripoder besat Rethval.

Afhandlingen vil in extenso blive meddeelt i dette Sel-

skabs Skrifter.

Selskabet modtog:

Bijdrage tot de Outwiklingsgeschidenis der Geslachsdele van

de Mensch en de Zoogdieron, vooral met Betreking tot den uterus

masculinus, door Dr. J. van Deen (Særskilte Aftryk af hans niewa

Archiv voor Binnen- en Buitenlandische Geneeskunde) ZvoUe 1848. 8.

Nordalbingische Studien. 4fen Bandes, 2tes Heft. Kiel. 1847.

Modet den 17^^ Marts.

Et Udkast til Selskabets Budget for 1848 blev forelagt af

Cassecommissionen ved dets Medlem, Etatsraad Rosenvinge; efter

Droftelse og de fornodne Afstemninger blev Budgettet saaledes

bestemt;
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lndtæg;ter«

1. Kassebeholdning ved Slutningen af 1847. . . .

2. Renter af Selskabels Fonds

3. Fra det Classenske Fideicommis

4. Etalsraad Schou's og Frues Legat

5. For Salget af Selskabets Skrifter

Udgifter.

i. Gager og Lonninger

2. Til Samfundet for den danske Lileraturs Fremme

3. Præmier

4. Selskabels Skrifter

5. Ordbogen

6. Det magnetisk-meteorologiske Observatorium .

7. Regestum diplomaticum

8. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer . .

9. De Besselske Soltavler

10. Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks Topo-

graphie i Middelalderen

11. Subscription paa andet Bind af Saxo

12. Til Cand. Coldings Forsog

13. Til Literalus Erslevs Forfatterlexicon (i 3 Aar

fra 1846 at regne)

14. En Strommaaler, udsendt med Capt. Irminger .

15. Til den artesiske Brondboring

16. Til en Biiste af Kong Christian den 8de . . .

17. Til anliqvarisk-geologiske Undersogelser . . .

18. Til Collation af Haandskrifter i Rom

19. Selsltabets Folium i Banken

20. Gralificationer

21. Tilfældige Udgifter

Til Disposition i Aarels Lob

Rbd.

2,634

5,284

200

50

150

885

181

400

2,000

450

600

500

45

200

100

200

152

100

50

1,0C0

300

300

200

16

100

300

8,079

239

8,319
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Regnskabs-Oversigt for 1847.

Indtægter.
1. Kassebeholdning fra 1846

2. Renter af Selskabets Fonds

3. Fra det Classenske Fideicommis

4. Etatsraad Schous og- Frues Legat

5. For Salget af Selskabets Skrifter

6. For Salget af 3 Kgl. Obligationer paa 2,500 Rbd.

Udgifter.
1. Gager og Lonninger

2. Til Samfundet for den danske Literaturs Fremme

3. Selskabets Skrifter

4. Ordbogen

5. Det magnet, meteorologiske Observatorium . .

6. Den artesiske Brondboring . .

7. Regestum diplomaticum

8. Til Literatus Erslevs Forfatterlexicon

9. De Besselske Soltavler

10. Pastor Mag. Beckers Skrift: Udtog af danske

Gesandters Beretninger

11. Til 4de Bind af Etatsraad Kolderup-Rosenvinges

Udvalg af gamle danske Domme

12. Selskabets Folium i Banken

13. Gratificationer

14. Til Lieutenant Schumachers Forsog over Isen .

15. Tilfældige Udgifter

16. Indfrielse og Renter af et Laan i Banken . . .

Ved Udgangen af 1846 var Selskabets Capital

127,962 Rbd. . Sk.

Kassebeholdningen 1,949 — 74 -

Ved Udgangen af 1847 var Selskabets Capital

125,462 Rbd. ., Sk.

Kassebeholdningen 2,634 — 91 -

Rbd.
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Candidaterne Brandt og Fenger havde til Selskabet indgivet

folgende Andragende:

„Det gaaer med et Folks Tungemaal som med Folket selv, at

medens det udfolder og former sig, under mangehaande Paavirk-

ning udenfra, i Livets daglige Stræben og Syssel, niaa det be-

standig tye tilbage til Kilden i sin egen Fortid, og der ligesom

styrke og forfriske sig, for aldrig at tabe hvad der udgjor dets

egenlige Marv og Midtpunct. Ligesom derfor Styrke i og Kund-

skab til Modersmaalet paa den ene Side vind-'S ved at blive for-

trolig med og ret hjemme i Sproget som det lever paa Folkets

Tunge, og som det villig boier sig under dets ypperste For-

fatteres Kunstnerhaand: saaledes faaer denne Kundskab forst Rod-

fæste, medens Ore og Sands for den renere Form udvikles og

dannes, ved et noie Kiendskab til Sprogets ældre Skikkelser og

Literaturen fra den Tid da fremmed Indflydelse ikke saa stærkt

havde udpræget sig i Skriftsproget, da Pen og Tunge endnu ikke

saa skarpt havde skiftet og hver taget sit; og da derfor de som

forte Pennen mere oste af Sprogets egne Kilder end stræbte al

berige sig af fremmede Laan.

Denne Betragtning maa, ~ naar Talen nærmest er om Stilen

og Foredraget — hos os fore Tanken tilbage paa det Aarhun-

drede, som ligger Reformationen næst, i hvilket en eiendommelig

dansk Prosa baade forst kom tilsyne, og naaede hos enkelte Re-

præsentanter en Skikkelse, der — med al den Udvikling, Berigelse

og Afslibning Skriftsproget siden vandt, — dog, i de Retninger

den omspændte, vil vedblive at staae som et Monster paa en

jævn, reen og folkelig Stiil. Men det næste Skridt er, at vi maae

fole os opfordrede til, saasandt som vi sætte Priis paa vort og

vore Fædres Tungemaal, at hygge om disse vore ældre For-

fatteres Værker som en kiær Arvelod, det er Arvingens Pligt at

giore, saagodt han formaaer, til en levende Skat, frugtbar for alle

Tider, ved at lette Adgangen til Brug og Udbytte af den, saa-

meget som muligt.

Det fortjener alt sit Lov, hvad der ved fædrelandsksindede

Mænd hos os er skeet, for at giore vor ældre Literaturs Frugter

bekiendle for Nutiden; men Opmærksomheden synrs dog, paa en
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enkelt Undtiigelsc nær, endnu ikke at have været synderlig hen-

vendt paa det Tidsriiin vi ovenfor have udpeget, og det er uden-

tvivl gaaet Mange som os, at de have undret sig over, der er

navnlig een Forfatter fra den Tid, som hidtil har hostet Roes nok,

men liden Rente; som er bleven meget lovtalt, men er lidet eller

intet kiendt, — det er Christiern Pedersen j, ham som man har

kaldt det danske Skriftsprogs Fosterfader, og tillagt en Fortjeneste

af vort Modersmaal, der skulde kunne maale sig med Luthers af

det Tydske; medens dog hans Skrifter henligge i de store Rog-

samlinger, ubenyttede og ubekiendte, tidt kun i et enkelt Exemplar.

Over hundrede Aar siden er det nu, at Langebek, ved

Regyndelsen af sin beromte Virksomhed for dansk Sprog, Lite-

ralur og Historie, indledte sit Omrids af Chr. Pedersens Levnets-

beskrivelse med en fortjent Lovtale over denne Mand. „Iblandt

vore Danske Skribenter, som have levet kort for og i Refor-

mationstiden, siger han, fortjener Mester Chr. Pedersen noget nær

at sættes paa det forste Sted. Han har været en ganske lærd og

overmaade flittig Mand, og kan med Rillighed kaldes et Lys for

sit Fædreland. Om han aldrig havde gjort andet Godt, end at

redde vores over Verden beromte Saxo Grammaticus fra en over-

hængende Undergang, da havde han alene derved foreviget sit

Navn. Men den brave Mand har ikke ladet det blive ved een

Rog at forfærdige og give til Lyset. Vil man kun eftertælle alle

de Skrifter, som man veed han enten har skrevet eller til Trykken

befordret, da belober deres Tal sig ganske vist til imod tredive

Stykker, som er mere end man af de Tider kan vente.^' [Danske

Magaz. 1 Rd. S. 38]. Og i det Aarhundrede som ligger mellem

disse Ord og os vil man neppe finde nogen Skribent med Kiend-

skab og Kiærlighed til Fædrelandets Sprog og Literatur, uden han

jo kappes med sin Forgænger i Lovtale over Saxos og Peder

Lolles Udgiver, det Ny Testamentes Fordansker, den flittige Kan-

nik, der viste sig baade „som Ribeloversætter og Homilet, som

Moralist og Asketiker, som Katechet og Pædagog, som Historiker

og Mediciner, som Philolog og Relletrist." [Nyrup: Fædrel. Liter,

i Middl. S. 477.] Hvad Chr. Pedersen i enkelte af Retninger, og

navnhg som Udgiver, kan have virket, lade vi her uberort, men
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hvad hans egne Skrifter paa Modersmaalet angaaer^ baade de

originale og de oversatte, da samle hans Fortjenester sig i een

Hovedsum: den Kiendsgjerning nemlig, at han i sin mangesidige

Virksomhed saa at sige skabte et dansk Skriftsprog, der maaskee

nok, af Enkelte blandt dem han brod Isen for, er overgaaet i

Fynd, Lethed og Velklang, men i Ordforraadels Reenhed og Sti-

lens ædle Simpelhed i de tre eflerfolgende Aarhundreder van-

skelig skal finde sin Lige. Men del er denne Kiendsgierning der

staaer i en forunderlig Modsætning til en anden: at det seer ud

som om hans Samtid allerede ikke lagde meget, og Efterslægten

endnu mindre Mærke til denne Mands talrige Skrifter; thi med

Undtagelse af hans to eventyrlige Kroniker , som blev almindelig

Folkelæsning, og en enkelt Udgave af hans Davids Psalter henimod

Udgangen af det sextende Aarhundrede, er intet af hans talrige

Skrifter, saavidt vi vide, senere optrykt. Frygtede man maaskee

for Forfatteren af Jerlegnspostillen, selv naar han fordomte sine

forrige Vildfarelser, eller var hans Virksomhed ilde stemplet ved

hans Troskab mod den landflygtige Konge, skiondt han, navnlig

ved sine Bibeloversættelser og sine religiose Folkeskrifter, dog

netop greb ind i hvad der dybest og stærkest bevægede Tids-

alderen? Hvordan det end forholder sig, saa have disse Grunde

forlængesiden ophort at virke, og vi kunne trostig fremdrage hans

Skrifter paany, forvissede om derved at aabne alle dem der elske

og dyrke Modersmaalet en riig Aare i dets Malmgrube, som aldrig

vil tabe sin Værdi.

Erkicndelsen heraf er det som har ledet Undertegnede til at

forberede en Udgave af denne Forfatters Danske Skrifter, og det

er i denne Anledning vi have givet os den Frihed at henvende

os til del kongelige danske Videnskabernes Selskab, idet vi nære

det Haab, at et saadant Værk maatte være værdigt til danske

Videnskabsmænds Deeltagelse og Bistand.

Christiern Pedersens Danske Skrifter kunne henfores til tre

Klasser: populær-theologiske, Kroniker og Lægeboger. Af disse

er den forsle af storst Omfang og deler sig i to Afdelinger, hvor-

imellem Grændsen dannes ved hans Overgang til den evangeliske
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Lære. Udgaven tænke vi os vilde komrne til at bestaae af

tre Bind:

A) det forstc skulle indeholde hans Postil tilligemed de to

Smaaskrifter Vor Frue Tider og Om at hore Messe, som nærmest

hertil slutte sig; og vil dette Bind end stærkt vidne om, at For-

fatteren dengang var hildet i Tidens Vildfarelser, saa skal det dog

vise, at der ulmede en Gnist i Asken, at der boer en Fromhed

deri, som tidt skimter Lyset og fryder sig derved, skiondt den

havde ikke Kraft til at bortpuste Taagen. Og navnlig vil det i

Postillen komme til at indeholde „en dansk Bog af et saadant

Omfang og Sprogværd, at den maa vække vor Forundring, og

altid bliver et mærkværdigt Phænomen i det danske Sprogs Hi-

storie" [Molbech: om de danske Bibeloversættelser i 16de Aar-

hundrede S. 43] især naar vi erindre at den er ældre end Luthers

forsle Arbeider paa Tydsk, og „at en ganske upartisk Sammen-

ligning fra den linguistiske Side maa sætte den over disse."

[sammesteds].

B) Andet Bind skulde indeholde hans Oversættelser af Ny

Testamente og Davids Psalmer, begge fra Sprogets Side to Ar-

beider af saa anerkiendt Værdi , at det vel fornemmelig var dem,

der bevarede Chr. Pedersens Navn og Berommelse. Til disse

slutter sig passende hans ni Smaaskrifter af populær-theologisk

Indhold COm Ægteskab, Om Born at holde til Skole, Den rette

Vei til Himmerig, o. s. fr.), der alle endnu i vore Dage ville

læses med Interesse, og — baade de originale og de oversatte —
staae som Monstre paa det jævne, naturlige Foredrag, hvori Folket

lettest tiltales og hvori deres Forfatter var en Mester.

C) Tredie Bind skulde efter vor Plan omfatte hans Kro-

niker og hans Lægeboger maaskee. Vi tilfoie et „maaskee" om

disse sidste, fordi der saavidt vi skionne kan være Tvivl om,

hvorvidt de skulle tages med. Det kan vol antages, at de fra

Indholdets Side ikke ville afgive noget Udbytte for Videnskaben,

og det ligger desuden i deres Natur at der i dem saagodt som

ikke kan være Tale om Stiil og Fremstilling. Men paa den anden

Side cre de heller ikke ganske uden sproglig Interesse ved en

Mængde hjemlige Udtryk, som vel kunde fortjene at gjenvinde
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deres Borgerret: de have dernæst den Mærkelighed, at de saavidt

bekicndt ere de forsle trykte Forsog i den Retning; og endelig

ere de, som lo originale Arbeider, viglige Bidrag til Billedet af

deres flittige Forfatters Virksomhed.

Til Chr. Pedersens Arbeider som Kronikeskriver regne vi

hans to almindelig udbredte Folkeboger om Carl Magnus og Olger

Datiske, saavelsom Legenden om St. SehaldiiSj, der er Irykt i

Suhms kritiske Historie af Danmark 3die Bind; men især onske vi

mellem disse at bringe for Lyset de Brudstykker af hans Dan-

marks Kronike som jcndnu haves. Det er nylig blevet viist, at

saadanne findes i A. S. Vedels saakaldte „Paralipomena hisloriarum

Danicarum« Tome 2 og 3 (Ildskrft. GI. kongl. Saml. No. 827 og

828) Wegener: histor. Eflerr. om A.S.Vedel 2. Udg. S. 79 o. fl. St.

Disse indeholde — foruden ovennævnte Kronike om Sebaldus og

en anden om St. Carl og om Kong Dans Afliom — i 2de Tome

adskillige Tillæg til Saxo om Kongerne fra Harald Blaaland til

Erik Emund, samlede af en Mængde fremmede Skribenter og især

fra Snorro, og i 3die Tome en kort Fortsættelse af Saxo til Chri-

stian d, Forste. En flittig Sogen kunde det maaskee lykkes at

finde flere Brudstykker af denne Kronike, der jo, skulde man

troe, maa have existeret i mere end een Afskrift, siden Bastian

HiJlsebrocks Dreng, som efter Forfatterens Dod (1554} hentede

hans Boger i Helsinge og forte dem til Kiobenhavn underveis

„skar af den forst foran udi 6 eller 7 Sexterner, item midt udi

5 eller 6, og bag udi Bogen 7 eller 8 Sexterner" — og des-

uagtet Vedel 1571 i „Joh. Friis's tykke Bog" havde den for sig

til Excerpt. [Histor. Tidskrift 3 Bind 629 jfr. Wegener]. Saa-

ledes er der Sandsynlighed for, efter Etatsraad Molbechs Mening,

at det Foliobind i det kongl. Bibliothek i Stokholm, som indeholder

den ovenfor berorte „Bog om Kong Dans AfTode", ogsaa blandt

sit ovrige Indhold har en Deel som horer til Chr. Pedersens „store

Kronike", navnlig: Fortale til den danske Historie (def.), det

gamle og fordum danske Konge-Register, om Riger og Regimenter

og synderlig de fire Monarchier, Danorum migrationes & præclara

facinora per universum fere orbem Cpaa Dansk). [Histor. Tidskrift.

4 Bind S. 136.] I bedste Tilfælde vil det jo vistnok kun blive
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Brudstykker, og Christian den Andens Historiograph vil ncppe

kunne nyde det Held, som ved ham blev hans beromte Forgæn-

gers Lod, efter 3 Aarhundreders Dvale at reddes fra Undergang;

men selv disse Levninger fortjene ganske vist at giemmes. Ikke

fordi den historiske Videnskab vil vinde noget materielt Udbytte

af dem^ men fordi disse Spor af det forste Forsog paa at gaae i

Saxos Fjed og paa at beskrive Danmarks Historie paa Dansk,

indeholde, imellem en flittig Samling andensteds fra, den ældste

danske Oversættelse af en Deel af Heimskringla, og i Fortsættelsen

af Saxo, især en Samling af Folkesagn, der, med alle deres Synder

mod Kritiken, læses med Forndielse, fordi man overalt gienkiender

den Forfatter, om hvem en nulevende Historiograph har sagt, „at

det danske Sprog ligesom af en indre Trang fodtes ham paa

Tungen, og strommede ham fra Læben med en beundringsværdig

Velklang og Rigdom" [Wegener: hist. Eftcrr. om Vedel S. '86

2den Udg.].

Det hele Værk vilde saaledes komme til at udgjorc tre

Bind, hvert, saavidt vi kunne beregne, paa 40 til 50 Ark i stort

Octav. Hvert Bind vil udkomme i to Afdelinger, og det vil

maaskee ved Udgivelsen væ^e hensigtsmæssigt, at levere disse Af-

delinger i en noget anden Orden end den de i Værket selv vil

komme til at indtage, f. Ex. a) 2 Binds 1ste Afd. Ny Testament

og Davids Psalmer; b) 1 Bd. 1ste Afd. Vinterpart af Postillen;

c) 3 Binds 1ste Afd. Kroniker; d. 2 Binds 2 Afd. Theolog. Smaa-

skrifter o. s. fr. Hver Afdehng skulde ledsages af Oplysninger

til de deri indeholdte Skrifter, og hele Værket vil blive tilfoiet et

Glossarium til samtlige Skrifter, i hvilket Oiemed vi ogsaa for

Fuldstændigheds Skyld have gjennemgaaet Forfatterens latin-danske

Ordbog, og endelig en Skildring af hans Levnet og Betydning,

saaledes som han kiendes af de sparsomme Efterretninger om ham

og af de Træk hvori han selv fremtræder i sine Skrifter.

Vi indsee tilfulde, at vort Foretagende er af en Beskaffenhed

og et Omfang, der ikke lader vente at det ad sædvanlig Vei vil

kunne faae Fremgang, dersom vi ikke turde nære det Haab at

see det understyttet fra de Sider hvor man baade har Lyst og

Midler til at fremme et saadant literært Arbeide. I dette Haab
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ere vi saa frie at henvende os til det kongelige danske Viden-

skabernes Selskab, med den ærbodigc Begiæring, at Værket, paa

hvad Maade det maa behage Selskabet, rnaalte nyde dets kraf-

tige Bistand^.

Med Ærbodighcd
Fehruar 1818.

Carl Brandt. Tli. Fenger.
Candidatcr i Thcologien.

Til det kongelige danske Videnskabernes Selskab.

En af Selskabet nedsat Coniitc afgav derover folgende Be-

tænkning:

^Det Foretagende, at berige den danske Litcratur med en

samlet Udgave af Christiern Pedersens Skrifter, maae vi ansee for

at være en vigtig og interessant Berigelse, saavel for vort Sprogs

Historie, som for dets Studium i en af dets ældste og reneste Kil-

der — en Forfatter, som var den allerforste, dcT lagde Grund til

en dansk Prosa, i dens ældre Skikkelse og stilistiske Charakter.

Vi behove ei at udbrede os videre over en Gjenstand, hvorom

danske Sprogkyndige og Literatorer allererede i lang Tid have væ-

ret enige, og hvis særskilte Omstændigheder, tilligemed alle de

Grunde, der tale for hine gamle danske Sprogkilders Fornyelse,

ved efter henved halvfierde hundrede Aars Forlob, atter at gjore

Christiern Pedersens JN'ye Testament, Jertegns Postill, og flere

Arbeider, som deres overordentlig store Sieldenhed sætte i Classe

med Haandskrifter, tilgængelige for den nærværende Slægt, i en

noiagtig og omhyggelig Udgave, Dllrr. Candidater Brando og Fenger

have udviklet med Klarhed og Fuldstændighed.

Vi troe heller ei, at det egentlig kan tilfalde Committcen, i

dens Yttringer angaaende bemeldte Foretagende, at gaae ind paa

nogen Kritik af den meddeelte Plan til dets Udforelse, hvilket vi

maae overlade Ul Udgiverne at retfærdiggjore og forsvare i dens

Enkeltheder. Kun een Omstændighed troe vi dog ikke aldeles at

kunne undlade at berore og henstille til nærmere Overveielse. Vi
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kunne nemlig ei ansee det for rigligt, eller overeensstemmende

med videnskabelige og kritiske Anskuelser, at regne Christiern

Pedersens Bearbeidelser paa anden Haand af de gammelfranske

Eventyr om Holger Danske og Carl Magnus^ iblandt hans „Arbeider

som Kronikeskrwer''; og det vilde i ethvert Tilfælde være for-

vildende eller lidet passende, at sætte dem ved Siden af hans Til-

læg til eller Fortsættelse af Saxo ; men vi maae overhovedet ansee

det for tvivlsomt, om hine Eventyr, der kun haves i nye Udgaver

fra det 17de Aarhundrede, udkomne henved 150 Aar efterat Chri-

stiern Pedersen forst lod dem trykke, kunne egne sig til at op-

tages blandt hans ovrige Værker, der udgives saaledes som de

umiddelbart udgik fra hans egen Haand,

I Betragtning af den paatænkte Udgaves Beskaffenhed, og

Uvisheden af at kunne bestemme Værkets Omfang og Storrelse,

eller Tiden naar det kan udkomme og fuldfores, med flere Om-

stændigheder: troe vi, idet vi ansee det fuldkommen værdigt til

Selskabets Opmærksomhed og Understottelse, at denne i Overeens-

stemmelse med Selskabets ved lignende Leiligheder tagne Bestem-

melse, helst kunde tilstaaes Udgiverne ved en Subskription paa et

passende Antal Exemplarer af Værket, som modtages efterhaanden,

som det udkommer, hvilket Antal vi mene at kunne foreslaae at

sætte til et halvt Hundrede". I

\
Kj6benhavn, den 14de Maris 184H.

I

C. JVIolbeeli. X !¥• UladYig. IX. 91. Petersien.

Selskabet bifaldt Comiteens Forslags-

Selskabet modtog: !

The quarterly journal of the geologicai Society No. 12.

Novb. 1. 1847. é
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» nvf»r A^

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1848.

Af ^
Conferentsraad og Professor ME, C Orsied^

Storkors af Dannebroo;en og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

Xr. 4L. S. «.

Modet den 7'''' April.

feecretairen Conferentsraad Orsted forelagde Selskabet sit Minde-

skrift over H. M. Kong Christian den 8de. Det fremstiller ham

hans Egenskal) som Mand af Kundskaber og hoi Dannelse og ud-

kommer snart særskilt aftrykt.

Modet den 28''<' April.

Professor 3Iadvig meddelte paa egne og Etatsraad Petersens

Vegne Oplysninger angaaende den afdode Konges archæologiske

Cabinet.
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Etalsraad Molbech fremlagde 6le Bind af Selskabets Ordbog

indeholdende Bogstavet S. og meddelte Bemærkninger angaaende

Ordbogens Fortsættelse.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Abhandliingen der mathematisch-physicalischen Classe der Konigl.

Bayrischen Akadcniie der Wissenschaften , 5ten Bandes erste

Abthcilung. Munchen 1847. 4.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Konigl.

Bayerschen Aeademie der Wissenschaften, 5ten Bandes erste

Abtheilung.

ijber den Entwicklungsgang der Griechischen und Romischen und

gegenvvårtigen Zustand des Deutschen Lebens. Zur Fcier des

Namensfestes des Konigs 25 August 1847 von Ernst Lassaulx.

Miinchen 1847. 4.

Gelehrte Anzeigen herausgegeben von Mitgliedern der Konigl.

Bayerschen Akademie der Wissenschaften. B. 16—24.

Phil. Transactions of Ihe Roy. Society of London. 1847. P. L IL

Proceedings of the Roy. Society of London. No. 67 & 68.

Observations made al the magnetical and meteorological observa-

tory at St. Helena; printed.by order of her Majestys gover-

nement under Superintendance of Lieut.-Colonel Edward Sa-

bine. Vol. L 1840—43. London 1847.

Transactions 'of the Roy. Society of Edinblirgh. Vol. XVL Part. IIL

Edinburgh. 1847. 4.

Modet den 2^^" Juni.

Conferenlsraad Orsted meddelte Beretning om nogle Tillæg,

han havde givet det Melloniske Apparat til Undersogelser over

Straalevarmen , og fremviste nogle Forsog dermed. Et af Tillæg-
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gene bestaaer i en Maalestok, ved hvilken man kan bestemme Af-

standen mellem Indretningens forskjellige Dele. Den ligger ved en

Side, og bærer en Stander, som baade kan flyttes langs med Maale-

stokken og håret med Haarkors forsynet Seeror, som kan toftes eller

sænkes paa sin Stander. Det tjener baade til at see hvilke Dele af

Indretningen, der ligge lige for en Afdeling af Maalestokken, og

hvilken Hoide, de have over Grundfladen. Apparatet er videre

forsynet med en inddeelt Halvcirkel, omkring hvis Midpunkt en

saakaldet Alhidade dreier sig, og bærer Thermosoilen , saaat man

kan lade denne modtage Straaler, der have lidt en Afboining fra

den rette Linie, som kan drages fra Varmegiveren til den Aab-

ning i Gjennemgangsskjærmen , hvorigjennem man lader Varme-

straalerne komme til Thermosoilen. Denne Soile, som i sin hidtil

sædvanlige Stilling er vel nok beskyttet mod fremmede Var-

mestraaler, er det ikke længere naar det modtager saamange

andre- nu tilsigtede Stillinger. Den maa her fore sin Beskyt-

telse med sig. Dette skeer ved at omgive den med et af to

Dele sammensat Paphylster, som er tykt nok til at udeholde

Varmestraalerne i den til Forsogene anvendte Tid. Dette Hyl-

ster kan med Lethed borttages, naar man viL Ved denne Ind-

retning har han overbeviist sig om, at Varmestraaler, som falde

lodret paa den ene Kathetside af et retvinklet Steensaltprisme,

kastes tilbage fra Hypothenusfladen, og gaae atter lodrette ud

gjennem den anden Kathetside; hvilket Ligheden med Lysstraalerne

med storste Sandsynlighed lod sig formode. Vistnok finder man i

Forsogene noget storre Tab, end det der folger af de to Gjennem-

gangssiders Virkning. Dette sidste Tab sætter han etter Melloni til

0,077. Dersom der ved Tilbagekastningen fra Hypothenussiden intet

Tab var, skulde altsaa de tilbagekastede give 0,923 af den Virk-

ning, som de uafledede Straaler give; men man erholdt, som let

lod sig forudsee, noget mindre, i gunstigste Tilfælde 0,830. Et

Tab vilde vel herved i intet Tilfælde undgaaes, men dets Storrelse

forogedes deels derved, at Straalerne som faldt paa Prismet ikke

vare fuldkomment parallele, deels derved at Steensaltprismet hver-

ken i Form eller Politur var saa fuldkomment som onskeligt* Det

fandtes derfor at ikke alle de tilbagekastede Straaler kom ud i
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den paa den oprindelige Hovedretning lodrette Linie, men til-

deels skjondt langt svagere i andre Retninger. Det bor dog

bemærkes, at naar Thermosoilen blev paa den Plads, hvori den

modtog de lige Straalcr, men Prismel saltes for Gjennemgangs-

skjærmens Aabning, forsvandt al kjendelig Varmevirkning paa

Multiplicatoren. Polituren forandrede sig let, og maatte ofte for-

nyes. Det skeete endog i en lang Række at Forsog paa samme

Dag, at man efterhaanden fik slorre Tab, men at dette undgikkes,

saasnart man lod Straalerne falde paa et andet Sted af Prismet.

Stecnsaltprismets Virkning, at afboie en saa betydelig Deel af

Varmestraaler under en ret Vinkel, giver et beqvemt Middel til at

virke med Varmestraaler oven fra, og til at lede opadgaaendc

Slraaler til en horizontal Retning.

Orsted benyttede nu dette Middel til nogle Forsog over Vædskers

Udslraalning. Da Vandet saa let fordamper, og derved afkjoles, valgte

han forst Linolie, siden Linoliefernis. Han havde tidligere anstillet

Forsog herover, ved at sammenligne den Udslraalning, en bred Strom

af ophedet Linolie giver, med den der kommer fra et sværtet Stykke

Jernblik, som paa den ene Side opvarmes af Oliestrommen. Det

havde derved viist sig, at det faste Legeme havde givet noget

mindre Udslraalning end Olien. Da han fandt delte Slags Forsog

altfor lidet egnede til Sagens Afgjorelse, indrettede han dem nu

saaledes, at der over en Skaal med ophedet Linoliefernis til omtrent

115°, slaaende i Sandbad, stilledes et Steensaltprisme, saaledes at

Straalerne tilfortes Thermosoilen i horizontal Retning, og Virk-

ningen iagttoges paa Mulliplicator. Derpaa anbragtes paa Oliens

Overflade en Skaal med flad Bund af Jernblik. Den var anlobet

med Lampesværte paa den opadvendte Side. Udstraalningen viste

sig nu ogsaa her kj endeligt mindre. Forsoget gjentoges vexlende med

Oliens ubelagte og belagte Overflade, stedse med lige Udfald. Forso-

gene vare vel sikkre nok i Hovedsagen, men ikke talrige nok

til noiagtige Talbestemmelser; dog vil det ikke være meget afvi-

gende fra Sandhed, at antage at det sværtede Jernbliks Udstraal-

ningsevne kun er ^% af Oliens.

Orsted har ligeledes anstillet Forsog over Luflstrommes
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Udstraalning. Ved disse Forsog kunne de sædvanlige Indretninger

af Undersogelsesredskabet bruges. • '^Åaw-

Man tilveiebragte en .meget heed Luftstrom, ved at lade den

varme Luft, som opstiger fra en Metalskorsteen paa en Berzelisk

Lampe, gaae op under et derover anbragt Trækror, som gav Luft-

trækket en mere bestemt Retning. I den Deel af Luftstrommen,

der kunde tilsende Gjennemgangsskjærmens Aabning saadanne

Straaler, som kunde ramme Thermosoilen, var der slet ingen ly-

sende Varme. Man havde sat i Gjennemgangssoilens Aabning en

Steensaltplade. Virkningen af Luftstrommen alene gav ikkun 2

Graders Udslag paa Multiplicatoren ; hængtes derimod en sværtet

Jernplade deri blev Udslaget 33 Grader. Lignende Forsog ere

blevne anstillede med den Forandring, at der istedelfor Jernblikket

sattes sværtede Plader af Messing, Platin, Glas og et yderst tyndt

Glimmerblad. Udfaldene af Forsogene vare de samme paa smaa

Talforskjelligheder nær. „
-**

Orsted har i Anledning af de vigtige Sporgsmaal, som de

diamagnetiske Opdagelser fremkaldte, udsat Fortsættelsen af de

Forsog, hvortil det forbedrede Apparat var bestemt; men agter

senere atter at vende tilbage dertil.

Professor Forchhammer meddelte den Deel af Tillæget til

Mindeskriftet over Kong Christian den Ottende,, som angaaer hans

mineralogiske Samlinger, hvilket Tillæg er udarbeidet af Biblio-

thekar Olufsen.

Professor Steenstrup meddelte ligeledes en Beretning med

Hensyn til Kong Christian den Ottendes Conchyliesamling efter

Meddelelse af Doctor Bech.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Die Arbeit der Wårme. Riickblik auf Vortråge, gehalten bey den

Naturforscherversamlungen in Ntirnberg, Kopenhagen und Aa-

chen von Hermann v. Kauflmann. Kopenhagen 1848. 8.
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Wiens Keiscrliches Zeughaiis , zuni ersten Maale ans historisch-

kritischem Gesichtspunklc betrachtct von Fr. v. Lebcr. ister

Theil. Leipzig, 1846. 8.

Journal of the geological Society of London. Februar— Mai.

Abhandlungen der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaflen zu Got-

tingen. 3ter Bd. Goltingen 1847. 4.

Naturwissenscliaftl. Abhandlungen gesanimelt und durch Subscrip-

tion herausgegeben von Wilhelm Haidinger. Wien 1847. 4.

Berichte iiber die Mitlheilungen von den Freunden der Naturwis-

1 senschaften in Wien, gesammelt von Wilhelm Haidinger. 2ter

Bd. Wien 1847. 8.

Meteorologische Beobachtungen angestellt auf Veranslaltung der

naturforschenden Gesellschaft in Ziirich. 1837-46 8. »'i

Denkscrift zur Feier des hundertjåhrigen Jubilåums der naturfor-

schenden Gesellschaft in Ziirich am SOsten Novbr. 1846. 4.

Mittheilungen der naturforschenden Gusellshhaft in Ziirich. Heft. L

Zurich 1847. 8.

Het Institut of Vorslagen en Mededelingen uitgegeven door de

vier Klassen van het Konigl. Nederlandsche Institut. 1845*

4 Heft. 1846. 1-2-3-4 Heft.

Verhandelingen over Palingenesie und Metempsychosis van S. Kar-

sten , eene Vorlesung in het Konigl. Nederlands. Institut.

Amsterdam 1846. 4.

De tetralogia tragica et didascalia Sophoclia. Lectio habita in insti-

tutione regia Belg. classe tertia a Simone Karsten. Amstelo-

dami. 1846. 4.

Die Vegetationsorgane der Palmen, ein Beitrag zur vergleichenden

Anatomi und Physiologi von Herman Karsten. Berlin 1847. 4

Gelehrte Anzeigen herausgegeben von Mitgliedern der Konigl.

Bayerschen Gesellschaft der Wissenschaften. 25 Bd. Miinchen. 4.

Flora Batava. 151.
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Modet den 30'« Juni.

Conferentsraad Ørsted gav en Beretning om sine Under-

sogelser over Diamagnetismen, og fremviste de dertilhorende

Hoved forsog.

Diamagnetismen er, som bekjendt, opdaget af Faraday.

Denne beromte Physiker stodte ved Forsogene med sin store

Elektromagnet paa en Kjendsgjerning, som vel allerede tidligere i

et Par Exempler havde været bekjendt, men som hans Undersogel-

ser have givet en ny og meget omfattende Betydning. Anton

Briigmanns havde i Aaret 1778 opdaget, at Vismut frastodes af

begge en Magnets Poler, og Becquerel d. æ. havde gjenopdaget

den samme Virkning 1827^ og foiet til at det samme viser sig ved

Antimonet. Men Faraday opdagede nu, ved Anvendelsen af sin

mægtige Elektromagnet, at næsten alle de Legemer som ikke til-

trækkes af Magneten, frastodes. Han fandt derhos, at de samme

Legemer, naar man anvendte Stykker deraf, som have storre

Længde end Brede, stille sig tværs paa den Magnetpolerne for-

enende Linie, og ikke parallel med denne, som de tiltrækkelige

Legemer pleie at.gjore. Det var denne Egenskab han kaldte

Diamagnetisme.

Reich i Freiberg foiede hertil den af Forgjængerne ikke

paatænkte Bemærkning, at de to Magnetpoler, som hver for sig

frastode det diamagnetiske Legeme, ved at anvendes i Forening,

langt fra at give en foroget Frastodning, enten slet ingen give,

naar de ere lige stærke, eller kun en Frastodning svarende til Kræf-

ternes Forskjæl, naar de ere ulige. Han gjorde det derhos sand-

synligt, at der i det frastodte Legeme maatte opvækkes en Mag-

netkraft af samme Art som den i den frastodende Pol, tværtimod

det som skeer med Hensyn paa de tiltrukne Legemer. Wilh.

Weber bekræftede denne Tanke ved nye og skarpsindige Under-

sogelser, hvoraf det yderligere fremlyste, at de diamagnetiske

Legemer have en saadan Kraftfordeling, at der i dem ligefor en

indvirkende Magnetpol hersker samme Art af Magnetkraft som i

denne. Poggendorff bekræftede endvidere dette ved veludtænkte
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Forsog, hvortil Pliicker endnu foiede en ny, om end ei fornoden

dog lærerig og anvendelig Bekræftelse.

Disse Forarbeider have givet Ørsted Anledning til nye

Undersogelser. Alt hvad der var bleven sagt af de nysnævnte

Physikere om de diamagnetiske Legemers Tværstilling og magne-

tiske Kraflfordeling fandt han fuldkommen gjældende, naar man

lader disse Legemer svæve mellem de magnetiske Polflader; men

ikke saa, naar de kom udenfor samme.

For at kunne give en let Oversigt over de her modende

Forhold, vil det være nodvendigt at sige nogle Ord om Elektro-

magnetens Opstillings-Maade. Det var den polytechniske Lære-

anstalts store Elektromagnet, (see Oversigt 1847, S. 48 og 100—
102), som anvendtes, dog ikke med al den Kraft den kan erholde.

Sædvanligt sattes den i Virksomhed ved 8 eller flere indtil 16

Bunsenske Elementer. Magneten har Skikkelse som et stort

Latinsk U; dets 0,785 Meter hoie Grene staae 0,209 Meter fra

hverandre. Paa de to Endeflader lagdes i de fleste Forsog Jern-

stykker, som kunne bringes i storre eller mindre Afstand fra

hinanden, eller i Beroring. Endefladerne af disse Polstykker bleve

saaledes under Forsogene Polflader. Disse Polstykker vare i nogle

Forsog flade Jernstykker, af 0,09 Meters Brede og 0,026 Meiers

Tykkelse; i mange andre vare de Cylindere, som ved et pas-

sende Mellemled bleve forbundne med Magnetens egne Polflader,

og havde 0,047 Meter i Tværsnit.

Man tænke sig nu en Vismutslang, ophængt mellem to Pol-

flader med Silkeormespind, saaledes at den kan dreie sig horizon-

lalt; den vil da stille sig paa Tværs af Magnelrelningen ; og hvis

man bringer den ud af denne Stilling vil den sætles i Svingnin-

ger, ved hvis Slutning den kommer tilbage til den samme Stilling,

saaledes som allerede tidligere var angivet. Men staae Polflader

hinanden nogenlunde nær, saa vil Vismulslangen — saasnarl man, ved

at forkorte det bærende Silkeormespind, bringer den lidt op over

Polfladernes Rand — antage Længdeslillingen, og forst tabe al Ret-

ningskraft, naar den kommer henimod et Decimeler over Polstyk-

kerne. Forsogene havde samme Udfald, naar man istedetfor Vis-

mut anvendte Rav, Perlemoer, Skildpadde, Alabastcr o. s. v.
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Polfladernes storste Afstand var i disse Forsog 17 Millimetere;

dog var dette ikke den storste Afstand, hvori Forsoget endnu viste

nogenlunde samme Udfald. 1 en mindre f. Ex. 3 Millimeters Afstand

var Virkningen meget stærk. Man kunde endnu bruge mindre Af-

stande til at vise Længdestillingen , naar man ikke forst vilde see

Tværslillingen mellem Polfladerne. Selv et Kortblads Tykkelse

/{j Milimeter, var da Afstand nok.

Medens det diamagnetiske Legeme svævede mellem Polfla-

derne, provedes de modsatte Siders Magnetpoler. Dette kan ikke saa

heqvemt skee ved sædvanlige Magneter, hvis Poler let forandres ved

den stærke Elektromagnet, som ved Stykker af blodt Jern, i hvis

en Magnetpol nærmeste Dele ufeilbart den modsatte Virksomhed

opvækkes. For Kortheds Skyld kalder man det saaledes til Mod-

sætning tvungne Jern det polgrebne, og da vi med Sikkerhed vide,

hvilken Art af Magnelkraft del har, kunne vi bruge det som Op-

dagelsesmiddel med Hensyn paa Magnetkraftens Art i et andet

Legeme. Ved Tiltrækningen, som de nærmeste polgrebne Jerndele ud-

ovede paa Siderne af det diamagnetiske Legeme, saae Orsted de tydske

Physikeres Paastand bestyrket, at Magnetkraften ide en Magnetpol nær-

meste Dele er af samme Art so-m Magnetpolens egen. Naar derimod det

diamagnestiske Legeme svævede over Polfladens Rand, og stillede sig

parallelt med Magnetretningen, viste de nærmeste polgrebne Jerndele

ved deres frastodende Virkning, at Magnetkraften nu var fordeelt i

Stangens Længderetning, og at hver Ende havde en Magnetkraft,

der var den nærmeste Magnetpols modsat.

Naar den diamagnetiske Stang nedsænkes under Polflader-

nes nederste Rand, antager den samme Retning og Kraftfordeling

som over samme.

Forsogte man at lade den lille diamagnetiske Stang svæve

over det ene Polstykke, medens man ganske bortfjernede det an-

det, saa antog den endnu Længdestillingen, naar man lod dens

Midtpunkt svæve over eller næsten over Polfladens Rand; men

rykkede man Stangen videre ind over Polstykket, antog den atter

Tværstillingen. ^

Vi lære heraf, at Aarsagen, hvorfor der ikke viser sig Læng-

destilling over Magnetstykkerne, naar Polflader stilles betydeligt
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langt fra hinanden, kun er den, at de to virksomme Steder komme

for langt fra Midten af den ophængte Stang.

Naar man lader det mellem Polfladerne ophængte diamagne-

trske Legeme gjore Svingninger, finder man disses Haslighed

mindst mellem Polfladernes midterste Deel , men desto storre jo

nærmere Legemet hænger enten ved Polfladens overste eller

nederste Rand. Talstorrelserne ere endnu ikke noie nok be-

stemte. Ved Anvendelsen af 16 Bunsenske Elementer og med 6

Millim. Afstand mellem Polfladerne, gav en Vismutstang midt imel-

lem overste og nederste Rand 25 Svingninger i 30 Sekunder, men

ved overste Rand 100. Samme Vismutstang, ophængt saa nær som

muligt over Polfladernes Rand, saaledcs at den tog Længdestillin-

gen, gjorde kun 19 Svingninger i 30 Sekunder.

De her berettede Forsog vise os en forhen ubekjendtEgen-r

skab ved de diamagnetiske Legemer; nemlig at de magnetiske

Virkningsretninger, ved Overgangen fra eet Forhold mod den ind-

virkende Magnets Poler til et andet, krydse hinanden. Denne

Kraflretningernes Krydsning er overhovedet en holst mærkværdig

Sag, og vil i det Folgende vise sig som Diamagnetismens for-

nemste Skjælnemærke.

Vi see ligeledes af de anforte Forsog, at denne Kraftretnin-

gernes Krydsning foregaaer ved Randen af Polfladerne, det er: ved

Skjæringslinien mellem de to Flader , hvoraf den ene er parallel

med Axen, den anden lodret derpaa.

Ophænger man et af de diamagnetiske Legemer horizontalt

svævende ved et Silkeormespind paa den ene Ende af en Vægt-

stang, som kan hæves og sænkes, saa kan man prove Magnetens

Frastodning under forskjellige Forhold. Det findes da , at det

diamagneliske Legeme frastodes stærkt, naar det hænger mellem

Polfladerne og tillige nær deres Rand. Detstodes opad, jo nærmere

det hænger ved den overste, nedad jo nærmere det hænger ved

den nederste. Naar det hænger ligelangt fra begge , er der

Ligevægt mellem Frastodningerne. Naar Legemet svæver over

eller under Polrandene, og har Længdestillingen, fraslodes det dog,

men langt svagere.
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Ved disse Undersogelser fortes Orsted til at opdage en ny

Klasse af diamagnetiske Legemer. Man havde hidindtil antaget, at

kun de Legemer, som frastodes af Magneten, ere diamagnetiske, men

at de, som tiltrækkes, alle ere magnetiske paa samme Maade som

Jernet; men nu viser det sig at de Legemer, som yderst svagt

tiltrækkes af Magneten, have en saadan Hovedlighed med de hid-

indtil kjendte diamagnetiske Legemer, at de maa sættes i Klasse

med disse, skjondt i en ny Afdeling.

Det forstaaer sig at alle de foran omtalte diamagnetiske Le-

gemer hore til den ældre Afdeling, og at de anforte Virkninger

kun tillægges dem. ^'i

Et ophængt svagt tiltrækkeligt, mere langt end tykt Le-

geme stiller sig imellem Polfladerne parallelt med Magnetretnin-

gen, men hæves det over Polftadernes Rand, tager det Tværstil-

lingen. Disse Forsog ere blevne anstillede med adskillige Glas-

arter, med Messing, med Platin. Efter Modet har han endnu

fundet at folgende Legemer henhore til samme Række: adskillige

Jernoplosuinger af meget ulige Styrke, Vismut galvanisk over-

trukket med en næsten uveielig tynd Jernhinde, Obsidian, Kul-

jernsteen, Palladium, Iridium, Nysolv, Trækul (i det mindste

dem han har provet) forkullet Steenkul (coaks). Ubrændte Steen-

kul hore til den ældre Art af diamagnetiske Legemer. Kullene og

Iridiet modtoge Magnetpoler, som havde nogen Varighed, og der**

for ofte give forviklede Forhold. h

lovrigt har den magnetiske Kraftfordeling naturligvis nogen,

skjondt ofte usigelig kort Varighed i alle diamagnetiske Legemer.

Nogle- vende sig, hvergang man vender den elektriske Strom,

som giver Jernboilen sin Magnetkraft. De andre sættes dog der-

ved i nogen Svingning, skjondt ofte meget svag. Det synes at

Virkningen har desto storre Varighed, jo mere tiltrækkelige de ere.

Vi see hos de tiltrukne diamagnetiske Legemer den samme

Krydsvirkning, som den der viste sig hos de frastodte, kun med

omvendt Orden, i det at de tiltrukne Legemer antage Længdestil-

lingen under de samme Retingelser, hvorunder de frastodte an-

tage Tværstillingen, og Tværstillingen under de samme Betingel-

ser hvorunder hine antage Længdestillingen. ,i:^:*iU; u. i.i,,.;.;ji;
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Medens de tiltrækkeligc diamagnetiske Legemer have Tvær-

stillingen, ligger deres magnetiske Kraflfordeling ogsaa i Tværret-

ningen og ikke i Længderetningen. Orsted troede i Begyndelsen

at hver Side ogsaa her havde samme Slags Magnctkraft, som den

nærmeste indvirkende Magnetpols. Han havde virkelig fundet at

de nærmeste polgrebne Jerndele tiltrak den mod dem vendte

Side; men dette skeer kun, forsaavidt som disse ved deres Mag-

netkraft frembringe en ny magnetisk Fordeling, som ophæver den

der var frembragt af Elektromagneten. De polgrebne Jerndele

kunne frembringe en saadan Virkning i de Dele af den svævende

Stang, som ore dem meget nær. Ved fortsatte Forsog fandt han,

at den tværmagnetiske Stang har paa hver Side det Slags Magnet-

kralt, som er den nærmeste indvirkende Magnetpols modsat. Me-

dens disse tilstrækkelige diamagnetiske Legemer svæve mellem

Polfladerne, og der have Længdestillingen, ligger ogsaa deres

Kraftfordeling i Længderetningen. Vi have da i de tiltrukne

Legemer ligesaavel en Virkningsretningernes Krydsning som i

de frastodte. Dette Forhold^ synes da at være Diamagnetismens

Grundcharakteer; men det er tillige aabenbart at de frastodelige

og de tiltrækkelige diamagneliske Legemer udgjore to Afdelinger

i denne Klasse. Man kunde skjelnc dem ved enten at kalde de

hidhorende Legemer, som allerede her skeet, de frastodelige og

de tiltrækkelige diamagnetiske Legemer, eller man kunde kalde

dem af den forste Afdeling de positivt diamagnetiske, dem af sidste

de negativt diamagnetiske. For at de negativt diamagnetiske Le-

gemer skulle antage Tværstillingen, maa Polfladerne være hinanden

endnu noget nærmere end for de positivt diamagnetiske.

Jernet selv har hidindtil ikke ladet sig forsætte i nogen

diamagnetisk Forfatning. Yderst tynde Jerntraadc af ^V Millimeters

Tværsnit tiltrækkes endnu saa stærkt, at Silkeormespindet i hoi Grad

strammes derved. Til et yderligere Forsog brugtes en Pennepose,

som for sig er positivt diamagnetisk. Man satte deri et Stykke af

Jerntraaden, som neppe var to Millimetere langt, men dog for-

holdt del sig som Jern. Selv naar man anbragte deri en meget

lille Jernfiilspaan , viste den dog Jernets Egenskab; naar man

derimod anbragte i Penneposen et Straahalm, som havde været
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befugtet ined Jernoplosning, erholdt man meget tydeligt negativ

diamagnetiske Virkninger.

Ligesom de positivt diamagnetiske Legemer mellem Polfla-

derne gjore deres Tværsvingninger hurtigst, naar de hænge nær

ved Kanterne, saaledes gjore ogsaa de negativt diamagnetiske de-

res Længdesvingninger hurtigst nær Polfladernes Kanter. En lil^

trækkelig Glasstang af 27 Millimeters Længde, ophængt mellem

Polflader, som havde 29 Millimeters Afstand, saa at hvert Ende-

punkt af Stangen ikkun havde 1 Millimeters Afstand fra Fladen,

gav, naar dets Endepunkter stode ligefor Fladernes Midtpunkt, 4J

Svingninger i 30 Sekunder; i forskjellige Afstande over og under

svingede den hurtigere, og ved Polfladernes Rand gjorde den 19

Svingninger i 30 Secunder. Naar Polfladerne have denne Afstand,

antager Stangen ikke Tværstillingen over Polfladernes Rand; men

gjorde med uforandret Længdestilling i 4| Millimeters Afstand der-

over 5| Svingninger, i 9 Millim. Afstand 4 Svingninger, i 13| Mil-

lim Afstand 2| Svingninger i 30 Sekunder. Man satte nu Polfla-

derne i 3 Millim. Afstand. Glasstangen kunde naturligviis nu ikke

antage Længdestillingen mellem dem; men den viste dog den

meest livlige Stræben til at antage denne Tilstand. Derimod gjorde

den over Polfladernes Rand hurtige Tværsvingninger: i 2 Millim.

Afstand derover gav den 18 Svingninger i 30 Sekunder, i et Kort-

blads Afstand 35, i den mindste Afstand, hvori man kunde und-

gaae Beroring 45 Svingninger.

Man seer at baade de positivt og de negativt diamagnetiske

Legemers Svingninger ere hurtigere, naar de have Tværstillingen

end naar de have Længdcstillingen. Det maa iovrigt bemærkes

at de her givne Talbestemmelser ikke ere udforte med saa fuld-

komne Sammenligningsmidler, at noiagtige Beregninger derpaa

lade sig grunde.

Det S. 52 anforte Forsog med et positivt diamagnetisk Le-

geme, hængende i Silkeormespind ved den ene Ende af en Vægt-

stang gjentoges med et negativt. I Tværstillingen over Polflader-

nes Rand blev det stærkt trukket ned ad, under dem op ad. For-

holdet i andre Stillinger er endnu ikke blevne forsogte.
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()r5(erf sluttede med at bemærke, at uagtet han anseer det

her Meddeelte blot for Begyndelsen til en langt videregaaende

Undersogelse, har han dog ikke villet udsætte Bekjendtgjorelsen

af det Fundne, paa det at Flere kunne medvirke til Sagens Oplysning.

Professor E, A. Scharling underrettede Selskabet om, at

han, efter at have foretaget en passende Forandring med det

Respirationsapparat, som han ved Selskabets Understottelse i sin

Tid lod indrette, havde seet sig istand til baade at controUere

sine tidligere Forsog over Mængden af den Kulsyre, som et Men-

neske udvikler i en given Tid, og til at udstrække disse Forsog

til Bestemmelser for Personer, som enten arbeide stærkt, eller som

i længere Tid have nydt en stor Deel Brændeviin.

Da selve Afhandlingen, som er temmelig kort, snart vil

blive trykt i Selskabets Skrifter, indskrænker man sig her til at

anfore folgendc Resultater.

Naar et Menneske arbeider stærkt udvikler han meget mere

Kulsyre end naar han forholder sig rolig.

I ovennævnte Forsog steeg Kulsyrens Mængde til det

3-dobbelte.

Drankere udvikle mindre Kulsyre end ædrue Personer.

Den storre Udvikling af Kulsyre er ledsaget af en stærkere

Varmeudvikling.

Til nærmere Oplysning om Mængden af den ved disse For-

sog udviklede Varme meddeltes flere Forsog, som til Sammenlig-

ning vare anstillede deels med brændende Lys deels med varmt

Vand.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Atti della reale academia delle scienze, sezione della societa reale

Borbonica. Vol. V. P. II. Napoli 1844. 4.

Dicorso del segretario perpetuo della societa reale Borbonica sui

lavori de questa etc. 1 Luglio 1845 al 30 giugno 1846.

Rendiconlo delle Adunanza de'lavpil^^tyja.i^e academica delle

scienze. Nr. 27.
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Oversigt
/ over det

Kongelige danske VidensKabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

1 Aaret 1848.

Af ^^^ii^^vØ

Conferentsraad og Professor ÆW» C^ Of*tff^<f^
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Seeretair.

JWr. 9. S.

Modet den 3"^'« November.

Professor Liebmann forelagde Selskabet en Afhandling over

Mexicos Brægner og gav en almindelig Udsigt over denne Fami-

lies Forhold i hiint Land,

Selskabet modtog folgende Skrifter;

Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingénieurs des

mines, ou recueil d'observations météorologiques et magné-

tiques faites dans l'étendu de l'empire Russe, publié par ordre

de Sa Maj. Témpereur Nicolas I., sous les auspices de son

Exe. Mr. de Wrontschenko, ministre des fmances, par A. T

Kupfer, directeur des observations magnétiques des mines.

Année 1845. I & II. St. Petersbourg 1848. 4.
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Resumé des observations méléorologiques faites dans l'étendu de

l'empire Riisse etc. par A. T. Kupfer. I cahier. St. Peters-

bourg. 1846. 4.

Flora Batava. 152 & 153.

^ Modet den 17^^ November.

Professorerne Forchhammer og Steenstrup meddelte Folgende:

Selskabet har iQor bevilliget en aarlig Sum af 300 Rbdlr. i

tre Aar til en geologisk-antiqvarisk Undersogelse af Omegnen af

Leire, der skulde udfores af Dhrr. Prof. Forchhammer^, Steenstrup

og Inspecteur Worsaae. Commissionen har benyttet afvigte Som-

mer, saavidt Medlemmernes ovrige Foretninger og det ugunstige

Yeir tillod, for at bestemme denne Egns geognostiske Forhold,

og har nu af dets Medlemmer Prof. Forchhammer og Steenstrup

modtaget to særskilte, hinanden supplerende, Beretninger, hvoraf

den forste, affattet af Prof Forchhammer, indbefatter de almindelige

geognostiske Forhold, og den anden, affattet af Professor Steen-

strup, de sig dertil knytiende zoologiske Forhold.

Naar man fra Roeskilde gaaer imod Holbek hæver Landet

sig bolgeformigen henimod Byen Svogerslev, der ligger paa en

lille, forholdsviis temmelig hoi Slette. Herfra synker det igjen

bolgeformigen til de brede, og temmelig dybe Dale, der danne

Leiet for de forskjelligc Grene af Leire- og Kornerup-Aa, indtil

Landeveien noget ostlig for Lindenborg-Kroe naaer en af de

mange Vige, hvormed Isefjorden selv i vor Tid skjærer sig dybt

ind i Landet. Til venstre ligger et hoit, meget bakket og gjen-

nemskaaret Land, som faaer et endnu mere skarpt og characteri-

stiskt Udseende ved de utallige Gravhoie, der krone hvert frem-

ragende Partie af Bakkestroget, og danne en af de meest paa-

faldende Egne i Sjæ'lland. Dette hoie Bakkepartie er Omegnen

af Leire, og naar man fra denne Bye, der ligger lige ved Bredden
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af Leireaa, gaaer ind i Bakkestroget selv, finder man paa et tem-

melig hoit Land en Mængde skarpttegnede og bratte Bakker, adskilte

fra hinanden ved Dale, der snoe sig i underlige Vindinger omkring

Hoiderne. En af disse Dale er den saakaldte Herthadal, hvis dy-

beste Deel er udfyldt med et par Smaasoer. Fra de hoiere Bak-

ker overseer man den hele Egn, der sænker sig imod Syd til en

stor Slette, imod Nord derimod til et meget vexlende Land, hvis

Dale, Enge og Torvemoser umiddeldart slutte sig til Isefjordens

utallige Forgreninger, og hvis hoiere Dele og Bakker gjengive

Fjordens mange Ger. To Aaer gjennemskjære denne Egn, Leire-

aa og Kornerupaa, og tæt Syd for Byen Leire nærme disse to

Aaer sig hinanden, saaledes at de ikkun adskilles ved en lav Eng-

strækning af maaskee hundrede Alens Brede. Kunsten har her

forandret de naturlige Forhold og begge Aaer ere her forenede

for at adskilles igjen, hvorpaa hver særskilt soger sin Vei til

Fjorden. Deels er denne Forandring foregaaet i en senere

Tid for at aflede den storste Vandmængde, der efter sit natur-

lige Lob vilde flyde igjennem Leireaa, til Kornerup -Aa og

forsyne de ved samme liggende Moller og andre Værker med

Vand, deels er den maaskee foretaget i en ældre Tid, og

for at opnaae ganske andre Oiemed, men Kunsten har ikkun

tilbagefort en Tilstand, som i en enduu langt ældre Periode

var aldeles naturlig. Aaleiet er i begge Aaer paa de fleste

Steder meg^t bredt, og det Vand de nu fore aldeles utilstræk-

keligt til at fylde Dalen, ja, hvis Begnmængden var 10 Gange

storre end den for nærværende Tid er i Danmark, vilde Oplandet

ikke kunne tilfore en Vandmængde, der svarer til Dalenes Brede

og nuværende Niveauforhold. Kornerup-Aa har i sit Lob flere

temmelig store Soer, men denne Tilstand, der nogenlunde svarer tU

det gamle Forhold, er ligeledes kunstigen tilveiebragt ved Dæm-
ninger^ der stemme Vandet op for at benytte det ved Mollerne.

Jordbunden er i den her beskrevne Egn udenfor Flodleiene, i

Dybden overalt Bullesteens Leer, som ogsaa paa mange Steder

danner Overfladen, men i Almindelighed dækker et meer eller min-

dre mægtigt Lag af Bullesteenssand denne dybere Jordbund , og

Bakkerne bestaae med faa Undtagelser af Bullesteensand. I
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Nærheden af Byerne, især Kirkebyerne, er dette Rullesteenssand

ganske sort og overordentlig rigt paa Humus, som f. Ex. ved

Svogerslev, Kornerup og omkring Leire, medens de Byer der ligge

paa Leer, som f. Ex. Kattinge, ikke vise denne Eiendommelighed,

der uden Tvivl hidrorer fra den længere eller kortere Tid Jorden

har været under Dyrkning, og ved Gjodning har faaet et regel-

mæssigt Tilskud af organisk Stof. Saaledes vil sandsynligviis

Jordskorpens Farve være et vigtig Hjelpemiddel til at bedomme

Byernes Alder. Paa den anden Side lærer denne Betragtning, at

vore Forfædre i en ældre Tid ikkun dyrkede Sandjorden, og at

Leerjorden som nu med Rette ansees for den frugtbarste, forst i

en senere Tid er kommen under Kultur, ligesom det er bekjendt,

at man ikkun i den allerseneste Tid ved forbedrede Agerdyrk-

ningsredskaber har været istand til at bringe dens hele plante-

nærende Kraft til Virksomhed. Da Leerjorden neppe vil kunne

dyrkes uden Jernredskaber bliver man fristet til at sætte den Tid,

da Sandjorden udelukkende blev dyrket i en Periode da Jernet

var ubekjendt, eller dets Anvendelse ikkun lidet udbredt, og da

den lette Sandjord kan bearbeides med Træ, har det sandsynligviis

været det Materiale som er bleven benyttet dertil.

Anvende vi Jordens Farve som Kjendetegn paa Dyrkningens

Alder, saa er Leire en af de Byer, der har den ældste Kultur af Jord-

bunden, thi Markerne omkring Byen udmærke sig ved en overordent-

lig mork Farve. Jeg maa dog herved bemærke, at vi have iagttaget

en Mark i Nærheden af denne Bye, hvis sorte Farve ikke alene hid-

rorer fra indblandet Humus, men, som man allerede ved en overfladig

Betragtning finder, tillige hidrorer fra en Mængde Stykker Trækul

1 Jorden. Da nu virkelig Trækul, med velvedligeholdt Træstructur,

ikkun kan dannes af Træet ved en Forkulning eller ufuldkommen

Forbrænding, og ingen anden chemisk Indvirkning kan frembringe

det, saa maa det hidrore fra Brand. Man finder slige Kulstykker

meget hyppigen paa Steder, hvor der tidligere har været Kul-

miler, men det er meget usandsynligt, at disse Kulstykker ved

Leire hidrore fra en saadan Kulmile, hvis aldrig store Omkreds man

endnu længe efter kan opdage ved Begrændsningen af den sorte

Farve, medens disse ere udbredte over en ikke ringe Deel
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af Marken. De hidrore altsaa sandsynligviis fra Ildsvaade af Byg--

ninger. og da Trækul hore til de meest uforstyrrelige Stoffer,

der i Aartusinder uforandrede kunne ligge i Jorden, er der fra

den Side intet til Hinder for at antage at de kunne hidrore fra

Forstyrrelsen af det gamle Leires Træbygninger.

Undersoger man de lavere, nærmere ved Fjorden beliggende

Strækninger noiere, hvortil Grofterne paa mange Steder give An-

lednings saa finder man, at Torvemassen i Almindelighed hviler paa

en Jordbund, der er fuld af Slrandskaller. Disse Muslinger ligge

sædvanligt i en feed steenfri Leerbund, men der er ikke faa

Steder hvor man finder dem blandede med Sand og Smaastene.

Hvor dybt det muslingforende Lag naaer er ikke afgjort, og ri-

meligviis har det paa forskjellige Steder en meget forskj ellig Tyk-

kelse. Phænomenet er saa almindeligt, at man ikke kan tænke

paa at forklare det ved jen tilfældig Tilforelse af Skallerne, og

medens man kunde antage, at en usædvanlig hoi, forbigaaende

Vandstand, forenet med Storm og hoi Bolgegang, kunde have

skyllet Sand, Smaastene og Muslinger langt ind paa Lavningerne i

Nærheden af Fjorden, bliver denne Forklaringsmaade uantagelig

med Hensyn til de Skaller, som ere nedlagte i fiint Leer. Det

folger nemlig allerede af physiske Grundsætninger, at Leer ikkun

kan afsættes i fuldkomment roligt Vand, og alle Erfaringer ved

vore Kyster bekræfte, at Havet ikkun afsætter Leret, hvor der

ingen Bolgebevægelse finder Sted, altsaa enten i Fjorde og bag

ved Oekjeder, eller i et saa dybt Hav, at Bolgebevægelsen ikke

naaer derned. Havet maa altsaa tidligere have fyldt alle disse

Dale og Engstrækninger, og det bliver da derfor at afgjore, om

Soen i en tidligere Tid ved uforandret Niveau kan have staaet

paa de Steder, hvor vi nu finde vStrandskaller , i hvilket Tilfælde

alle disse Torvemoser med Strandskaller maa betragtes som en

Lagundannelse , der er adskilt fra den egentlige Fjord ved en af

Havet opkastet Sandrevle. Et fuldstændigt meget noiagtigt Nivelle-

ment af disse Dale, og navnligen de Steder hvor Skallerne nu

findes, vilde kunne afgjore dette Sporgsmaal, men da vi ikke have

seet os istand til at udfore det, have vi maattet noies med at

skjonne Holderne og det Skjon har fort os til dette Resultat,
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at mange af disse Muslinglag- ligge betydeligen over Fjordens

nuværende Niveau. Desuden maatle man, hvis Dalenes Torvemoser

vare en Lagundannelse, ved deres Munding kunne finde Spor af

den Sandrevle, der har foranlediget Udelukkelsen af Sovan-

det og Forvandhngen af Fjorden til en Ferskvandso og Torve-

mose, men slige Revler have vi intet Sted iagttaget ved disse

Dale, medens vi saae en saadan Revle paa Jægerspriishalvoen i

Nærheden af Kjolholmen, hvor den virkelig har foranlediget Dan-

nelsen af en Torvemose. Forvandlingen af de tidligere Fjordarme

til Ferskvandsoer og Torvemoser skyldes altsaa en Niveauforandring

og, at den bestaaer i en Hævning af Landet folger af dens Sam-

menhæng med Hævningerne i Jylland og hele Skandinavien, som

er et af de bedst beviste geognostiske Phænomener. Ved denne

langsomme Hævning har Landets Udseende i denne Deel af Sjæl-

land væsentligen forandret sig, og det Kort som er fremlagt i Sel-

skabet, og som jeg haaber senere at kunne bekjendtgjore, giver

en Idee om Forholdene i en tidligere Tid.

De nylig anforte Kjendsgjerninger om en Hævning af Landet

ere alligevel langtfra ikke de eneste vi have iagttaget. Vi have

undersogt næsten den hele meget bugtede Strandstrækning der

ligger mellem Roeskilde og Holbek, og overalt fundet vore i Leiet

af Kornerup og Leire-Aa anstillede lagtagelser stadfæstede. Stranden,

selv hvor den ligger betydelig over den overste Tanglinie, er

bedækket med Muslingskaller, og smaa Bugter, som strække sig

ind i Landet, ere fyldte med Strandskaller, for det meste endnu

sammenhængende og ubeskadigede, indlagte i fiint Leer som ofte

er trængt ind imellem Skallerne, og udfylder det Rum som Dyret

tidligere indtog.

Foruden disse sammenhængende Iagttagelser, der antyde en

Hævning af hele Isefjordens Kyster, og dermed ogsaa af det

omgivende Land, have vi seet en anden Række af Phænomener,

som vel ere nær beslægtede med de nylig omtalte, men ikke desjo-

mindre saa forskjellige derfra, at de fortjene særskilt Omtale.

Ligeoverfor Sluphusene paa den venstre Side af Leireaaens Udlob

findes paa et noget bredt Forbjerg i en Hoide, som vi antage at

være 15 Fod over Isefjordens nuværende Speil, en Mængde
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Strandskaller blandede med Rullesteenssandformationens Smaastene

0^ Sand. Saa langt dette Muslinggruus strækker sig, er Jorden

ganske sort farvet, og naar man graver ned, finder man, at den

sorte Farve, som Jorden viser, forsvinder med Muslingerne, og de

dybere Lag ere fri baade for det sort farvende organiske Stof,

og for Skallerne. Man seer tydeligt, at den sorte Farve og Mus-

lingernes Forekomst hore sammen, og ved at sammenligne mange

andre Puncter, hvor Strandskaller findes paa meer eller mindre

bratte Skrænter betydeligere hoiere end de Steder ere, hvor ellers

vore fossile Strandskaller findes, kommer man til den Overbeviis-

ning at Skallernes hoie Beliggenhed og Jordbundens sorte Farve

hore ligeledes sammen. Som Steder, hvor vi have iagttaget

Skaller under dette Forhold nævner jeg her Kysten mellem Jæ-

gerspriis-Færge og Gjorslev ; her ere Muslingerne meget sjældne

i den sorte Jordbund, og bevise derved, at den sorte Farve ikke

kan hidrore fra Levningerne af Skallernes forraadnede Dyr; Lang-

ved-færge iRyesogn, Vintermollerne i Sonnerup Sogn, hvor dette

sorte Lag med Strandskaller hviler paa et Lag al Ferskvands-

kalk, der er saa mægtigt, at det brydes og benyttes til Kalk-

brænding. Endvidere findes det ved Stranden i Nærheden af

Kattingeværkj, hvor det naaer enHoide af 20 Fod over Isefjordcns

nuværende Vandflade. Jeg tænker mig at disse sorte musling-

forende Lag, som ligge hoiere end vi ifolge alle andre Phæno-

mener kunne antage at Isefjordens Vandspeil nogensinde i den

Jordperiode hvorom her tales, har naaet, er netop den Tids overste

Tanglinie. Ved dette Udtryk forstaaer jeg nemlig den overste

Linie, hvor man finder Tangen om Foraaret langs med Kysten,

og hvorhen den ved Vinterens Storme og Hoivande er kastet.

Da denne Linie er betydelig over Vandets almindelige Stand, liar

jeg benyttet den til at sammenligne Lagene af de fossile Skaller,

overbeviist om, at Muslinglagene, der umiddelbart ere kastede op

ved Bolgerne, aldrig fra samme Vandspeil, ville naae denne Tang-

linies Hoide, og at altsaa de Muslinglag, som vi finde hoiere end

denne Tanglinie, hidrore fra en Tid da Vandets Overflade var

hoiere i Forhold til det omgivende Land Tangen forer Skaller

og Smaastene med sig op paa Stranden, og en saadan Opskylning
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samle Stene og Skaller, medens Jorden blev farvet af Tangens

organiske Stof. Hvad der synes at bekræfte denne Mening er,

at de skalforende Gruuslag altid fremkomme paa bestemte Loca-

litetcr, nemlig enten paa Forbjerge og Næs, saasom ved Udlobet

afLeireaaen og ved Langtved, eller i smaa trugformige Fordybninger

i Strandskræ^nten , saasom ved Kattinge, og det er velbekjendt, at

Tangen endnu pleier at samle sig paa lignende Steder paa Ky-

sterne. Jeg havde haabet, at den chemiske Analyse kunde bidrage

til at afgjore Sporgsmaalet om Oprindelsen af disse sorte Masser,

og har undersogt den for Svovelsyre, der i Forbindelse med Kalk

udgjor en betydelig Deel af vor almindelige Blæretangs Aske, en

Forbindelse der er saa tungoploselig i Vand, at man kunde formode

at en Deel deraf endnu ikke var udvasket i de Aartusinder, der

ere forlobne siden disse Lag bleve afsatte. Jeg har ogsaa virke-

lig opdaget Svovlsyre i denne sorte Jord fra Kattinge, men i saa

ringe Mængde, at jeg ikke tor slutte noget deraf, i det mindste

ikke forend jeg har anstillet en Række sammenlignende Underso-

gelser med Jordskorpen fra forskjellige andre Steder.

Naar jeg nu til de heranforte Kjendsgjerninger for en tid-

ligere hoiere Vandstand tilfoier, at der paa mange Steder findes

Havstokke og Revler, kj endelige ved de mange afrundede og ble-

gede Stene, og som ligge paa et hoiere Niveau end det er, som

Bolgetoppen kan naae for nærværende Tid, saa har jeg sammen-

stillet de Erfaringer, der efter min Overbeviisning fuldkomment

godtgjore, at Isefjorden i tidligere Dage havde en langt storre

Udstrækning, og en ganske anden Begrændsning, end den har

for nærværende Tid. Forend jeg nu gaaer over til en nærmere Beteg

nelse af de udtorrede Vige og Sunde, og Fjordens gamle Grændser,

maa jeg endnu omtale en anden Forandring i modsat Retning, en

Sænkning hvoraf ligeledes tydelige Spor opdages i disse Egne.

Ved Vintermollerne i Sonnerup-Sogn er der afsat et meget

mægtigt Lag af Kildekalk, som er fuld af Land- og Ferskvandssnegle,

som altsaa maa være afsat paa Landjorden, eller i rindende Fersk-

vand. Paa denne Kildekalk ligger et Lag af sort Jord med knu-

ste Skaller afMytilus edulis ogLittorina littorea; det er det oven-
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anforte Tanglag, altsaa en Saltvandsdannelse, som nu ligger en

Fjerdingvei fra Stranden, men dette Saltvandslag er dækket af et

nyt endskjondt ikke meget mægtigt Lag af Ferskvandskalk. I en

Mose omtrent i Miil N. for Skullelov viste sig, regnet fra Over-

fladen, folgcnde Forhold.

1 Fod Mosejord,

24 — guult Leer med Card. edule og Nassa reticulata. Mus-

lingerne ere for det meste lukkede og fyldte med Leer.

Derpaa folger i Dybden Torv, som i en Mægtighed af 6 Fod

endnu ikke var gjennemgravet; den indeholdt Levninger af Eeg,

Ene, Birk, Froetaf Bukkeblade, og er efter Folkenes Udsagn meget

svovlet, hvilket bekræftes derved, at den ved Udtorring overtræk-

ker sig med et hvidt Beslag af Gips. Altsaa ogsaa her findes

dybest et Lag af Ferskvand- og Landdannelse, derpaa et vSaltvands-

lag, og overst igjen et Lag som er dannet i Ferskvand.

Ved nogle Udflyttergaarde fra Herslev, findes en lille Mose

adskilt fra Strandbredden ved en Revle af Strandstene med enkelte-

Strandskaller. Her var Forholdet folgende, regnet fra oven:

8 Tommer Engtorv,

4 — hvid Mergel uden Skaller,

3 — graa Leermergel uden Stene, men med utallige

Strandskaller, hvoriblandt Muslingerne næsten

alle vare lukkede.

Under detle Lag fulgte Torv af samme Beskaff'enhed som paa

det forrige Sted.

Disse Iagttagelser bevise, at Egnene omkring Isefj orden have

havt en Periode, hvor Soen er steget, og har oversvommet Steder

der tidligere have været torre, eller dækkede med Ferskvand.

Denne Vandbedækning har ikke været en Overskylning, men Van-

det har staaet længe og roligen paa disse Steder, thi ellers kunde

hverken Muslingerne være saa fuldkomment vedligeholdte, eller

Leret, som er steenfrit og fiint, være afsat. Overeenstemmende

med velbegrundede geognostiske Sætninger tilskriver jeg denne

Niveauforandring til en Sænkning^ og den staaer ligesaa lidt ene

som Hævningen omkring Isefjorden. Den horer til den store, vor

Jordperiode tilhorende Begivenhed, som jeg har betegnet som
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den store Nordso-Sænkning ^ og hvoraf Spor ere opdagede saa

langt ostlig som Bornholm, og forresten ved de danske, tydske, hol-

landske og engelske Kyster af Nordsoen, ved de franske og engel-

ske Kyster afCanalen, og selv ved de spanske Kyster. Medens den

store skandinaviske Hævning især forandrer det nordlige og ostlige

Europas Kysler, har Nordsosænkningen forandret især det vestlige

og sydvestlige Europa; medens den skandinaviske Hævning har

været langsom, og vedbliver endnu, synes Nordsosænkningen, at

have været pludselig, og har for længe siden allerede ophort

at virke. De nordlige og ostlige Dele af Danmark, og den syd-

lige Deel afSkaane have været paavirkede af hegge disse Niveau-

forandringer, og deres modsatte Virkninger berede ofte den iagt-

tagende Geognost store Vanskeligheder.

Enkelthederne med Hensyn til vore Undersogelser over Ky-

sternes tidligere Forhold ere folgende, som jeg her anforer fore-

lobigen indtil det vil være muligt, at bekjendlgjore et Kort, der

kan gjengive det gamle Forhold i sin Heelhed.

Boserup-Gaard og Skov var en Oe; Sundet gik fra et Sted

tæt sonden for Bistrup indtil den sydostligste Deel af Kattingc-

S6; vi have kunnet folge Strandskallelaget fra Bistrup indtil om-

trent § af hele Strækningen til Kattinge-Soe.

Kornerup-Aa var en Fjord, der strakte sig med Saltvand

indtil noget sydlig forLeire; vi have fundet en Havstok af Strand-

skaller og Gruus paa den sydvestligste Side af Kattinge-S6 , og

et sort Jordlag med Muslinger mellem Leire og Herlufmagle.

IjQive Aa var en Fjord, der i Nærheden af Leire stod i For-

bindelse med Kornerup Fjorden, og forvandlede Herslev Sogn og

en Deel af Kornerupsogn til en Oe. Vi have kunnet folge Lag af

Strandskaller fra Aaens Munding indtil Leire-Molle.

Selsoe-Sogn paa Jægerspriis-Halvoen var en Oe; Sundet

gik igjennem Selsoen forbi Olufskilde, omkring Torpegaarden,

der er en Holm, og omkring en temmelig hoi Aas af Koralsand, hvor

den satte sig i Forbindelse med den Viig, der nu danner Koholms-

mose, samt omgav en Mængde enkelte Holme af Rullesteensleer.

Vi have paa hele Strækningen fundet Lag af Strandskaller i Mosen

og hist og her Havstokke og Revler med Skaller.
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Ved Skibhye strakte en Viig sig langt ind i Landet , som vi

ved Strandskallerne have fulgt indtil i Nærheden af Byen, men Landets

Form og Hoideforholdene antyde, at denne Viig var den ostlige

Munding af et Sund, hvis storsle Strækning nu indtages af Veile-

Aae. Denne Formodning trænger ikke destomindre til Stadfæstelse

ved fortsatte locale Undersogelser. Hvis den er rigtig, saa har

den nordlige Deel af Jægerspriis-Halvoe været en Oe.

Foie vi hertil, at den Deel af Odsherred hvorpaa Rorvig lig-

ger ifolge tidligere Undersogelser, som jeg for flere Aar siden har

anstillet, men som trænge til en Revision, har dannet 4 Oer,

og atArresoen, ifolge sit hele geographiske Forhold, maa antages

at have staaet ved et Sund i Forbindelse med Roeskilde-Fjorden

og ved et andet Sund med Kattegattet, saa have vi her de slorre

Omrids af Lsefjordens tidligere geographiske Forhold. Naar man

antager at det gamle Hledre har ligget hvor vi nu finde Byen

Leire, en Formodning der har fundet nye Bekræftelser ved vore

naturhistoriske Undersogelser, kan man ikke negte at Beliggenheden

var ypperlig valgt for en Vikingeborg. Fra Stedet selv havde man

2 Soveie, nemlig ad Leirefjord og ad Kornerup-Fjorden, og den

sidste havde to Udlob til Roeskilde-Fjorden, den ene igjennemKat-

tinge-So og den anden igjennem Boserup Sund. Fra Roeskildefjor-

den havde man sandsynligviis foruden den nuværende Vei, en anden

igjennem Skibbye-Sund tilisefjorden og en igjennem Arresoen ud i

Kattegattet. Fra Isefjorden havde man, foruden det nuværende Indlob

to andre i Odsherred. Det folger heraf, at en Fjende naar han ikke

meget noie var kjendt med Localforholdene maatte forvirres ved de

utallige Sunde, og at han, naar han omsider ogsaa naaede en af

de smalle Fjorde , der forte til Leire, var udsat for idelige An-

greb fra de omkringliggende Holder, medens Skibene fra Leire

kunde undslippe igjennem den anden Fjord.

Til denne Fremstilling knyttede ?roL Steenstrup nogle spe-

ciellere Bemærkninger om Forhold, der i denne Sommer vare

iagttagne dels i det ovenforbeskrevne Terrain , dels i Nærheden

deraf. Saaledes havde de Skaldyr, som vare forefundne i de
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hævede Strandbredde, næsten overalt vist sig at være de samme,

om end ifolge de særegne Leiringsteder Mytilus edulis kunde

være fremherskende paa det ene Punkt, medens Cardium edule

eller Oslrea edulis kunde være det paa et andet Punkt, hvorfor

den specielle Fortegnelse paa de Skaldyr, som paa hvert Punkt

iagttoges, her kun vilde have ringe Interesse; kun fremhævedes

det, at Ostersen endnu var det eneste Skaldyr, som man med

nogen Sikkerhed kunde angive som uddod for Fjorden og den

nærmeste tilstodende Deel af Kattegattet, og at Cardium edule og

Littorina littorea ofte havde en for Fjordens Fauna usædvanlig

Storrelse.

Ved Kattingeværk laae det hævede Strandlag, fornemmelig

bestaaende af et tykt Lag af Ostersskaller 15 Fod over Fjordens

Overflade, og tilbod en lettere Undersogelse , da det ved store

Bortgravninger laae blottet i en lodret Væg. I denne paaviste

Gaardens Folk et Sted, hvor man for to Aar siden havde ved

Bortgravningen truffet Benradet af et Menneske, og deraf saa-

velsom af Folkenes omstændeligere Angivelse fremgik det, at dette

Benrad maatte have været dækket af en stor Del af Osterslaget,

og dette saaledes være leiret der senere end Landets Beboelse.

Beviserne for denne Sætning vare ogsaa forogede i denne Sommer

derved, at vi ikke samlede faa Flintflækker imellem Muslingerne i

de hævede Strandlag paa Bankerne ved de udflottede Strandgaarde i

Herslov Sogn, hvormed ogsaa maatte sammenholdes det ovenom-

talte Lag over Ferskvandskalken ved Vintermollerne, i hvilket flere

Brudstykker at Urner bleve fundne.

Umiddelbart i Leires Omgivelser fandtes karakteristiske Skov-

moser med talrige Levninger af Fyr og Eeg, og ligeledes inde-

holdt Kjærmoserne, som dække de forrige Vige af Fjorden,

mange Skovlevninger, saa der er Udsigt til at kunne erholde

Oplysning om Tidsforholdet mellem Landels tidligere Skovvege-

tationer og de oftomtalte Hævninger; i flere af disse Moser,

navnligen ved Skibby, fandtes ofte udstrakte Lag af Muslinger

over Torven, og i denne Stammer saavel af Eeg som Fyr. Hvis

denne Eeg er den samme som den i Skovmoserne, vilde altsaa begge

disse Trævegetationers Tid i disse Egne ligge hinsides Afleiringen
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af de Strandmuslinger, der nu dække Moserne. I Anledning af dette

Tidssporgsmaal meddeelte Stp. forelobig nogle Iagttagelser, han i

Sommerens Lob havde gjort i et stort Antal Moser i det nordlige

Sjælland og ved hvilke han specielt havde henvendt sin Opmærk-

somhed paa Forekomsten af forkullede Ege- og Fyrretommer i

Skovmoserne. Han var derved kommen til den Overbeviis-

ning, at disse i det Hele vare meget almindelige i vore Moser og

forekom under saadanne Former, at man ikke godt vilde kunne

forklare deres Oprindelse fra Skovbrand, men maatte antage at

de hidrorte fra ,Menneskehaand, navnlig fra Kulfældning. Til

saadanne Former henregnede han de Stammer, der ligesom vare

brændte tvert over ved Rodenden og undertiden tillige ved Topenden,

uden at den mellemliggende Deel bar Spor af at være angrebet

af Luerne. Et saadant Forhold vilde let forklares ved den Frem-

gangsmaade, som de vilde Folkeslag anvende forat fælde storre

Træer, idet de med indlagte Gloder forkulle et Belte rundt om-

kring Stammen og med deres Ben- eller Stenoxer afhugge det

Forkullede, og saaledes vedblive at forkulle jOg borthugge Jnye

Lag indtil Stammen er fældet tvert over. — En Fyr i en Skov-

mose ved Byen Vallerod^ en Fyr i en Skovmose indenfor Ruder-

hegn og en Eeg i en lille Mose mellem Donse og Hovltegaard

havde frembudt dette Phænomen i en saa karakteristisk Grad, at

han ingen Tvivl kunde have om at de vare kulfældede. I Mosen

indenfor Ruderhegn laae den forkullede Ende] af Fyrrestammen

op imod et staaende Rodstod, der ligeledes i sin overste

Ende havde Spor af Forkulning, og en Stribe af Kulsmuler strakte

sig til begge Sider ud fra Rodstodet. Er denne Tydning rigtig,

gaaer altsaa begge de mestfremtrædende Skovtræer tilbage til

Stenalderen.

I denne Sommers orienterende Undersogelser havde der kun

været ringere Leilighed til Udgravning af Hoiene, men de deri

forefundne Kul opbevaredes omhyggelig for ved noie Underso-

gelse og Sammenligning at oplyse, hvilke Træsorter ialmindelighed

forefandtes eller benyttedes i Brændalderen.

Tilsidst foreviste Meddeleren de vigtigste Bidrag til Landets
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tidligere Fauna, som i dette Aar vare indkomne til Universitets-

museet, og som kunne kaste Lys paa Forholdene i Landet i hine

Tider. Af disse maatte især fremhæves den ydre Skjæretand af

en meget stor Bjorn, der netop ved sin Storrelse viste at den

maa være af den store fossile Bjorn, som Prof. Nilsson har fundet

i Skaanes Torvemoser; desværre kunde Giveren, Hr. Oberstl.

Sommer, ikke noie anfore, hvor den var fundet, men erindrede,

at den var bragt ham med jordfundne Oldsager fra Sjælland.

Som Vidnesbyrd om Bj ornens tidligere Forekomst her i Landet

anfortes foruden Stednavne, der dog ligesaa ofte kunne hid-

rore fra Mandsnavnet Bjorn, Fortællingen hos Saxo om Rolf

Krakes Svoger, Bjarke, som med Spydkast dræbte en stor

Bjorn, der modte ham i Krattet Cursum qvippe eximiæ magnitii-

dinis obvium sibi inter dumeta factum jaculo confecit. Saxo Libr.

II). Dernæst Halvdelen af et Rygskjold af Flodskildpadden, funden

i en Torvemose ved Overdraaby nær Jægerspris, og af Hr, Di-

striktslæge Kammerraad Kjeldahl og Hr. Oberstl. Sommer red-

det for Videnskaben og overladt til Museet. Heller ikke af dette

Dyr var der tidligere fundet Levninger her i Danmark; det har

hort til et Dyr af 10 Tommers Længde og stemmer aldeles over-

ens, som det synes, med de 4—5 Exemplarer som ere fundne i

Sverige, og som danne hos Prof. Nilsson en formå borealis af

den europæiske Flodskildpadde, Emys lutaria. Af Dyr, hvis

Forekomst tidligere var godtgjort, fremvistes Knokler af Lem-

merne af en overordenlig stor Kæmpeoxe QBos urus Lin. NilssJ

fundne i en Mose ved ^'æsbyhovedm611e i Fyen, og af Eieren Hr.

Trolle skjænkede til Museet. Ved en bred Hulmeisel, forar-

beidet af Mellemfoden af denne Kæmpeoxes Bagfod og i en sær-

deles velbevaret Tilstand fundet i en Torvemose ved Kirke-Helsinge i

Sjælland, er det nu afgjort, at ogsaa dette store Dyr har levet

samtidigt med Landets forste Beboere. Dette lærerige Stykke,

som hidrorer af et Dyr, der har naaet en hoi Alder, er opbe-

varet paa det oldnordiske Museum, der velvillig har givet Uni-

versitetsmuseet en tro Gipsafstobning deraf. — Denne saavelsom

de ovrige forhistoriske skandinaviske Oxearter hore til de Dyr,
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(ler med stor Sandsynlighed kunne antages indvandrede i Skan-

dinavien fra Sydost*).

Professor Forchhammer forelæste i eget og Prof. Scharlings

Navn en Betænkning over Inspecteur Norgaards Afhandling over

kulsure Magnesia-Forbindelser.

Inspecteur Norgaard har til Videnskabernes Selskab indsendt

en Afhandling med Titel: „Bidrag til Oplysning om de kulsure

Magnesia-Forbindelser."

Forfatteren har bestemt 4 neutrale Forbindelser af Magnesia

og Kulsyre, der ikkun ere forskjellige ved deres Vandmængde,

nemlig

:

Mg. *C + Aq.
*

.

Mg. C + 2 Aq.

Mg, C + 3 Aq.

Mg. *C + 5 Aq.

Af disse findes de forste 2 ikke anforte i Lærebogerne og

synes hidtil at have været ubekjendte.

Mg. C -f- Aq. dannes, naar svovlsiiur Magnesiaoplosning ophedes

til Kogning, hvorpaa Kogningen standses, et Overskud af kul-

suurt Natron tilsættes, og Bundfaldet udvaskes med næsten kog-

hedt Vand. Forfatteren siger, at det i sin Sammensætning nærmer

sig Mg. C + Aq. Koges de blandede Oplosninger af svovlsuur

Natron og kulsuur Magnesia saa bundfaldes basiske vandholdende

Salte, som indeholde mindre Kulsyre i samme Forhold som Kog-

ningen har varet længere, men altid ligesaa mange Aeqivalenter

Vand som Magnesia.

Mg. C + 2 Aq. dannes, naar man ved almindelig Tempera-^-

tur fælder et Overskud af svovlsuur Magnesia med kulsuurt Natron.

*) Ved en Sætterfeil var det Tegn som i det i iModet d. 7de Januar d. A. nær-

mere omtalte Værk angav denne Indvandringsretning, bleven udeladt ved

disse Oxearter, hvorfor her gribes Leiligheden til at fuldstændiggjore den tidli-

gere Fremstilling efter en genere velvillig Meddelelse fra Hr. Prof. Nilsson.

Slp.
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Det har en meget stor Tilboielighed til at optage mere Vand,

hvorved det gaaer over til Mg. C + 3 Aq. eller Mg. C 5 + Aq.

Forfatteren har dernæst beskrevet et Dobbeltsalt af kulsuurt

Natron med kulsuur Magnesia, som i sin Sammensætning ikke

er analogt med det bekjendte Kalisalt, hvis Sammensætning er

K^ C2 -j- (Mg. C) 2 + 9 Aq. medens dette Natronsall er

Na^ C + Mg. C 4- i5 Aq. Det krystalliserer i 6sidige hemi-

prismatiske Prismer, og det dannes, naar man til en concentreret

Oplosning af kulsuurt Natron ved en lav Temperatur, f. Ex. b^—
6^, sætter svovlsuur Magnesia Oplosning saa længe den oploser

sig deri. Efter i til J Time begynder Krystallisationen. Saltet

decomponeres ved Vand, og efterlader efter Udkogning og Ud-

vaskning Magnesia alba.

Forfatteren har især henvendt sin Opmærksomhed paa de Phæ-

nomener, der ledsage Dannelsen af de forskjellige Forbindelser,

og derved iagttaget interessante Forhold, hvoraf vi her ville anfore

nogle.

Naar man blander kolde Oplosninger af svovlsuur Magnesia

og kulsuurt Natron synker Temperaturen nogle Grader, medens der

dannes et Bundfald, som er Mg. (3 + 2 Aq., men kort Tid efter

begynder Temperaturen igjen at stige; Tilvæxten er storre end

den tidligere Aftagelse og Mg. C + ^ Aq. er derved gaaet over

til et vandrigere Hydrat, som ved en Varmegrad mellem O og 20°

er Mg. C + 5 Aq., men ved hoiere Temperaturer Mg. C + 3 Aq.

Mg. C 4- 5 Aq. forvitlrer overordentligt langsomt i Luften,

men naar den indeholder en endogsaa meget ringe Mængde Mg.

C + 3 Aq. , saa gaaer Forvittringen meget hurtig.

Comiteen foreslaaer, at denne Afhandling, der udvider vore

Kundskaber om Magnesiens interessante og vigtige Forbindelser

med Kulsyre, optages i Selskabets Skrifter.

Den 15de November 1848. •

G. Forchhammer, E. A. Scharling.

Betænkningens Affatter.

Selskabet bifaldt at Afhandlingen optages i Selskabets Skrifter.



Selskabet modtog:

Bulletin de la soc. géologique de France 2'"'^ serie, tome 3«ne

feuilles 33-38, 4«'^ feuilles 39-52, 63-78, 5nic, feuilles

1-15.

Mémoires de l'Academie Royale de Bruxelles. Tome 21 & 22.

Mémoires couronnés et mémoires de savans etrangérs å l'Acad. de

Bruxelles. B. 22.

Annales de l'observatoire Royale de Bruxelles par Quetelet. 4»

1848. Tome VI.

Bulletin de l'Acad. Royale de Bruxelles. Tome 14. 2me partie.

Tome 15. Ire partie.

Annuaire de l'Acad. Royale de Bruxelles. 14^^ année.

Rapport addressé å Mr. le ministre de l'intérieur sur l'état et les

traveaux de l'observatoire Roy. par Quetelet. 1847.

Sur le climat de la Belgique par Quetelet. 2me partie.

Catalogue des livres de la bibliothéque de l'observatoire de Brux-

elles 1847.

Modet den 1^*^ December.

Professor Dr. theol. C. E. Scharling meddeelte nogle Oplys-

ninger om de Spor, der vise sig i den ældste romerske Keiser-

historie til en politisk Indflydelse og Benyttelse af den jodiske

Messiasforventning.

At den jodiske Messiasidee ikke var ubekjendt for Hednin-

gerne, er en almindelig antaget Mening, for hvilken man blandt

Andet pleier at beraabe sig paa de bekjendte Steder Sueton.

Vespas. c. 4 og Tacit. Histor. 5, 13, hvor der omtales „som et

fra gammel Tid udbredt Rygte, der stottede sig til Spaadomme i

hellige Skrifter, at ved Midten af forste Aarhundrede efter vor

Tidsregning skulde fra Judæa udgaae Verdens Herrer, og hvor der

tilfoies Bemærkningen om, at denne Spaadom havde Joderne udlagt til
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Gunst for sig og vare derved blevne foranledigede til at begyn^de

den ulykkelige Krig med Romerne, som endtes med den jodiske

Stats fuldkomne Undergang, medens hiin Spaadom egentlig havde

gjældl Vespasian og hans Sonner." Imidlertid tor man fra disse

Steder dog saameget mindre laane Maalestokken for Almindelig-

heden af den omhandlede Forventning, som de begge saavel ved

Ligheden i Udtryk som ved Anvendelsen af den ommeldte Spaa-

dom paa Keiser Vespasian kunne vække Formodning om at være

udskrevne efter den jodiske Historieskriver Josephus, Bell. Judaic.

VI, 5. 4, der dog paa dette Sted nærmest kun indskrænker sig

til at omhandle hiin Forhaabnings Udbredelse blandt den jodiske

Nation. Ikkedestomindre maa det allerede paa Grund af Jodernes

Adspredelse rundt omkring i den hele da bekjendte Verden og

den Opmærksomhed, som deres Religion opvakte, hvorom vi hos

romerske og græske Skribenter finde de bestemteste Vidnesbyrd,

være meer end sandsynligt, at den messianske Forventning er paa

flere Steder i Hedningeverdenen bleven Gjenstand for Eftersporgsel

og noiere Overveielse. Virkelig synes der ogsaa at lade sig paa-

pege Kjendsgjerninger, som meer eller mindre bestemt antyde

hiin Forventnings Udbredelse og Indflydelse udenfor Palæstina,

fornemmelig i Orienten, og om dens successive Forplantelse til

Vesten, lige til Verdens Hovedstad og ind i Cæsarernes Pallads.

Med Forbigaaelse af adskillige dunklere Antydninger, hvor

det er tvivlsomt, om Indflydelsen netop af jodiske Forestillinger

har gjort sig gjældende, eller om vi deri alene skulle see Virk-

ningen af almindelig menneskelige Forventninger og Længsler

efter en gylden Tidsalder, eller af Frygt og bange Ahnelser om

en modsat Tilstand (f. Ex. Virgils Ecloge IV etc), synes i for-

nævnte Henseende folgende Træk, som Suetonius meddeler i Neros

Levnetsbeskrivelse at fortjene en særegen Opmærksomhed. -I Be-

gyndelsen af sin Fortælling om de Opror, der tilsidst gjorde en

Ende paa Neros grusomme Herredomme og foranledigede hans

Selvmord, beretter Suetonius , »at allerede længe torhen var der

blevet spaaet Nero af Mathematikerne," — den Tids Astrologer,

Sueton. Tiber. c. 14. Tacit. Ann. 2, 32. Histor. 1, 22. 2, 63 —
„at han engang skulde blive afsat. Men dog havde nogle af dem
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forjættet ham efter hans Afsættelse Herredommet over Orienten,

ja nogle udtrykkeligen Kongeriget Jerusalem, medens de fleste,

endog- havde lovet ham Gjenoprettelsen af hans hele forrige Vælde."

QNero c. 46). Hvorledes man kunde falde paa at troste en romersk

Keiser over Tabet af hans Herredomme med Udsigten til Jerusa-

lems Throne, hvorledes denne— under Palæstinas daværende po-

litiske Tilstand — endog blot kunde komme til Omtale ved den

anforte Leilighed, bliver kun forklarligt, dersom Kongeriget Jeru-

salem tænktes i Forbindelse med den Herlighed, som var knyttet

dertil i den jodiske Messiasforventning. I den Forbindelse, hvori

hiint Lofte sættes med de andre Udsigter, der bleve aabnede Nero,

synes det ogsaa, at Jerusalems Kongedomme vel egentlig har

været tænkt som Udgangspunkt for Herredommet over Orienten

og derfra atter over Vesterlandene. Mærkelig bliver derfor ogsaa

den stadige Opmærksomhed, som Nero henvendte netop mod Pro-

vindserne i Osten , mærkelige de hemmelighedsfulde Forestillinger,

hvormed han siges at have sat Gemytterne i Bevægelse i disse

Egne (Tacit. Annal. XV, 36 provincias Orientis, maxime Ægyp-

tum secretis imagitationibus agitans, smig. Suet. Nero 473. I

denne Henseende fortjener blandt Andet ogsaa den Interesse, hvil-

ken Partherne viste for Nero QSueton. Nero 57. Tacit. Hist. 1, 2),

saameget storre Opmærksomhed, som vi upaatvivlelig i Rygterne

om en Forbindelse mellem Nero og hine det romerske Riges gamle

Fiender finde Noglen til den apocalyptiske Prophetie om Dyret,

der forener sig med ti af Ostens Konger QApocal. 16, 12) og

drager mod Rom, for at indtage og opbrænde „den store Stad,

som har Kongedomme over Jordens Konger" QÅpocalyps. 17, 17

fT.). Det er ikke utænkeligt, at en Tyran som Nero, der ligesom

Tiberius og Caligula hadede den Stad, hvilken rigtignok var Middel-

punktet for deres Magt, men tillige idelig som et Damoklessværd

truede dem med Skjændsel og Undergang, kunde i sin Harme

over de forskjellige Anslag, der rettedes mod hans Magt og hans

Liv, have smigret sig med Tanken og Onsket om engang at drage

som seirrig Helt imod sin egen Hovedstad og tage Hævn over

dennes Indvaanere, hvilke stundom tirrede hans Forfængelighed

paa det Omfmdtligste, og hvis Stad han ikke log i Betænkning at
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overgive til Flammerne. I Jodernes Forventning- om Messias maatte

Forestillingen om en navnlig mod Romerne fjendtlig Magt være

en natnrlig Folge af Datidens politiske Forhold. Hvorledes denne

Forestilling knnde blive Nero bekjendt, er et Sporgsmaal, der

lader sig saameget lettere besvare, som vi ikke blot vide, hvor-

ledes den storste Deel af de Sandsigere og Spaamænd, der til

hine Tider under Navn af Mathematikere, Chaldæer, Magier etc.

oversvommede Rom og Italien, havde deres Hjem i Orienten og

iblandt deres Tal vistnok ogsaa vare Joder, hvilke jo under de

torste romerske Keisere havde vidst at skaffe sig Indgang hos alle,

selv de hoieste Stænder i Rom; men det tillige er bekjendt, at

endog i Neros fortroligste Omgivelser fandtes jodiske Proselyter.

Som saadan beskrives hans Elskede Sabina Poppæaj hvem han

endog ophoiede til sin Gemalinde og om hvis Interesse for J6-

derne Josephus ikke har undladt at meddele Vidnesbyrd iAntiq.

XX, 8. li). At de ovenfor omtalede Mathematici vare adspurgte

maaskee netop af hende, og at deres Henviisning til Jerusalems

Kongedomme hidrorte fra Bekjendtskabet med den jodiske Mes-

siasforventning, bekræftes yderligere ved Taciti Yttring om denne

Dames Fortrolighed med hiin Slags Folk, Histor. 1, 22.

Der lader sig endvidere eftervise andre Begivenheder, som

henhore til en tidligere Tid, (f. Ex. Sueton. Claud. 25), og som

kunne gjore det begribeligt, hvorledes hos en Fyrste som Nero,

hvis Indbildningskraft synes at have havt en stærk Retning mod

det Æventyrlige, phantastiske Forestillinger med den messianske

Idee til Baggrund kunde være opstaaede, som senere uddannede

sig til politiske Anslag og Planer, i samme Forhold som Omstæn-

dighederne krævede stedse usædvanligere Forholdsregler.

Endnu kjendeligere viser sig efter Neros Dod Sammenslyng-

ningen af jodiske og jodechristelige Forestillinger om Christus og

Antichristus med de politiske Gjæringer og Uroligheder i Rom.

Det almindelige og til langt nede i fjerde Aarhundrede udbredte

Rygte om Neros Gjenkomst QDio Chrysost. Orat. XXI, p. 271.

Augustin. De civit. Dei XX, 192 sq. Sulpic. Severus Histor. s. II,

29 etc.) kan forst saaledes finde sin tilfredsstillende Forklaring.

De forskjellige Omstændigheder, som paa naturlig Maade kunde
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fremkalde Formodningen om, at Nero ikke var dod, men kun for

en Tid borttagen, for atter at fremtræde paa Verdens Skueplads

(— hans Selvmord i faa Vidners Overværelse — Neronianernes

politiske Intriguer Suet. Nero 57. Tacit. hist. i, 78. Siiet. Otto 7.

Vitell H. Tacit. Hist. 1,4. — Pseudoneroners gjentagne Op-

trædeise, Tacit. hist. 2. 8, 1, 2. Zonar. Vita Tit. p- 578 C. Suet.

Nero 57) vare dog ikke tilstrækkelige til at vedligeholde hiint

Rygte saa langt ned i Tiden, dersom ikke andre Factorer havde

virket med, hvilke gave Neros Gjenkomst dens mystiske Charakteer.

Disse finde vi i de af Nero saa haardt forfulgte Christnes Fore-

stillinger om Messias og dennes Modstander Antichristus, der tænk-

tes som fuldkommen Vrangbillede til hiin, og hvem de derfor til-

lagde Magt til at gjore lignende Mirakler. Dersom da Jesus for-

nemmelig ved sin Opstandelse fra de Dode havde beviist sin Mes-

sianitet, maatte ogsaa for de daværende Christne Antagelsen af

Antichristens lignende Gjenoplivelse ligge nær. Men at Nero, hvis

Grusomhed og Voldsomheder i Forbindelse med den afgudiske

Tilbedelse, som han fordrede for sin Person, lod ham blive be-

tragtet som et Slags dæmonisk Væsen, af de Christne blev anseet

snart som Typus for, snart identisk med Antichristus, derom have

vi uforkastelige Vidnesbyrd blandt Andet i Johannis Apocalypse

og i en heel Række af de sibyllinske Orakler. Medens nu de

ovenfor berorte Omstændigheder, som kunde fremkalde i hedenske

Kredse Rygtet om Neros ikkun midlertidige Forsvinden og For-

ventningen om hans Gjenkomst, virkede saameget stærkere til at

bekræfte de Christne i deres dogmatiske Anskuelser, maatte paa

den anden Side atter de ved Christendommen udbredte Spaa-

domme om Antichristens Aabenbaring ove deres Indflydelse paa

Saadanne, der ligefrem til Gunst for politiske Planer troede eller dig-

tede (fingentibus credentibusque, Tacit.') Rygter om Neros Gjenkomst.

Fornemmelig i Vespasians og den Flaviske Keiserfamilies Hi-

storie finde vi de klareste Vidnesbyrd o n Romernes Bekjendtskab

til Jodernes messianske Forventning. Ved Beretningen om Ve-

spasians Bestigelse af Cæsarernes Throne er det, at baade jodiske

og hedenske Skribenter omtale hiin Forventning, der beskrives

som gammel af Oprindelse og udbredt over hele Orienten, om en
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Verdenshersker, der skulde udgaae fra Judæa. Ikke blot blev

denne Spaadorn i sin Almindelighed benyttet til Gunst for den nye

Hersker af hans Venner og Tilhængere, men der findes Spor af

en endnu speciellere Anvendelse deraf i Beretningen om de mira-

culose Helbredelser, som tillægges Vespasian under hans Ophold

i Alexandrien.

Hensyn til den romerske Stats daværende politiske Tilstand

og til Vespasians personlige Egenskaber i Forening med Iagtta-

gelse over den messianske Forventnings Skjæbne hos de forskjel-

lige Classer af det jodiske Folk gjor det forklarligt, hvorledes

der hos Mænd, som Josephus QBellum. Jud. HI, 8. 10. VI, 5) og den

daværende Stadtholder i Ægypten, Tiberius Alexander dAntiq. XX,

5. Bell. Jud. II, 18. Tacit. Histor. 2, 79. Sueton. Vespas. 6. Jo-

seph. Bell. Jud. V, 1), som selv var af Fodsel en Jode, men som

havde opgivet sine Fædres Tro, kunde opstaae den Tanke, at det

gamla Sagn, hvis religiose Betydning var bleven trængt tilbage

for den overveiende Indflydelse af de deri indesluttede politiske

Forhaabninger, mulig skulde opfyldes ved en romersk Cæsar. F61-

gende Tildragelse kunde bestyrke Formodningen om, at Vespasian

var denne Udvalgte, eller i al Fald benyttes i denne Retning.

Under Tilberedelsen til sin Reise til Rom skal nemlig Vespa-

sian efter Opfordring, som angaves slottet paa en i Dromme

meddeelt guddommelig Aabenbaring, have ved Berorelse helbre-

det en Mand med et daarligt Syn og en anden, som havde en

lam Fod {Sueton. Vespas. 7. Tacit. Hist. IV, 8>

Denne Tildragelse, der navnlig efter Taciti udforlige Frem-

stilling reducerer sig til en Slags sympalhetisk Kur, synes, især i

Sammenligning med de mange Jertegn, hvoraf den Tids Historie

kjender adskillige andre af langt mere forbausende Natur, at være

bleven tillagt i den Kreds og til den Tid, hvor den skal være

forefalden, en Vigtighed og Opmærksomhed, der forst turde finde

sin Forklaring paa samme Maade, som tidligere Loftet om det

jerusalemske Kongedomme. Baade af det Nye Testamente QMatth.

11, 5. Luc. 7, 22) og af de jodiske Skrifter QPesichta Rabhathi

S. 29 c., Jalkut Schimeoni I, S. 78 c. 157, a, Midrasch Tillin.

49, d, Bereschit Rabbi 95 s. Gfrorers Jahrhundert des Heils, II,

S. 251 ff.) sees, hvorledes Beskrivelsen over den messianske Tids
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Herlighed Jesai. 35, 5. 6: Da skulle de Blindes Oines adbnes,

og de Doves Oren lades op. Da skal en Halt springe som en

Hjort etc. netop særlig blev fremhævet, hvor der var Sporgsmaal

om det messianske Rige og den Lykke, som ventedes ved dettes

Stiftelse. Dersom vi nu i Forbindelse med de ovenfor anforte

Momenter, (hvis nærmere Udvikling maa forbigaaes i nærværende

korte Referat), betænke, hvorledes hedenske Statsmænd og Hi-

storieskrivere omtale det som en særdeles heldig Omstændighed,

at oiensynlige Vidnesbyrd om Gudernes Yndest skjænkede den

nye Hersker en Anseelse, som manglede ham i Sammenligning

med det ældre Fyrstehuus (Sueton. Vespas. 7, Tacit. Hist. I, 9.

H, 1); — at Hovedstaden i det Land, af hvis Besiddelse det ro-

merske Keiserdomme for en væsentlig Deel var afhængig QBell.

Jud. IV, 10. smig. Sueton. Vesp. 7. Tacit. Hist. 2, 82), beboedes

af et meget stort Antal Joder, der formedelst Krigen i Palæstina

let kunde blive ugunstigt stemte mod Vespasian, dersom ikke deres

Tanker om denne Fyrstes Betydning fik en anden Retning; — at

dette Lands Stadtholder, som selv var af fornem jodisk Her-

komst, skjondt en Apostat, begunstigede og understottede Vespa-

sians Planer paa det Kraftigste : skulde det da ikke være mere,

end sandsynligt, at Tiberius Alexander har benyttet den omtalte

Helbredelseshistorie til at lade den nye Keiser fremtræde i et Lys,

som kunde bestyrke Meningen om, at nu var den Fyrste kommen,

ved hvem Forjættelsen om den gyldne Tid skulde realiseres? Vi

behove ikke engang at antage, at Tiberius Alexander har foran-

staltet hiin Scene (der da maatte antages ligefrem for et Bedrageri);

men efterat den nu eengangvar forefalden, tor vi vel formode, at

en Mand, der ikke kunde være ubekjendt med den messianske

Spaadom, men formedelst sit Frafald fra Jodedommen maa anta-

ges at have opgivet Haabet om dets Opfyldelse efter sædvanlig

jodisk Forventning, kan have understottet de Forestillinger, som

vare blevne vakte om Vespasians Begunstigelse af hoiere Magter,

ved at henlede Joders og Hedningers — især Proselyters — Op-

mærksomhed paa, hvilke Forhaabninger der -lod sig stotte til

Auspicier, som stemmede med hvad hellige gamle Sandsigere hos

Joderne havde forkyndt om en Hersker, der atter skulde bringe

Verden lykkelige Tider-



Et fortroligere Bekjendtskab med Vespasians hele Personlig-

hed og eiendonimeltge politiske Stilling (Suelon. 5, 12. 25. Jo-

seph. Bell Jud. 8, 9. Tacit. Hist I, 9. II, 1. IV; 82. II, 2. 78)

giver fremdeles paa flere Maader Anledning til at antage, at han

ikke blot var bckjendt med den jodiske Spaadom, som henfortes

til hans Person, men at han ogsaa selv tiltraadte denne Udlæg-

ning deraf. Maaskee turde den Sikkerhed, hvormed han, trods

de hyppige Sammensværgelser mod ham, yttrede sig om Varig-

heden af sit Dynastie (ausus est affirmare, atit fiUos sibi succes-

suros aut neminem Suet. 25), netop have stottet sig til Overbe-

viisningen om, at virkelig hiin Spaadom havde sigtet til ham og

hans Sonner. En Bestyrkelse derpaa og en Rimelighed for, at

han ogsaa havde indviet sine Sonner i den samme Betragtning,

turde maaskee soges i den foragtelige Ligegyldighed, hvormed

Domitian behandlede nogle Efterkommere af Judas, Jesu Christi

Broder, hvilke vare blevne anklagede paa Grund af deres Ned-

stammeise fra den Davidiske Kongestammc (Hegesippus hos Eu-

seh, h. e. 3, 19. 20). Medens denne Anklage senere, endog un-

der en Keiser som Trajan, var tilstrækkelig til at bringe en hun-

drede og tyveaarig Olding, Simeouj Cleopæ Son, paa Korset og

at drage samme Skjebne over hans Anklagere, fordi det under Pro-

ceduren oplystes, at ogsaa de selv vare af Jodernes kongelige Stamme

Q^fjtGvpépoop tots tcop and Ttjg fiaaiXixrjg ""lovdaicov (fvlr.g Euseb.

h. e. III, 32): finde vi Domitian, denne mistænkelige Tyran, hvis

Mistro de fjerneste Anledninger QSueton. 10. 14) tilskyndede til

de afskyeligste Grusomheder, bortsende de ommeldte Christne

uden at gjore dem noget Ondt, endog efter at have horl deres

egen Tilslaaelse om at nedstamme fra Davids kongelige Slægt og

deres Forventning om Christi Kongedomme. Synes det ikke, som

om han vilde bestyrke den almindelige Mening om, at hiint Rygte,

der havde varslet om en Verdenshersker fra Judæa, allerede var

gaaet i Opfyldelse ved den flamske Slægts Indtagelse af Cæsars

Stol, idet han saa aabenbart lagde sin Foragt for Dagen mod Æt-

linge af den Familie, fra hvilken Joderne troede, at hiin Hersker

skulde udgaae?

Af det Anforte vil det sees, at Messiasforventningen antog

en lorskjellig Skikkelse i de hedenske Romeres Bevidsthed. Hos
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Nero og Neronianerne er det Forestillingen om en mod Rom

fjendtlig Fyrste, hvis Vælde skal aabenbare sig for Verden fra

Osten af; hos Vespasian og i den flaviskc Keiserfamilie er det

derimod selve den romerske Cæsar, som beklædes med Messiæ

Attributer.

Den iidforligere og sammenhængende Behandling af dette Æmne
har Prof. Scharling forbeholdt sig at meddele i Theologisk Tids^

skrift 12te Bind 2det Hefte.

Professor i Chemien Scharling meddelte en kort Beretning

om hans Iagttagelser over Ebbe og Flod ved Taarbek og Under-

sogelser over de ved Vandbevægelsen forbundne Saltholdigheder

i Sovandet.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Catalogue of 9766 stars in the southern hemisphere for the begin-

ning of the year 1750, from the observations of the abbé

de la Caille made at the cape of good hope in the years 1751

and 1752, reduced at the expence of the British association

for the advancement of science under the immediate super-

intendence of professor Henderson, director of the Royal

observatory of Edinburgh and printed at the expence of Her.

Mayestys government under the direction of the late Frances

' Baily Esq. with a preface by Sir I. F. W. Herschel. London

1847. 8. -^^

Catalogue of those stars in the histoire celeste frangaise of Jerome

Lalande for which tahles of reduction to the epoche 1800

have been published by professor Schumacher. Reduced at

the expence of the British association for advancement of

science under the immediate superintendence of the late

Frances Baily Esq, Printed at the expence of Her Maye-

stys governement. London 1847. 8.

Report of the seventeenth Meeting of the British association tor

the advancement of science, held at Oxford in Juni 1847.

London 1848.
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Acta societatis scientiarum Finnicæ. Tomi sec. fasciculus IV. Hel-

singfors 1847. 4.

Notitser ur sålskapets pro fauna et flora Finnica forhandlingar, et

bihang til Acta soc. scient Finnicæ. Forstå håflet. Helsingfors

1848 4.

Modet den 15^^ December,

Professor Steenstrup foreviste en Række uddode Dyr af Hip-

puriternes og Cyathophyllernes Familie og fremstillede deres Slægt-

skab med Serpula og Terebratula.

I Modet den 25 Juni 1847 havde han sogt at vise, at Mus-

lingslægten Anomia i alle dens formentlige Afvigelser fra de

ovrige Muslingers Præg netop sluttede sig aldeles til disse og ikke

frembod en eneste Tilnærmelse til Terebratula eller nogensomhelst

af de andre Brachionopoder, hvorved sidstnævnte altsaa tabte al

den Forbindelse, i hvilken de antoges at staae til Muslingerne.

I nærværende Mode sogte han at anvise de saaledes losrevne, især

i forrige Jordperioder talrige, Former af Brachionopoder deres rette

Plads, og mente at denne vilde ved en rigtigere Betragtning ikke

være at finde i Bloddyrenes Klasse eller Række, men indenfor

Leddyrenes Række og i selve Ledormenes Klasse, i hvilken han

dog ikke kunde indromme dem Rang som en særegen Orden, men

vel som en Række af særegne Familier, der i deres Folge paa

hinanden sluttede sig aldeles op til de levende Ormror, Serpula,

uden at man kunde sige at Overgangen nogensinde blev brat.

— Da Stp. efler længere Tids Formodning om dette Forhold, var

for el Aarslid siden kommen til den faste Erkj endelse heraf ved

Undersogelsen af Skallen hos flere herhenhorende Forsteninger,

fremstillede han forst Skalbygningen, saaledes som den i den nyere

Tid er erkjendt hos Terebralulerne og andre Brachionopoder, samt

hos Hippuriterne. Disse for Kridttormationen karakteristiske Former
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havde havt den Skjæbne Tid efter anden at blive betragtede som

Cephalopoder, Koraller og Muslinger, (der snart skulde staae Ostersen

nærmere, snart skulde knytte sig til Chamamuslingen), indtil deres

virkelige Tilnærmelse til Brachionopodslægterne Crania og Thecidea

med storre Sikkerhed blev paavist af Goldfuss, og efter ham af

flere ; herved flyttedes vel Hippuriterne ud af MusHngernes Midte,

men forbleve dog med de ovrige Brachionopoder i Muslingernes

umiddelbare Nærhed og indenfor Bloddyrklassen. De Underso-

gelser, som Meddeleren havde været istand til at anstille over disse

Former, fornemmelig ved Hjælp af det rigere Materiale af Kridt-

formationens Fotsteninger, som ved Prof. Forchhammers Bestræbel-

ser var bleven bragt tilveie i Universitetsmuseet, havde vist ham,

at Skalbygningen hos Hippuriterne i alt Væsentligt gjenfandtes i

Skallen hos forskjellige Serpulaformer , og at der indenfor begge

Familier forekom de samme Modificationer fra det Straalede eller

Bladede i Vævet indtil det Grubede og Porose; de eiendommelige

indre Ysdgge eller Skraabunde i Hippuritfamilien fandt deres Til-

svarende hos visse Serpulask^dler (f Ex. Cymospira SavO i de

Tverbunde, som dele den bagerste Del af Skallen i flere Rum^ og

hvis Form og Forhold han noiere beskrev; endelig viste Laaget

hos de SerpuMormer, som ere forsynede med fastere Laag,

en fuldkommen Overensstemmelse med Hippuriternes. Da disse

Overensstemmelser i de enkelte Partier vare forenede med

en fælleds Plan i hele Bygningen, troede Meddeleren det utvivl-

somt, at den som uddod betragtede Hippuritfamilie kun var at

ansee som storre og stærkt udviklede SerpuMormer , hvis Skaller

vare mindre langstrakte og altsaa af kortere Kegleform end de

nulevendes; det turde endog være, at selve Slægten Hippurites

kun i de to bekjendte indre Længdelister vilde have en

Slægtgrændse mellem sig og Slægten Serpula, og dog vare

disse Lister hos visse Arter næsten forsvindende, og aldeles

forsvundne hos Slægten Sphærulites. En naturlig Sammen-

knytning af Serpulask&Werne med Skallerne af Thecidea,, Crania,

Terebratula og andre Brachionopoder, fornemmelig ved Hjælp af

de ikke længere levende Hippuriter, maatte nodvendig udtale sig

deri, at man endnu i Dyrene af disse Brachionopoder kunde er-
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idet han sogte at paavise i det Enkelte de til hinanden i begge

Familierne svarende indre og ydre Partier af Dyret, hvis Over-

ensstemmelse i alle Henseender ogsaa var langt mere gjen-

nemgribende, end man af et saa forskjelligt Ydre skulde have

ventet det. Af sine Sammenligninger maatte han uddrage det

Resultat, at Brachionopoderne i det Hele vare endnu mere forkor-

tede, og (navnlig hvad den saakaldte Halskrave angik), til Siderne

udbredte Annelider end Hippuriterne, med hvilke og med Serpu-

1erne de knyttede sig saa noie sammen, at der blev samme For-

hold imellem dem indbyrdes, som der er imellem de regelmæssige

Entomostraca indenfor Krebsdyrklassen og de deraf ved Tilbage-

skridning omdannede Gjællekrebs (Lernece) eller Langhalse og Rur

(Cirripedes) , en Anskuelse han var vis paa Brachionopodernes

hidtil manglende Udviklingshistorie vilde senere bekræfte.

Prof. Steenstrup henledte derefter Solskabets Opmærksomhed

paa en anden Gruppe af forsvundne Dyrformer, der i en endnu

fjernere Tid ligesom Nutidens Serpulider eller Ormror, og Kridt-

tidens Hippuritarter havde levet selskabeligen, og dannet i Havet

udbredte koralrevlignende Banker, nemlig de i Nordens Over-

gangsformation saa hyppige Cyathophyller ^ under hvilket Navn

han indbefattede næsten alle de Forsteninger, der vare anforte som

Koraller i hin Periode. Han sogte at paavise, hvorledes Alt, hvad

man havde anseet for Eiendommeligt for Cyathophyllum, havde

sit mest Tilsvarende netop i de iforveien angivne Forhold hos

Hippuriterne og Serpuliderne, og navnlig at Cyathophyllernes ved

den periodiske Udbredning af Kappen dannede Kalktragter gjen-

findes hos Sphærulites og flere, ja næsten hos alle, Serpulaarter,

samt at den formentlige Stjerne og de straalestillede Plader (la-

mellæ) i den intet Væsentligt har tilfælleds med Korallernes

Stjerne og Plader, men derimod gjenkjendes i Bygningen af Tver-

bundene hos Cymospira og andre levende Serpulaformer, med

hvis hele Skalbygning Cyathophyllernes stemmede væsenlig overens.

Ved at forevise en Række herhenhorende Former, fremhævede

han Nodvendigheden af at de, paa Grund af deres noie Sammen-

hæng, maatte alle finde deres nye Plads i Annelidernes Klasse
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ved Siden af Bracliionopoderne, Hippuriterne og Serpulerne, fra

hvilke de efter hans Mening kun vare adskilte ved et eien-

dommeligt Tidspræg. I Forbigaaende berorte Meddeleren , at

hans Anskuelse om disse Formers noie Slægtskab understottedes

derved, at den beromte v. Buch imod Goldfuss paastod, at Hip-

puriterne vare Koraller,, fordi Cyathophyllum og andre slige Former

vare det, og at nylig en Cyathophyllum (= Turbinalia pyramidalis

His.) Yar Sif Girard bleven beskreven som en Art af Brachionopod-

.Slægten Calceola. Med Hensyn til det ikke uvigtige Sporgsmaal,

hvorvidt Cyathophyllerne havde havt Laag, bemærkede Stp. , at

det vel ikke var nodvendigt at forudsætte^ at de alle skulde have

været forsynede dermed, saasom man indenfor Serpulidernes Fami-

lie finder flere Slægtsformer uden Laag, men han ansaae det paa

den anden Side rimeligt, at de fleste havde havt et saadant, og

navnlig gjorde han særlig opmærksom paa den umiskjendelige

Fals hos flere Former , hvori et haardt Legeme har sluttet , og

hvori Laaget utvivlsomt har hvilet; til ydermere Bestyrkelse

heraf fremviste han flere Stykker Calamopora, som endnu vare

forsynede med Laag, og en Cyathophyllum mitratum, hos hvilken

et Brudstykke af Laaget var tilbage, samt foreviste og fremhævede

Guettards noiagtige Beskrivelse og Afbildning af en stor Busk

af Cyathophyllum hexagonum Gldf. , hvis Stjerner alle havde

Laag (Guettard. Memoires HL p. 510 tab. 52)» Allerede ved

Guettards Opdagelse maatte det være uomtvisteligt, at Cyatho-

phyllerne ikke kunde være ægte Koraldyr, fra hvilke de næsten

i alle Forholdene fjerne sig; men derimod kan man med den

hele Række af Former for sig ikke nægte, at de synes paamange-

haande Maader at stotte sig til Mosdyrene C^ryozoa). Disse

havde Meddeleren derfor ogsaa optaget med i denne Række af

sammenhængende Undersogelser, og udbad sig i et af de nær-

meste Moder Selskabets Opmærksomhed for en Sammenligning

mellem Bryozoerne og Anneliderne, navnlig Serpuliderne , til

hvilke han efter de hidtil anstillede Undersogelser var tilboielig at

antage, at hine forholdt sig omtrent som Kolonisopungene (Ascidiæ

compositæ) til de enkelte Sopunge (Ascidiæ simplices). I denne

Sammenstilling haabede han tillige at faae Leilighed til at meddele
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sine Bemærkninger om flere levende og fossile Former, hvis hid-

tilværende Stilling i det naturlige System ligeledes maatte betragtes

som tvivlsom.

Den mathematiske Classe gav folgende Betænkning;

„Over vedlagte tvende, af Mag. A. Steen indsendte Afliand-

linger; „Hovedsætninger om de overelliptiske Functioner" og „om

dobbelte bestemte Integraler," hvilke han onsker indrykkede i

Selskabets Skrifter, er den mathematiske Classes Betænkning ble-

ven forlangt.

Der har i Classen været yttret meget forskjellige Meninger

om^ hvad der i Henseende til disse Afhandlinger maatte være at

foreslaae Selskabet.

Paa den ene Side er blevet anfort, at begge Afhandlinger

have det fælleds Formaal, at udvide visse Theoremer i Analysen,

saaledes, at almindeligere Resultater erholdes, analoge med de

speciellere, som forhen kj endtes; at det fuldkommen er lykkedes

Forfatteren, i begge de indsendte Afhandlinger at lose de af ham

satte Problemer, og derved at kaste Lys over nogle vigtigere

Sporgsmaale af Integralregningen; at dette i Særdeleshed gjælder

om den ånden Afhandling, medens den forste tildeels falder sam-

men med Undersogelser, der i den senere Tid ere meddeelte af

forskjellige Mathematikere, men ikkedestomindre er et selv-

stændigt Bidrag til at oplyse el Hovedpunot i Integralregningen.

Forslaget blev derefter, at begge Afhandlinger trykkes i Selskabets

Skrifter, og at Forfatteren, paa Grund af de indsendte Afhandlin-

gers Værd, modtager Selskabets Medaille i Solv.

Paa den anden Side blev der angaaende den forste Afhandling

erindret, at den ikke indeholder noget Resultat, som ikke tidligere

har været fundet og bekjendtgjort; men desuagtet kunde den

have endog betydelig videnskabelig Værdi, dersom den inde-

holdt en eiendommelig Opfatning og Fremstilling af det Bekj endte,

hvorved det gjordes simplere, klarere og mere tilgjængeligt,

Noget der netop ved denne Gjenstand var onskeligt paa Grund af

tidligere Arbeiders Mangel i saa Henseende. Da der imidlertid

heller ikke kunde opdages noget Fortjenstligt i denne Retning ved
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det foreliggende Arbeide, saa syntes der ikke at være nogen

Side, hvorfra det kunde betragtes som et Bidrag, der kunde for-

tjene en Plads i Selskabets Skrifter. Hvad den anden Afhandling

angik,, da blev der bemærket, at den indeholdt, deels en Udvidelse

af tidligere bekj endte Sætninger, hvilken ikke syntes at frembyde

nogen særegen Yanskelighed, deels en Anvendelse af en nyere

Theorie, der hidtil ikke har gjort sig meget almindelig gjældende,

og at det derfor vel vilde have bidraget til at give Theorien en

storre Vægt, naar det ved en klar Gjennemforelse viste sig, at

man herved blev istand til at bringe ind under almindelige Regler,

hvad der for stod som .Undtagelse. En saadan Gjennemforelse

syntes Afhandlingen imidlertid ikke at indeholde, og det formeen-

tes derfor heller ikke, at den egnede sig til nogen særdeles Op-

mærksomhed fra Selskabets Side. Det antoges derfor ikke, at der

var Anledning for Selskabet til at opfylde Forfatterens Onske,

at indrykke disse Afhandlinger i Skrifterne, men det foresloges

at man indskrænkede sig til at takke Forfatteren for Meddelelsen.

Idet Classen saaledes Mr meddelt Selskabet de forskjellige

Meninger, der om disse Afhandlinger ere blevne yttrede, maa den

tilfoie, at Pluraliteten af dens Medlemmer, efterat disse Betænknin-

ger ere blevne tagne i nærmere Overveielse ved Sagens Forhand-

ling i 8*iM6de, ikke just aldeles vil gjore noget af de fremsatte

Forslag til sin Indstilling; den antager nemlig, at de indsendte

Afhandlinger henhore til dem , som kunne fortjene at oplages i

Selskabets Skrifter; men at man derved vil have viist disse Ar-

beider den Anerkjendelse, hvorpaa de kunne gjore Krav."

Kjobenhavn, den 13de December 1848.

Schifter. G. F, Ursin. Olufsen, Ramus. Chr. Jiirgensen,

AfTatter.

Selskabet besluttede, at disse Afhandlinger skulde optages i

Skrifterne.«
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Over en af Vandinspecleur Colding indsendt Afhandling om

de almindelige Naturkræfters gjensidige Afhængighed og især-

deleshed om den ved visse faste Legemers Gnidning udviklede

Varme, afgav den nedsalte Comitee folgende Betænkning.

„Denne Afliandling kan betragtes som en ny og videre udfort

Bearbeidelse af den, Forfatteren forelagde Selskabet i Aaret 1843,

og hvorved det bestemtes til at bevillige ham de fornodne Midler

til hans Undersogelsers Fortsættelse. Nærværende Afhandling viser,

at Selskabet ikke har anvendt denne Opmuntring forgjæves.

Den Tanke, som ledte ham til hans Undersogelser , og som

han allerede i sin forste Meddelelse udtalte, og af os er frem-

hævet i vor Betænkning af 4de Januar 1844, er, at de Kræfter,

som tabes ved Hindringerne mod Bevægelsen , ikke i alle Hen-

seender gaae tabte, men fremtræde atter i en anden Form som

Varme, Elektricitet o. dl.

Denne Tanke har han fortsat udviklet, og antager i Alminde-

lighed, at alle Kræfter uden Undtagelse, naar de synes at for-

svinde, blot gaae over i andre Virkningsformer, uden at tabe

Noget af deres sande Storrelse. I en Indledning omtaler han de

Forfattere, som have fremsat lignende Tanker. De Hjælpemidler,

Selskabet har bevilliget ham, har han benyttet til nærmere at be-

stemme de Love, hvorefter den ved Gnidning frembragt^Varme-

udvikling foregaaer. Hans Apparat er dannet efter samme Grund-

tanke som det hvormed han udforte de i 1843 meddeelte Forsog;

kun er det langt fuldkomnere. Det bestaaer af et meget fast

Underlag, der bærer 2 Egetræes Kjæber, hvorpaa prismatiske

Stænger af det Legeme, hvis Gnidning og Gnidningsvarme man

vil undersoge, kunne anbringes. Belastet med Kanonkugler glider

herpaa en Slæde, der underneden ligeledes er belagt med Stænger

af det Legeme, hvis Gnidningsvarme man vil bestemme. Gnid-

ningsslængerne paa Banen, der ved Jernklamre holdes ned imod

Kjæberne, ere fast forbundne med Bagsiden af disse, men kunne

frit udvide sig fremad; medens de Stænger, der under Slæden ere

fastholdte til denne med lignende Klamre, ere vel befæstede ved

dens Forkant, hvorimod de frit kunne udvide sig tilbage.
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Naar Pfeden, der trækkes med et Toug ved en Valtse og en

Svingel formedelst beliorige Tridser, er bevæget fremad gjennem

Banen, saa loftes den op fra Beroringen med Banen ved en Vægt-

stangforbindelse, hvorpaa Udvidelsen af Stængerne, formedelst den

ved Gnidningen frembragte Varme, maales med et dertil indrettet

Sphærometer, deels paa Banen, deels paa Slæden. Af Skinnernes

ved Varmen erholdte Udvidelser kan man da let bestemme de

frembragte Varmemængder.

Gnidningsmodstanden maales ved en Kraftmaaler med Dreie-

skive, indrettet ganske saaledes, som den, Morin benyttede til

sine B'orsog over Gnidningsmodstanden. Allerede ved sine tidli-

gere meddeelte Forsog fandt Forfatteren ikke alene, at de ud-

viklede Varmemængder forholdt sig som de tabte Bevægelses-

mængder^ men tillige, at de udviklede Varmemængder vare uaf-

hængige af den Hastighed, hvormed Slæden blev bevæget. Naar

alt Andet var lige, var den udviklede Varmemængde ligeslor,

enten Hastighederne vare storre eller mindre. Han fandt frem-

deles, at naar baade Banen og Slæden vare belagte med Stænger

af samme Metal, hvis Gjennemsnitsflader vare ligestore, saa udvi-

dede de kortere Stænger under Slæden sig netop et lige saa stort

Stykke, som de længere Stænger paa Banen, eller, at der udvik-

ledes lige saa stor en Varmemængde i enhver af de korte Stænger

under Slæden, som i enhver af de lange Stænger paa Banen,

hvilket alt paa det Fuldkomneste bekræftede den opstillede Grund-

sætnings Rigtighed. Alle disse Sætninger have de sidste Forsog

yderligere bekræftet.

I hiin forelobige Afhandling viste han endelig, som en nod-

vendig Folge af denne Grundsætning, at det maatte være muligt

at opsamle de ved de tabte Kræfter frembragte nye Virksomheder

og benytte disse til Bevægelse paa den fordeelagtigste Maade,

saaat der kan fmdes Midler, hvorved Forbruget af bevægende

Kræfter til et eller andet Arbeide vil kunne undergaae hidtil

ukjendte Formindskninger. ''^'^

Som et Middeltal af alle de Forsog, han endnu har anstillet

med det nye Apparat, finder han, at den mechaniske Virksomhed,
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som medgaaer, for ved Gnidning al frembringe en Eenhed af

Varmoma^ngde, Eenheden antaget til 1 Pund Vand opvarmet 1

Grad Celsius, kan udtrykkes ved 1185 Pund, loftet 1 Fod.

Forfatteren har til dette Arbeide knyttet endeel omfattende

Undersogelser over de almindelige Naturkræfters indbyrdes Sam-

menhæng, men tilbageholder dem endnu, for at give dem en desto

slorre Modenhed.

Vi anbefale nærværende Afhandling som meget værdig til at

ind fores i vort Selskabs Skrifter, og foreslaae, at Forfatteren op-

muntres til at fortsætte sine Undersogelser.

KjSbenhavn, d. 13 Dec. 1848.

H. C. Orsted, Ramus. Hoffmann,

Affatter.

Selskabet tiltraadte Comileens Forslag.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Receuil des actes de la seance puplique de Tacademie imperiale

des Sciences de St. Petersbourg tenue le 29 December 1845.

Receuil des actes de la seance publique de l'acad. imperiale des

sciences de St. Petersbourg tenue le 11 Jannuar 1847.

Memoires de l'acad. imperiale des sciences de St. Petersbourg.

Serie 6me sciences politiques, histoire, philologie. Tome 7'"^ 4.

5. 6. livraison. 1847. 1848.

Serie 6me sciences mathematiques, physiques et naturelles. Tome

Sme 2 partie se. nat. Tome 6me ire & 2^^ livraison 1848.

Serie 6me sciences mathematiques. physiques et naturelles Tome.

Cmc 1 re partie se. math. et phys. Tome 4"!^, 5n><^ & 6me liv-

raison 1848.

Serie 6'»e se. mathem. physiq. et naturelles. Tome 7'»e etc.

Annales des sciences phys. & naturelles d'agriculture et d'indu-

slrie, publiés par la société Royale d'agriculture, histoire na-

turelle et arts utiles de Lyon. Tome 9. Année 1846. 8.
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Note ^ur remploi du sucre pour préserver les chaudiéres å va-

peur des incrustations salines par M. Guinon, leiiilurier, mern-

bre de la soc. Roy. d'agric. histoire ete. de Lyon. 1847. 8.

Annales de la soc. Linéenne de Lyon. Année 1845 & 1846. Lyon

1847. 8.

Det Hollandske Instituts Nieuwe Verhandelingen. Tome 13.

Tydschrift vor de Wis-en nalurkundige Vetenschapen uttgegeven

door de erste Classe van het koningly Nederlandsche Institu,

van Vetenschapen, letterkunde en schone kunsten. 1ste Deelt

1, 5 & 3 hefte. Amsterdam. 1847 & 1848. 8.

Naturkundige Verhandelingen van de Hollandsche Matschapy de

Vetenschapen te Haarlem 2te Verzameling. 3, 4, 5 Deel.

Nova acta Regiæ soctietatis scientiarum Upsaliensis. Vol. XIIL

Upsaliæ 1847. 4.

Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. 21. Part. 1 & 2.

Proceedings of the Roy. Irish Academy for the years 1845 & 1846.

Vol III Dublin 1846.

An inquiry into the nature of the simple bodies of chemistery

by David Low, professor of agriculture at the university of

Edinburgh. 2<ie Edit. London 1848. 8.

Greenwich astronomicai observations 1846. 4.

Greenwich magnetical and meteorological observations 1846. 4.

Ubersicht der Arbeiten und Verhandlungen der Schlesishen Gesell-

schaft fiir vaterlåndische Cultur im Jahre 1847. Breslau 1848, 4.

Essay sur la vegetation de l'archipel de Fåroe comparée å celle

de Shetlande et de l'Islande méridionale par Ch. Martins.

membre de la commission scientifique du Nord CExtrait des

voyages en Scandinavie etc).

Voyage botanique le long des cotes septentrionales de la Norvege

depuis Drontheim jusqu'au cap Nord par Ch. Martins.

The quarterly journal of the geologi cal society editet by the as-

sistent Secretary of the geological society. London 1 Aug.

1848.

The journal of the Royal geographical society of London. Vol. 18.

Part I. 1848.
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Memoir of a tour lo northern Mexico connecled wilh colonel Do-

niphans expedilion in 1846 and 1847 by A Yislizenus, with a

scienlific appendix and lliroo niaps. Washington 1848. 8.

Observations on the temple of Serapis at Tuzzuoly near Naples

by Charles Rabbagc. 1847. 8.
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Vil hele Aaret benliorende.
.1

Ordbogs-Commissioiien

har i Aaret 1848 h^dt 56 Moder. Revisionen og Trykningen af

Bogstavet S (CVIII og 1011 Sider i Quarto) er i de forste Maa-

neder af Aaret fuldfort. Dette Bogstav, hvis Fortale er dateret

den 15de April 1848, var færdigt at bekjendtgjores til Salg i

Mai Maaned. Revisionen af Bogstavet T er fremmet indtil Ordet

Tankefolge. Bogstavets Trykning er nylig begyndt, og ere,

tildeels ved Hindringer i Bogtrykkeriet, hidtil forst 3 Ark blevne

færdige. Ordbogs-Commissionens hidtilværende Medlem, Herr Dr.

Madvig, Minister for Kirke- og Underviisningsvæsenet, har, paa

Grund af sin forandrede Stilling og dens forogede Byrde af For-

retninger, seet sig nodsaget til ved Slutningen af Novbr. at ud-

træde af Commissionen,

Den meteorologiske Coinitee.

I det under Comiteens Tilsyn staaende meteorologisk-magne-

tiske Observatorium -ere de regelmæssige Iagttagelser til Bestem-

melse af den daglige Periode blevne fortsatte paa samme Maade,

som tidligere, med Unifilar- og Bifilar-Magnetometret, med Baro-

metret og Psychrometret.

Af den horizontale Intensitet ere iaar gjorte folgende absolute

Bestemmelser med Staven I, hvilke alle ere reducerede til den

for den hele Periode gjældende Middelstand af Bifilarmagneto-

metret.
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Til Dr. Rink, der i Foraaret tillraadte en Reise til Nord-

j^ronland, har Comileen overladt de fornodne meteorologiske In-

strumenter.

Bedoniiiielse af den Besvarelse, der er iiidkoiiimeii i

Anledning af den for afdOde Etatsraad Schous Legat

udsatte Præmie.

Det Kong]. Danske Videnskabernes Selskab udsatte den 29de

Decbr. 1846 et Priissporgsmaal angaaende Germanismer og fretn-

mede Ords Brug i det danske Si)rog, hvori fordredes: 1) en Ud-

vikling af Begrebet om Sprogfeil i et levende Sprog ; 2) en Under-

sogelse om hvorvidt Sprogreenhed og Afhold fra fremmede Ords

Brug i et Sprog, der har opnaaet den Dannelse, som det danske,

kan og bor gaae; og 3) en Samling af systematisk ordnede

Sprogfeil, eller udanske Sprogformer, Ord og Talemaader, „som

virkelig forekomme i danske Skrifter fra det i9de Aarhundrede/'

med Angivelse af Stedet i saadanne Skrifter, hvor de findes; for

ved en Samling af den Art, deels at oplyse den theoretiske Ud-

vikling af Sprogfeil og Sprogreenhed, deels at advare mod slige

Sprogfeils og Barbarismers yderligere Brug og Udbredelse. Kun

een Priisathandling, med Motto: „Sproget er Nationernes Palla-

dium", er i den Anledning indkommen til Selskabet; men Under-

tegnede, af Selskabet Udvalgte til at afgive Betænkning om denne

Afhandling, maa eenstemmigen yttre den Mening: At den hverken

fuldstændigen og tilstrækkeligt opfylder Priisopgavens Fordringer,

eller videnskabeligt behandler dens Materie; og saaledes ei kan

komme i Betragtning til at tilkjendes den udsatte Pengepræmie.

Forfatterens i 1ste Afsnit meddeelte Bemærkninger om Sprog-

feil, med særdeles Hensyn paa Modersmaalet, savne, i et særdeles

lost Sammenhæng, videnskabelig Skarphed og Bestemthed, og ere

meget langt fra at indeholde, enten den i Opgaven forlangte Ud-

vikling af Begrebet Sprogfeil ^ eller den krævede Fastsættelse af

Grændserne for Sprogreenhedens (Purismens) Fordringer. Den

forlangte systematisk ordnede Samling af Sprogfeil, forekommende i

nyere danske Skrifter^ savnes, eller er, i et meget ringe og util-
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slrækkeligt Omfang, slaaet sammen med den heller ikke hverken

fuldstændige eller med synderlig Omhu valgte Samling af overflod-

dige fremmede Ord; og den i Priisopgaven udtrykkeligt fordrede

„noiagtige Angivelse af Stedet hos enhver Forfatter, hvor Feilene

forekomme", soger man næsten overalt forgjeves; og i de meget

faa Tilfælde, hvor et saadant Sted anfores, er det kun et eller

andet Dagblad^ eller Skrifter, som man ikke kan regne til sti-

listiske Arbeider, (f. Ex. et Par Læreboger i den franske og en-

gelske Sproglære) Forfatteren har brugt. Afhandlingen rober saa-

ledes Forfatterens Mangel paa det fornodne og tilstrækkelige

Forraad paa de ved Læsning af nyere danske Forfatteres Skrifter,

baade Originaler og Oversættelser, ^samlede Barbarismer og Sprog-

feil; og en saadan Samling maa dog være et ganske uundværligt

Middel til at kunne oplyse en noiere Angivelse af de forskjellige

Arter og Grader i Sprogfeilene og i deres Udanskhed, og derved

atkunne begrunde en finere og skarpere Analyse at Begrebet om Sprog-

reenhed, hvorved tillige den modsatte Beskaffenhed ved Stilen

bliver saameget tydeligere. At den indsendte x\fhandling, skjondt

i sig selv meget kort, (den udgjor i sin Iheoretiske Deel kun 20

ganske vidtloftigt skrevne Folioslder) indeholde Adskilligt om det

danske Sprogs særegne Fuldkommenheder og Fortrin for Andre,

er derimod noget, som — hvis det endog var mere fuldstændigt

og tilfredsstillende afhandlet — ikkun meget fjernt og uegentligt

vedkommer Priisopgavens Gjenstand.

Uagtet vi derfor vel maa erkjende Forfatterens gode Villie til

at hævde Sprogets Reenhed, og uagtet hans indsendte Bemærk-

ninger i Anledning af Selskabets Priisopgave, indeholde et og

andet Ord, som, uden at være nyt, kunde onskes offentlig^Jew-

taget, for ogsaa at bidrage til, paa ny at vække Opmærksomheden

paa den Ukyndighed eller Usikkerhed i den indfodte og ægte

danske Sprogbrug, og den Ligegyldighed i at benytte og opar-

beide Sprogels egne Kilder, der selv i vore Dage, da Underviis-

ning i Modersmaalet er saa almindelig, viser sig langt hyppigere

og mere udbredt i Skrifter af enhver Art, end man skulde for-

mode: see vi os dog ei i Stand til, af ovenanforte Grunde, at
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kunne anbefale det her omhandlede Forsøg til at vinde den af

Selskabet udsalte Præmie, eller i den Anledning at komme i anden

Betragtning.

Kjohenhavn, den 31te Dec. 1848.

H. C. Orsted. C. Molbech. J. N. Madvig.

N. M. Petersen. N. Westergaard.

Priisopg'aTer.

Den mathematiske Classe,

Da Læren om en Vædskes Modstand mod et i samme be-

væget fast Legeme hidtil kun er lidet fyldestgjorende behandlet fra

den mathematiske Side, saa onsker Selskabet ved sin Præmie at

fremkalde en fuldslændigere Undersogelse i denne Retning. Med

Hensyn til Gjenstandens Vanskeligheder vilde Selskabet ansee den

Opgave, det for Oieblikket troer at burde stille, for lost, naar der

leveredes en malhemalisk Betragtning over enten den progressive

eller den roterende Bevægelse af et fast Legeme af en simpel

Form, — som t. Ex. et Cylinder eller et retvinklet Paralellepi-

pedum — , i en Vædske, der ikke har nogen anden Bevægelse,

end den, hvori den sættes af det faste Legeme, og derhos er

enten ubegrændset eller saa vidt udstrakt, at dens Grændser ikke

faae Indflydelse, samt naar denne Betragtning blev saaledes gjen-

nemfort, at der toges Hensyn til alle de Virkninger, som Vædsken,

under sin med Legemet samtidige Bevægelse, kommer til at udove

paa dette,

./I

Den physiske Classe.
^

Som bekjendt findes i Havet en Deel organiske Former, som

afsondre Kalk og efterhaanden indhylles i Kalk, om hvis Natur og
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Væsen man endnu ikke er sikker, saa at de snart henregnes lil

Dyreriget, snart lil Planteriget. For at komme lil en klarere

Erkjendelse i denne Henseende, onskes en paa Iagttagelser af de

levende Former grundet Udviklingshistorie af de til Halymedeæ,

Acetabularieæ, Corallineæ henhorende Former, samt af Slægterne

Liagora, Actinolrichia og Galaxaura.

Da imidlertid storste Delen af de nævnte Former findes i den

tropiske Zones Have, hvor Undersogelser vanskelig tor ventes

forelagne, vil man ved Bedommelsen af de indsendte Afhandlinger

ikke saa meget see hen til, om Forfatteren har kunnet levere Ud-

viklingen af alle eller mange Hovedformer, men desto mere paa,

at del Givne, selv om det ikkun er Udviklingen af en eneste af

de nævnte Former, er noiagtigt og fuldstændigt, saa at derved

Tvivlene om Formernes eller Formens dyriske eller plantelige

Natur kunne loses.

Den philosophiske Classe.

Der forlanges en kritisk Fremstilling af den saakaldte com-

munistiske Lære om Eiendomsretten i dens forskjellige Udvik-

lingsformer.

Den historiske Classe.

Blandt de Oldtidslevninger, som synes at være eiendommelige

for Norden, og al hvilke Museerne i alle 3 Riger opbevare et

betydeligt Forraad, hore ogsaa de saakaldte Guldbracteater eller

tynde Plader af Guld eller Electrum, som oftest forsynede med en

Osken, hvis ene Side fremviser et Præg enten af raae Forestil-

linger af et Menneske, et hornet Dyr, en Fugl m. m. , undertiden

med etslags runelignende Indskrift, som hidtil ikke endnu er for-

klaret, eller af symmetriske Slyngninger uden nogen kjendelig

Betydning. Nogle af dem synes at være Efterligninger af byzan-

tinske og orientalske Mynter, andre ikke, men skjondt de, i saa

stor Mængde, henved i et Par Aarhundreder ere bekjendte, be-

skrevne og tildeels afbildede, er det dog ikke endnu bragt til

nogen hoi Grad af Sandsynlighed, hvorvidt de kunne antages
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cnlen at være forarbeidede her i Norden eller udenlands fra ind-

forte. Det turde altsaa være paa Tiden, at disse gaadefulde For-

tidslevninger blive en Gjensland for dybere Undersogelse. Der

foreslaaes derfor som Priisopgave:

At beskrive og characteriserc de saakaldte Guldbracteater, som

her i Norden hyppigen ere forefuiidne, og af hvilke mange

opbevares i de nordiske Rigers eller andre Landes Museer,

at undersoge, hvorvidt disse Fortidslevninger kunne antages

at være enten Efterligninger af byzantinske eller orientalske

Forbilleder eller nordiske Originaler, om de ere indforte fra

fremmede Lande eller i Norden forarbeidede; endelig, saavidt

mueligt, at forklare de paa dem befmdtlige Forestillinger og

Skriftcharacterer.

For det Thottiske Legat.

Da de ældre Analyser af Hyldeblomstens Bestanddele og

navnligen over den i Blomsterne værende Olie, ikke længer ere

fyldestgjorende, saa udsætter Selskabet en Præmie af 200 Rbd.

for en ny Undersogelse, som afhjælper dette Savn. Forsaavidt

muligt onskes med Besvarelsen Prover indsendte af de vedUnder-

sogelsen fundne Stoffer, som kunne tjene til Sagens Oplysning.

For det Classenske Legat.

1. Man vise hvilke af Landets raa Producter, enten nu disse

hidrore 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 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 maa gaae ind i et saadant Delail, at

der lader sig gjore Beregning over Fordelene. Selskabet onsker,

at Forfatterne især henvende Opmærksomheden paa saadanne Fa-

bricationer, som hidtil enten slet ikke eller kun i en ringe Ud-

strækning ere indforte hos os.
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Da Selskabet neppe tor vente, at een Mand fyldestgjorende

skal kunne behandle Sporgsmaalet i sin fulde Udstrækning-, saa vil

det ikke nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun

de valgte Gjenstande ere afhandlede paa en tilfredsstillende Maade.

Præmien er 200 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændig-

hederne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end een Af-

handling denne Præmie.

2. Der forlanges en Fremstilling af Bageriels Tilstand i

Danmark, og en Undersogelse over hvorvidt denne svarer til

Nutidens Indsigter og Erfaringer. Præmien 100 Rbd. S. M.

For afdode Etafsraad Schous Legat.

Det Kongl. Danske Videnskabernes Selskab udsalte i Slutningen

af Aaret 1845 folgende Priis-Opgave for afdode Etalsraad Schous

Legat:

„Imedens vort Sprog unegteligt i det 19de Aarhundrede ved

en i sit Omfang meget udvidet Lileratur, og ved endeel gode,

for Modersmaalets Eiendom og Reenhed omhyggelige Forfatteres

Virksomhed, udvikler sig til storre Rigdom og Fuldkommenhed:

medforer paa den anden Side, deels skjodeslose og alt for hurtige

Oversættelser; deels den store Mængde af Skribent-Arbeider (i

Tidsskrifter og Dagblade), som, i Folge deres Natur, maa drives

med stor Hast; deels endog adskillige strengt videnskabelige For-

fatteres ringere Omhu for Sprogformen, at mange forhen ukjendte

Sprogfeil, eller udanske Ord, Vendinger og Talemaader, endog Ord-

boininger, indsnige sig i Sproget, og forvanske dets Reenhed og

Eiendommelighed, uden at nogen kraftig Kritik sætter tilstrækkelig

Dæmning for saadanne Misbrug.

Ligeledes kan bemærkes, at endskjondt det danske Sprog

oiensynligen, især fra de sidste Decennier af det 18de Aarhun-

drede, og fra det nittendes Begyndelse, i sin Udvikling har viist

en afgjorende Stræben efter at frigjore sig fra fremmede Ord og

udenlandske Bestanddele i Sproget, bidrage dog ogsaa de oven-

anforte og andre Omstændigheder til, at endeel, især yngre For-

fattere, meer end onskeligt forsomme hiin Stræben efter dansk
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Sprogreenhed, og- at saaledes den meget betydeligt formindskede

Brug af fremmede Ord atter synes at blive hyppigere, end for

nogle Decennier siden.

Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab udsætter derfor,

ved en overordentlig Priisopgave, en Belonning af 200 Rbdlr. for

et Skrift, hvori 13 meddeles en videnskabelig Udvikling af Be-

grebet om Sprogfeil i et levende, ved classiske og gode Forfat-

teres Skrifter i en længere Periode allerede dannet, udviklet og i

Brugen befæstet Sprog; ligesom ogsaa 2) en Udvikling af, hvor-

vidt overhovedet i et Sprog af den Natur og den Dannelsesgrad,

som det danske har, Sprogreenhed elier Afhold fra Brugen af

fremmede Ord og Udtryk, som saadanne, kan og bor gaae; og

det i begge Tilfælde saaledes, at den theo^'eliske Udvikling led-

sages med tilstrækkelige Exempler, tagne af nyere danske Skrifter^

saavel paa Sprogfeil, eller udanske Ord, Vendinger, Boininger og

syntaktiske Forbindelser, som paa overflodige og uundværlige

fremmede Ord, i Stedet for hvilke danske Ord og Udtryk kunne

bruges. Da de saaledes, som Exempler ved de enkelte Underso-

gelser, Regler og kritiske Bemærkninger anforte Sprogfeil, eller

benyttede fremmede Ord, ikke ved den Leilighed behoves i

Mængde eller Fuldstændighed: saa onsker Selskabet, at Afhand-

lingen tillige maatte ledsages 1) af en fuldstændigere og rigere,

systematisk ordnet Samling af Sprogfeil, eller udanske Sprog-

former, Udtryk og Taalemaader, som virkelig forekomne i danske

Skrifter fra det i9de Aarhundrede, overalt med noiagtig Angivelse

af Stedet hos vedkommende Forfatter; 2) af en alphdbetisk ordnet

med noiagtig Henviisning forsynet Samling af virkelig brugte og

overflodige fremmede Ord hos danske Forfattere, fra bemeldte

Tidsrum; med Angivelse af de danske Ord og Udtryk, der i hines

Sted kunde og burde bruges. I Henseende til den forstnævnte

Samling kan man henlede Opmærksomheden paa den betydelige

Fortegnelse over rigtige danske Idiotismer, med de tJtsvarende

tydske, der findes i W. II. F. Abrahamsons „Vollstånd. Dånische

Sprachlehre", 1812, S. 702-776. Vel kan det der anvendte

Ordningsprincip ikke i nærværende Tilfælde ubetinget folges; men
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del kan bidrage til at henlede Tanken paa et lignende, her an-

vendeligt.

Naar Besvarelsen findes særdeles tilfredsstillende, vil Selskabet

bidrage til Trykningsomkostningerne af Priisskriftet."

Til den fastsatte Tid, 1ste Januar 1848, var kun eet Forsog

paa at besvare ovenanforle Priisopgave indkommet til Selskabet,

hvilket Arbeide, i Folge den ovenfor aftrykte Betænkning af Sel-

skabets hertil udvalgte Medlemmer, ikke var af den Beskaffenhed,

at den udsatte Belonning kunde tilkjendes samme. Selskabet har

anseet Opgavens Gjenstand for at være af den Viglighed og Be-

tydenhed for vort Modersmaal, paa dets nærværende Standpunkt

i Reenhed, Dannelse og Udvikling, at det har fundet Anledning til

endnu engang at gjentage Udsættelsen af Priissporgsmaalet, under

de samme Betingelser^ som ovenstaaende Bekjendtgjoreise inde-

holder.

Tiden, inden hvilken Priisskrifterne maa være indleverede,

ansættes til Udgang af August 185 i.

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 Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motlo. Selskabcis i de danske Stater boende Medlemmer

deellage ikke i Priisæskningen. Belonningen for den fyldestgjo-

rende Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal, for hvilkel

ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske

Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned

1850 til Selskabets Secrelair, Conferenlsraad H. C. Orstedj Pro-

fessor og Storkors af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister,

Bygningsarbeider, foranstaltede af Kiobenhavns Vaiidcommission. S. 13.

Brandt, Ch. og Th, Fenger, anholde om Selskabets Undeistottelse til Udgaven af

Chr. Pedersens Skrifter. 34. o. figd. Comitteebetænkning om dette An-
dragende. 40. 41.

Brondboring, artesisk, paa Nyholm, opgivet i A. 1847. S. 13. 14.

Bæveren, et Cranium af dette Dyr fundet i Danmark. S. 5.

Boger og Skrifter, skicnkede til Selskabet. S- 12. 15. 31. 44.47. 56. 61. 77.85. 94.

Cederen, den Libanonske, funden paa Atlasbiergene i Afrika. S. 12.

C/tt*l«flcftt VMMÆ,^ iMindeskrift over den afd. Konge, af //. C. Orsled, S.

43. Oplysninger angaaende hans a chæologiske Cabinet. 44. Om hans

mineralogiske Samlinger og Conchylier. S. 47.

Christiern Pedersen, Plan til en s.imlet Udgave af hans danske Skrifter. S. 34— 40.

Selskabet bevilger, at understotte samme. S. 41.

Colding, Afhandling om de almindelige Naturkræfters giensidige Afhængighed:
Comittee-Betænkning over samme. S. 92—94.

Danmarks Fauna i Fortiden, Bidrag til samme efter Gienstande fundne i danske
Torvemoser. S. 5 6.

Diamagnelismen, opdaget i\f Faraday. S. 49. Udvidelse af Faraday's Opdagelse
ved Reich, W. Weber og Poggendorf. S. 49. 50. Ørsteds nye Underso-
gelser over samme. S. 50—55.

Dyrarter i Europa, som formodes at ville uddoe. S. 5.

Europas tammcDyrarter, antages af Nilsson at have levet i samme Verdensdel. S. 3.

Forchhammer, G. og Steensirup, Beretning om Leire-Egnens geognostiske For-
hold. S. 62-71.

Isefjordens tidligere geographiske Forhold. S. 71.

Kornerup- og Leire-Aa, deres ringe Vandmængde. S. 63.

Kæmpe-Oxe (Bos Urus Linn.), Horn og Been af samme fundne i Torvemoser i

England, Skaane og Danmark. S. 2. 74.

Landets Loftning i Danmark, S. 66. 67. dets Sænkning, og Spor hertil fra Oldtiden,

paa andre Steder. S. 68. 69.

Lrngebeh, J., hans Dom om Christ. Pedersen. S. 35.

Leire Bymarli antages at fremvise en meget gammel Cultur af Jordbunden. S. 64.

og Spor af Træbygningers Brand. S. 65.

Leires Omegn i Sjælland, geolog, antiquarisk Undersogelse af samme. S. 62—71.
Liebmann, F. M., forelægger en Afhandling om Bornholms Vegetation. S. 15.

ligeledes om Mexikos Bregne-Arter. S. 61.

Madvig, J. IV., udtræder af Ordbogscommissionen (i Novbr. 1848). S. 103.

Mergelgrav ved Liimljorden, mærkvscrdigt Fund i samme. S. 11.

Meteorologisk Comittee, dens Virksomhed i A. 1848. S. 103—105.
Messias-Idee, Jodernes, Kundskab om den hos de hedenske Folkefærd, særdeles

hos Romerne. S. 77-83.
Meteorologiske Iagttagelser, foretagne i og udenfor Danmark. S. 104. i Kioben-

havn. S. 17. 18. 42. 57. 58. 59. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
Musling- og Osters-Lag fra Fortiden ved Danmarks Kyster, og deres Hoider over

Havfladen. S. 7. 8. 10. 11.

Naturkræfterne, om deres gjensidige Afliængighed, ved Colding. S. 92.

Naturvidenskaben, Bidrag til dens Historie ved Kjobenbavns Universitet. S. 23. 24.
Nero, om hans Sindelag imod Rom. S. 79.

ISilsson, S., hans Undersogelse over Pattedyrenes Udbredelse, m. nu S. 2—5.
Nyerup, R., hans Dom om Christ. Pedersen. S. 35.

Norgaard, Inspecteur, indsendte Bidrag til Oplysning om kulsure Magnesia-For-
bindelser: Betænkning over samme. S. 74. 75.

Odsherred, en Deel deraf antages at have fordum udgjort 4 Oer. 71.
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Ordbog, den danske: Bogstavet S, som udgjdr dens 6tc Bind, fuldf6rt i Mai 1848.
S. 103. Bevision ojr Trykning af IJojrst. T begyndt. S. 103.

Ordbogs-Coinmission, dens Virkcn i A. 1848, og Forandring i dens .Mcdicniniers

Samfund. S. 103.

Ostrea edulis (Osters) har i Fortiden været mere udbredt ved de danske Strande.
S. 10.

Oxer, forskieirlge fossile Arter, fundne i Skaane og i Dannjark. S. 3. 5. 6.

Pattedyrenes Slorrelse, antages at være aftaget paa Jordkloden. S. 2.

Polyleehnisk Læreanstalt, Prof. Zeises Virksomhed ved samme. S. 25.

Sand-Jord i Danmark, antages at va-re den tidligst dyrkede, og ved Træred-
skaber. S. 64.

Scharling, C. E., om Spor i den romerske Keiserhistoric li! en politisk Indflydelse

af den jodiske Messias-Idee. S. 77—84.
Scharling, E. A., Forandringer ved det af ham indrettede Respiralionsapparat, og

videre Forsog med samme. S. 56. Beretning om hans Iagttagelser over
Ebbe og Flod ved Torbek. S. 85.

Schouw, J. F., fore^iser Ceder-Kogler. S. 12.

Skaldyr, uddode, af llippuriternes og Cyathophyllerncs Familie. S. 86—89.
Skovmoser (de ældste Torvemoser) synes at mangle i Skaane. S. 7. Skovmoser i

Leircs Omegn. 72, forkullede Træer, fundne i disse 31oscr S. 74. 75.

Sprogreenhed og fremmede Ord, Priissporgsmaal herom paa ny udsat. S. 112.

Steen, A., indsendte Afhandlinger „onj de over-elliptiske Functioner", og „om
dobbelte bestemte Integraler^': den mathematiske Classcs Dom over
samme. S. 90. 91.

Sleenaldereji i Danmark, geognostiske Spor af samme. S. 11.

Steenstrup, J. J. S., Bidrag til Danmarks Fortids-Fauna. S. 5—7. Om Dannelses-
tiden for visse Lag af Osters- og 31usling-Skaller i Danmark. S. 7 — 12.

(Geologiske Undersogelser i Danmark, s. Forchhammer.) specielle geo-
gnostisk-antiquariskc Bemærkninger fra Leire-Egnen. 71. foreviser en
Bække uddode Skaldyr af llippuriternes og Cyathophyllernes Slægt.

S. 86-89.
Svovlets chemiskc Forhold, Gjenstand for Zeise's Undersogelser. S. 26—28.
Tanglinicn („den Linie, hvorpaa stærk Bolgegang afleirer den opkastede Tang'')

som geognostisk Kjendemærke ved Havkyster. S. 8. 67.

Træer, hvorledes vilde Folkeslag fælde dem ved Hjelp af Ud.- S. 73.

Torvemoser: Skonnoserne, de ældste. S. 7. Kjærmoser have opfyldt ældre Vige

og Fjorde. S. 11.

Vespasian, om hans Bekjendtskab med den jodiske Messias-Idee. S. 81— 84.

Videnskabernes Selshab, vælger sin Præsident, i Februar 1848. S. 15. bestemmer
Budget for 1848. S. 32. Dets Regnskab for 1847, og Formuestilstand

i bemeldte Aar. S. 33. Bevilger Understottelse til en Udg. af Chr.

Pedersens Værker. 41. Selskabels Commissioner , og deres Arbei-

der. S. 103— 105. Bedommelse af en indkommen Priis-Afhandling

(for Schous Legat.) S. 105— 107. Priisopgaver udsalte for 1849. S. 107
— 110. Selskabet gientager Priisopgaven om Sprogrccnhed og om frem-

mede Ord og Vendinger i det danske Sprog. S. 110—112.
Z,eise, W. C. (f. 1789, d6d 12 Nov. 1847) hans Wekrolog. S. 19—30.
Orsted, A. S., Gch. Conferentsraad, m. m. vatgt til Selskabets Præsident. S. 15.

Orsled, H. C, blindeskrift over W, C. Zeise. S. 19-30. Mindeskrift over hoi-

salig K. Christian VIII. , betragtet som Mand af Kundskaber og hoi

Dannelse. S. 43. Orsteds Tillæg til Mellonis Apparat til Undersogelse

over Straalevarmen. 44. Hans Forsog over Luftstronimes Udstraalning.

S. 47. Beretning om hans Undersogelse over Diamagnelismen. S. 49—56.
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Forhandlinger
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Af

Conferentsraad og Professor ME. C Arstcd^
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JKr. 1 og 2.

Moderne den 5^^ og 19^^ Januar.

Prof. Forchhammer meddelte en Notits om Bestemmelsen af

Yandhoiderne ved de svenske Kyster.

Hidtil har man ved Mærker, der paa forskjellige Steder ere

indhugne i den faste Klippe sogt at angive Vandets Middelhoide

paa den Tid Mærket blev sat, men Bestemmelsen af disse Middel-

hoider er i Almindelighed ikke udfort med den Noiagtighed, som

man fordrer for nærværende Tid. Ifolge et Forslag af Herr A.

Erdmann til Vetenskaps-Academien, og en Pengebevilling af Kon-

gen af Sverrig vil der for Fremtiden blive anstillet daglige Iagt-

tagelser over Vandhoiden paa 20 forskjellige Steder af den sven-

ske Kyst. Man har dertil foretrukket saadanne Steder, hvor der

findes Fyrtaarne, dcels fordi man der har et stadigt Tjenesteper-'

sonale, deels fordi man formedelst Fyrets Beliggenhed paa den



yderste Deel af Kystlandet, der er mindre udsat for Stromning-er og

andre tilfældige Forandringer i Havets Stand.

Methoden er folgende; i en Klippevæg, der meer eller mindre

nærmer sig til den lodrette Stilling indsættes en Jernarm, kortere

eller længere efter Klippens storre eller mindre Hældning.

Jernarmen ender i en Gaffel, som modtager Axlen af en graderet

Skala, der altsaa fra Gaff'elen hænger lodret ned i Vandet. Saa-

snart Iagttagelsen er atlæst, tages Skalaen ud, og gjemmes indtil

næste Iagttagelse, og hvert Aar beregnes Middeltallet af de dag-

lige Iagttagelser. I forrige Sommer ere 6 lagttagelsessteder for-

synede med Redskaber.

Conferentsraad H* C. Orsted, som i Modet den 30te Juni havde

mcddeelt Selskabet sine indtil den Tid udforte Undersogelser over

Diamagnetismen, men siden havde fortsat dem, meddelte nu i Mo-

derne den 5te og 19de Jan. de Resultater, hvortil han videre var

kommen. Da hans fortsatte Arbeider vare faldne i den Tid^ da

Selskabet ikke holder Moder, havde han ladet trykke en kort Ud-

sigt derover paa Fransk, for fremmede Landes Videnskabsmænd.

Det er dog ikke en Dansk Oversættelse af denne Udsigt, han til-

lod sig at forelægge Selskabet; men en ny Fremstilling, hvori de

af ham fundne diamagnetiske Virkninger sees i en mere overskue-

lig Sammenhæng, hvilket nu saameget lettere lader sig gjore, da

de vigtigste didhorende Grundforsog allerede ere noksom be-

kjendtgjorte. Adskillige nye Resultater, som han havde udfort siden

den nævnte Bekjendtgjorelse kom hertil. Det forudsættes som

bekjendt af hans tidligere Forsog, at der gives to Slags diamag-

netiske Legemer de frastodelige og tiltrækkelige , og at de sidste,

uagtet de imellem to magnetiske Polstykker tage samme Retning

som en Jern- eller Nikelnaal, dog tilstrækkeligt udmærke sig fra

disse egentlig magnetiske Legemer derved, at de, ved at loftes

op over Polstykkerne vende sig og tage en Stilling, der staaer

lodret paa det Plan hvori det forste laae, hvorimod de egentlig

magnetiske Legemer i begge Tilfælde beholde den samme Retning.

Til at betegne de lo Klasser af diamagneliskc Legemer havde



han tidligere benyttet foruden Ordene frastodelig og tilirækkelig

ogsaa positiv og negativ. Han holder sig nu kun til de forste

af disse Udtryk; men udelukker de sidste, uagtet de i og for sig

selv ere passende, fordi det nu synes at de egentlig magnetiske

og de diamagnetiske Legemer kunne betragtes som een stor

Række, hvori man fra de magnetiske Legemer kan gaae nærmest

over til de mere tiltrækkelige diamagnetiske, og derfra videre

til de mindst tiltrækkelige, og endelig fra disse til de mere og

mere frastodelige, saa at Rækken slutter jned de meest frastodelige.

I en saadan Række vilde al Diamagnetisme udgjore en Modsæt-

ning til Magnetismen, og Udtrykkene positiv og negativt kunde

da anvendes paa dette Forhold; han undgaaer det derfor nu helst

aldeles.

Ifolge de fuldstændigere Undersøgelser, som nu haves, kan

man betragte de Stillinger, som de diamagnetiske Legemer antage

i Nærheden af en Magnetpol, som eiendommeligt afhængige af

Magnetens Endepladers eller Polstykkers Rande, saaledes at de

tilstrækkelige diamagnetiske Legemer antage en med Randen

parallel Stilling under samme Betingelse, hvorunder de frastodelige

stille sig paa tværs mod den, og hine derimod stille sig paa tværs

mod Randen, medens hine antage -den med samme parallele Stilling.

Er Polstykket begrændset oven og neden af to parallele horizon-

tale Flader, og ved Siderne af lodrette, saa vil et tiltrækkeligt dia-

magnetisk Legeme, medens det hænger ligefor En af de lodrette

Flader, antage en Stilling der peger hen mod denne, altsaa krydser

en mod de horizontale Rande parallel Linie; men ophænges den

tæt over eller under Een af disse Rande, vil den stille sig parallel

med denne. Et frastodeligt Legeme forholder sig modsat: det

antager den med Randen parallele Stilling, hvilken for Kortheds

Skyld kaldes Randstillingen, naa'r den svæver tæt ved En af de

lodrette Flader, og Tværstillingen, naar den svæver over eller under

En af de horizontale Rande. Da Tværstillingen med Hensyn paa

Randen tit kan falde parallel med Magnetaxen, betegnes den, til

Forebyggelse af Misforstand, med Udtrykket den randkrydsende

Stilling.

Denne Lov gjelder uden Hensyn paa Magnetkraftens Retning.



De diamagneliske Legemer folge den, enten Randene ere parallcle

med den Retning man har kaldet den axiale, eller gjore hvilken-

somhelst Vinkel dermed. Naar det diamagnetiske Legeme svæver

over et Polstykkes horizontale Flade, og denne er begrændset al

Linier, som danne forskjellige Vinkler, vil Legemet, naar dets

Midte befinder sig over en Vinkelspids antage den Stilling, som

det efter de sammensatte bevægende Kræfters bekjendte Love

skulde antage. I en nogenlunde betydelig Afstand fra alle Ran-

dene, vil det ikkun hav« en svag eller ingen Bestræbelse til at

antage en bestemt Stilling.

Ogsaa ligefor Magnetens egne Polender gjelder dette. Det til-

trækkelige diamagnetiske Legeme ophængt tæt over en af dens

runde Polfladers Rand tager en til den kredsrunde Endeflade tangential

Stilling, men bragt derunder en mod Axen rettet; hvorimod det

frastodelige i forste Tilfælde peger ind mod Axen, i sidste stiller

sig tangentialt.

Over et Polstykke, der endes i en horizontal Kilerand, an-

tager det tiltrækkelige Legeme en med Kileranden parallel Stilling,

Randslilling, men et frastodeligt Tværstillingen.

Over et horizontalt cylindrisk Polstykke, med lodret Ende-

flade, antager vel det diamagnetiske Legeme de forhen betegnede

Stillinger ligefor den lodrette Endeflade og tæt over eller under

dennes Rand; men svæver den tæt over Cylinderen i nogen Af-

stand fra Endefladens Rand, antager den samme Stilling som den

vilde have, dersom Overfladens hoiestliggende Linie var Randen

af et kiledannnet Polstykke. Da en gjennemboret Cylinder brugtes

til Polstykke, viste Borhullets Rand samme Forhold som andre Rande.

Af alt dette sees, at Udirykkene axial og æquatorial ikke for

Fremtiden bor bruges til at betegne de diamagnetiske Retninger,

hvorimod man sandsynligviis vil finde Udtrykkene Randstillmg og

randkrydsende Stilling beqvemme til de her forekommende Til-

fældes Betegning.

Det forstaaer sig, at de to Polstykker med modsatte Kræfter,

som stilles ligefor hinanden, i forhoiet Grad frembringe alle de

Forhold, hvori de gjensidigen understotte hinandens Virkninger.

Ved denne forstærkede Virkning viser det sig ogsaa, at en



Vismutnaal, som svæver mellem begge de mod hinanden vendte

Polflader, i en nogenlunde betydelig Afstand fra Randene,

stræber at antage Længdestillingen. Polfladerne i Forsoget havde

en Hoide af 25 Millimetre. Vismutstangen antog Randstillingen,

saalænge dens Afstand enten fra overste eller nederste Randpar

ikke overgik 5 Millimetere, hvorimod det dreiede sig til Tværstil-

lingen i det mellemliggende Bælte af 15 Millimeters Brede. De

tiltrækkelige diamagnetiske Legemer vise ingen tilsvarende Foran-

dring i lignende Forsog.

Med Hensyn paa den Polfordeling, som Magneten frembringer

i de diamagnetiske Legemer, havde O. allerede i sin tidligere

Meddelelse gjort opmærksom paa, at de Stykker Jern man bruger

til Undersogelsen kun bor være smaa; fordi storre Stykker blive

under Elektromagnetens Indvirkning til saa stærke Magneter, al

de ved deres egen Kraft overvælde den Polfordeling, de skulde

angive. I Undersogelsen af de frastodelige diamagnetiske Legemer

havde han dog endnu ikke drevet Forsigtigheden vidt nok, og

derfor ikke fuldstændigt fundet den rette Polfordeling i de Til-

fælde, hvor den diamagnetiske Naal svæver over en Magnetflade.

Dette er senere skeet ved Anvendelsen af meget smaa Stykker

Jern af forskjellige Former. Af samtlige Undersogelser udkommer

nu en Bestemmelse, som man meget let vilde have forudseet,

dersom man kunde opfatte de nye og ubekjendte Virkninger med

samme Klarhed, som de gjennemprovede. Reglen er ikke anden

end den, at en diamagnetisk Naal, som svæver over en magnetisk

Flade, faaer samme Polfordeling i Retningen fra neden mod oven,

som den ligefor den lodrette Magnetflade fik i horizontal Retning.

Heraf folger da, at en tiltrækkelig diamagnetisk Naal, som svæver

over et Polstykke, og altsaa har Randstillingen, paa sin nederste

Side faaer den Magnetkraft, som er Polstykkets modsat, men paa

den overste den samme som hersker i dette. Svæver den saaledes

over Randen, at en Deel af dens Brede falder udenfor, eller

svæver den mellem modsatte Polstykkers Rand, faaer den endnu

en Polfordeling i Breden, efter de samme Love, saaat et Tværsnit,
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N

som her fremstilles forstorret, og svævende over to Pol-

stykker N og S, har Magnetkræflerne saaledes fordeelte,

^ som Bogstaverne n og 5 angive. Efter samme Regel

— vil en frastodelig diamagnetisk Naal, som har Tvær-

stillingen, i den over Polstykket svævende Deel og noget

videre hen i de dermed nærmeste Dele, forneden have samme

Magnetkraft som Polstykket, men foroven den modsatte. Svæver

—
. den over to modsatte Polstykker vil Fordelingen

s ogsaa rette sig derefter, saaat den i et lodret Gjen-

—
jyj j^

— nemsnit taget efter Længden maa have den i ved-

i I staaende Figur angivne Polfordeling.

Faraday havde allerede fundet at Legemer, som svagt til-

trækkes af Magneten, blive frastodte naar de svæve i en

mere tiltrækkelig Vædske; men han kunde i Kunskabernes davæ-

rende Tilstand, og med saa mange nye Undersogelsesgjenstande

for Oie, ikke give sig af med at udfinde Sagens nærmere Sammen-

hæng. Vi kunne nu, om ikke gjore Rede for den paa en udtom-

mende Maade, dog bidrage noget til Kunskaben om dens nærmere

Sammenhæng. Orsted har med Hensyn herpaa udfort endeel For-

sog, som vise, hvad man allerede forud kunde vente, at de

mindst tiltrækkelige diamagnetiske Legemer, naar man lader dem

svæve i en Jernoplosning, antage samme Stilling som de fraslode-

lige. Han fandt ligeledes at Polfordelingen deri blev den samme.

Til at prove Polfordelingen brugte han, naar det Glaskar som

indeholdt Jernoplosningen stod over et Polstykke, en Jerntraad af

Figuren JP", hvis nederste horizontale Deel han let kunde stille

over eller under en Strækning af den diamagnetiske Naal. Da

denne horizontale Deel faaer den modsatte Magnetkraft af den

som hersker i Polstykket, viser den, ved at tiltrække Naalens ne-

derste, og at frastode dens overste Side, den de frastodelige

Legemer tilhorende Polfordeling. Naar derimod Glaskarret med

den deri svævende Naal stod ligefor et Polstykkes lodrette Flade,

var den provende Jerntraads Figur
(

I, hvis kortere lodrette Deel

let kunde bringes paa hvilken Side man vilde af den med den

lodrette Flade parallele Naal. I det at man stiller denne korte

lodrette Deel hvergang saaledes, at den er nærmere ved Polstyk-



ket end Jerntraadens ovrige Dele, faaer den modsat Mag^nelkraft

af Polstykkets , og tiltrækker den ved dette nærmeste Side af den

diamagnetiske Naal, men frastoder den fjernere.

Ved disse Forsog vises, at de indre Kraftfordelinger i de

diamagnetiske Legemer staae i samme Afhængighed af Omgivelsen,

som den Faraday har viist med Hensyn paa de ydre Virkninger.

Det synes af Forsogene nu at fremgaae, at den Polfordeling som

opvækkes i den diamagnetiske Vædske, har en væsentlig Deel i

den Polfordeling som frembringes i det tiltrækkelige diamagnetiske

Legeme, der gaaer over til Frastodelighed; f. Ex. et Polstykke,

hvori Nordkraften er herskende, tiltrækker Sydkraften i de nær-

meste Dele af Jernoplosningen og frastoder Nordkraften, som synes

at tage sit Sæde i Grændsen imellem Oplosningen og det deri

svævende Legeme.

Man ledes herved til den Tanke, at de frastodelige diamag-

netiske Legemers Forhold i almindelighed skulde beroe paa den

Tilstand, hvori Overfladen sættes til Omgivelsen. Disse Legemers

sædvanlige Frastodelighed skulde da beroe derpaa, at Luften var

mere tiltrækkelig end de forsogte Legemer. O. har til Provelsen

af denne Tanke iværksat nogle Forsog, hvis Udfald vel ikke vare

gunstige derfor, men som dog neppe endnu bor ansees for alde-

les afgjorende. Han ophængte en Vismutstang ved Silkeormespind

i en af Glasror med Messingforbindelser dannet Indretning, hvoraf

Luften kunde udpumpes. Under Magnetens Indvirkning svingede

Vismutnaalen omtrent lige hurtig i sædvanlig Luft, i hoist fortyndet

Luft, i Brindluft og i Kulsyreluft. Vel kan man herover bemærke,

at det allerede er Beviis paa nogen Indvirkning af Omgivelsen,

atNaalen ikke svinger hurtigere i det med tyndere Luft fyldte Rum;

men Luftens Indflydelse paa Svingningshastigheden, navnlig i et

saa snævert Rum, er en saa forviklet Sag, at man neppe kan be-

nytte den i Droftelsen af nærværende Sporgsmaal. O. har foresat

sig, at iværksætte andre Forsog til dets Losning. De i hoieste

Grad svagt frastodelige Legemer maatte, om Tanken er rigtig, i

den fortyndede Luft gaae over i de tiltrækkeliges Klasse.

Imod den her fremsatte Tanke kan dog endnu fremsættes en

anden betydelig Indvending. Hvis denne Tanke var rigtig, maatte
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man vente at den diamagnctiske Frastodning- stod i Forhold til Over-

fladen. Til at prove dette, iværksatte O. nogle Forsog, hvis Udfald

vise, at den diamagneliske Virkning griber ind i hele Masken,

el Udfald der heller ikke er den ellers saa rimelige Tanke gunstig.

Han valgte til et af disse Forsog to ligestore Vismutstænger, af

56,6 Millimeters Længde, J,9 Millim. Brede, 5 Millimeters Hoide.

Han ophængte forst hver af dem for sig, stillet paa Hoikant mel-

lem Polstykkerne, hvis Afstand var 12 Millimetere, og talte Sving-

ningerne. Den ene gav 64 Svingninger i et Minut, den anden,

som var af reent Vismut, gav 68 Svingninger i samme Tid. Efter

denne forelobige Prove, skulde begge Naale stilles tæt ved Siden

af hverandre; men da man derved vilde have den Kilde til Feil,

at Naalen kom nogenlunde kjendeligt nærmere til Polfladerne, end der

var skeet i de enkelte Forsog, satte man Polfladerne i 38 Millimi-

teres Afstand. Nu gjorde den ene Vismutstang ikkun i 3 enkelte

Svingninger i 123 Sekunder. Den anden, som skulde i samme

Tid have gjort 12x^^ Svingninger, sattes ikke i denne Henseende

paa Prove; men da de begge lagdes sammen brugte de 122 Se-

kunder til 13 Svingninger. Man skulde snarere have ventet et

Par Sekunders storre Langsomhed; men da der vilde have viist

sig en stor Forskjæl, dersom Frastodningen paa den dobbelt saa

store Masse havde været en Overfladekraft, sogtes ingen storre

Noiagtighed. Derimod iværksattes tilsvarende Forsog med Penne-

fjederne. En Pennepose, ophængt mellem Polstykkerne, hvis Af-

stand var 8 Millimitere, gjorde 11^ Svininger i 20 Sekunder. Et

stykke Penneijeder, af den Deel som bærer Fanen, og var ganske

lidt længere end Penneposen, gjorde i lige Tid 11 Svingninger.

Man indskjod nu denne i Penneposen, saaledes at der stod lidt

frem deraf ved hver af dennes Ender. Svingningernes Antal var nu

11 J. Man maatte indskrænke Tætningen til 20 Sekunder, fordi

Luftens Modstand saa hurtig formindskede Svingningerne.

De Stillinger, som de diamagnetiske Naale antage ved Magne-

tens Polstykker, kunne nu fremstilles i en noget nærmere Sam-

menhæng med Frastodningernes og Tiltrækningernes Love. De

tiltrækkelige diamagnetiske Naales Randstilling, naar de svæve

over et Polstykkes Grændser, synes at hidrore derfra at deres
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nederste Side har en modsat Magnetkraft mod den der hersker

i Polstykket, og som fortrinligt er sammentrængt i Randen; de fra-

stodeliges randkrydsende Stilling, synes at beroe derpaa at deres

nederste Side har samme Magnetkraft, som Polstykket og dettes

fremforalt kraftigt virkende Rand og derfor frastodes fra alle Sider.

Naar de diamagnetiske Naale befinde sig under de lodrette Polfladers

Indvirkning, ville de tilstrækkelige diamagnetiske Legemer, uagtet

Polfordelingen deri lider en langt storre Modstand end i Jerntraade,

dog antage Stilling i samme Retning og efter samme Virkningslove

som disse. De frastodelige , hvori Polfordelingen ikkun skeer paa

engang igjennem en meget liden Strækning, kunne derimod kun

lide denne Fordeling paa tværs. Enhver seer let, at der gives

mange Sporgsmaal om det egentlige Forhold mellem de diamag-

netiske Legemer, som her kunde onskes besvarede, men maa

overlades til Fremtiden.

Blandt Forsog, som endnu ere nogenlunde enestaaende maa

anfores, at en Messingnaal, som har de tiltrækkelige Legemers

Diamagnetisme, ved en stærk Opvarming viser sig med alle de

frastodeliges Egenskaber.

Professor E. A. Scharling meddeelte en forelobig Beretning

over nogle Forsog, han havde foretaget for at fremstille Æther-

arter ved Hjælp af Kali og forskjellige naturlige Balsamer.

Efter at have omtalt de ældre Undersogelser over den peru-

vianske Balsam, gjorde S. opmærksom paa, at den Formel, som

Fremy har opstillet for Cinnameinets Sammensætning C'^^H^-O^,

kan betragtes som 2{C^^n^^0'':} -i~ C^'^^O* ; af hvilke det for-

ste Led danner den af Plantamour angivne Formel for Cinnamein,

og det andet Led Formlen for Kaneelætheren, hvilken sidstnævnte

Chemiker har fremstillet af peruviansk Balsam. Da imidlertid

Plantamour havde anvendt Viinaand ved sine Undersogelser, og

man derfor kunde være i Tvivl, om denne Viinaand ikke havde

været Anledning til Kaneelætherens Dannelse, saa underkastede

S. 1 Deel peruviansk Balsam og 2—3 Dele Kalilud, hvis Vægtfylde

var 1,3, en Destillation, efterat Blandingen havde henstaaet i 24
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Timer. Destillatet bestod af Vand og to olieagtigc Legemer, af

hvilke del ene var lettere, det andel tungere end Vand. Ved be-

horig Udtorring og Omdeslillering erholdtes den vægtfiildere, aldeles

klare og stærk lysbrydende Vædske, af en Vægtf. 1,03 ved 14"C, og

et Kogepunct af 205 C. Lugten var strax efter Destillationen

svag, men blev ved Henstand krydret som Kaneelæther. Afkjolet

i Snee og Kogsalt til -=- 15 C, forblev hele Vædsken flydende.

Den mindre vægtfulde, olieagtige Vædske kogte omtrent ved

180® C; dens Vægtfylde var mindre end Vandets : Lugten ikke ulig

Anis. Smagen sodlig, aromatisk. Afkjolet til ~ 15 C. storknede

den storste Deel af Vædsken.

Begge disse Vædsker lide en Omdannelse ved at destilleres;

thi selv om de opvarmes i Oliebade, antage de en svag viinguul

Farve, for de begynde at koge.

Da disse Vædsker saaledes frembode stor Lighed med Kaneel-

æther og Peruvin.^ saa forsogte S. at komme til Kundskab om

deres Identitet med disse Legemer ved at behandle dem med

Kalihydrat og Svovelkulstof.

Uagtet Xanthogensyrens Opdager, afdode Professor Zeise,

anforer, at Æther og CS^ ikke med Kalihydrat giver xanthogensyret

Kali, saa antog S., at dette Salt kunde opstaae, naar man behandlede

sammensatte Ætherarter med Kalihydrat og CS'^. Da denne For-

modning fuldkommen har bekræftet sig ved flere Ætherarter, og

navnligen med eddikesyret Æther, saa blandede S. begge de af

den peruvianske Balsam fremstillede Vædsker, hver for sig med

pulveriseret Kalihydrat og CS^.

Ved begge Forsog storknede Blandingerne, og da Prover

af Saltmasserne efter nogle Timers Forlob bleve aftrykkede mellem

Papir, og derpaa oploste i Vand samt provede med Kobbersalte

og Blysalte, saa fremkom guult xanthogensyret Kobberille og hvidt

xanthogensyret Blyilte.

Der kan herefter ikke være nogen grundet Tvivl om, at den

vægtfuldere Vædske indeholder Kaneelæther, som saaledes forste

Gang er fremstillet uden nogen Tilsætning af Viinaand. Hvorvidt den

lettere Vædske er Peruvin eller en Blanding af Peruvin og Kaneel-
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æther haaber S. senere^ naar han faaer Leiliglied til at anstille de

fornodne elemenlaire Analyser, at kunne oplyse nærmere.

At Peruvin ikke decomponeres ved Kalihydrat alene, kan neppe

være noget Beviis for, at dette Legeme ikke er en 'sammensat

Æther; S. haaber ved Decompositionen af de ved Peruvin, CS^

og Kalihydrat frembragte Legemer at kunne vise, om Peruvinet

indeholder en organisk Syre, hvis Formel, ifolge de ældre over-

eenstemmende Analyser af Peruvinet, formodes at være C^^H^^

03; Peruvinet selv vil da være C^^H^^oa _|_ c^RioO eller 2

Ved at sammenryste 1 Deel peruviansk Balsam og 2 Dele

Kalilud udskiltes efter 24 Timer en olieagtig Vædske, Cinnamein, som

svommede paa en bruun kaliholdig Oplosning. Da det saaledes ud-

skilte Cinnamein blev blandet med CS'^ og pulveriseret Kalihydrat

dannedes en Saltmasse, som indeholdt xanthogensyret Kali.

Ved at destillere den fra Cinnameinet skilte kaliholdige Oplos-

ning erholdtes kun Spor af en olieagtig Vædske. Det ovrige af

Destillatet forholdt sig som Vand. Heraf fremgaaer altsaa, at alt

ved almindelig Temperatur foregaaer ved Kaliludens Indvirkning

en Udsondring af den Forbindelse, som ved en passende Varme

omdannes til Ælherarter.

Ved at underkaste den peruvianske Balsam en Destillation

med Vand erholdes, som bekjendt, ingen Olie eller Æther i De-

stillatet; da delte kunde beroe paa, at Kaneelætherens Kogepunct

ligger saa hoit, saa provede S. al destillere en Deel Balsam med

en Kogsalt Oplosning, og en anden Deel med en concentrerel

Oplosning af Chlorzink. Den sidste Destillation udforles paa den

Maade, at man efterhaanden dryppede Balsamen ned i den kogende

Saltoplosning. Herved overdestillerede foruden Vand noget Ka-

neelsyre og en yderst ringe Mængde af to flydende brunfarvede

olieagtige Legemer, det ene mere og det andet mindre væ'glfuld

end Vand. Begge lugtede empyreumatisk, og ved at koges med

Vand erholdtes ved Afkjoling en stor Deel Krystaller af Kaneelsyre.

Spor af Kaneelæther kunde S. ikke opdage i de herved erholdte

Destillater.
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Ved at underkaste den peruvianske Balsam en tor Destillation

erholdtes forskjellig^e olieagtige Vædsker, som indeholdt en stor

Deel Kaneelsyre ; ligeledes Vand. Den ved Afkjoling udkrystalliserede

Kaneelsyre blev samlet paa et Filter, og cflerat den gjennemlobne

Vædske var udtorret ved Chorcalcium og omdestilleret, blev den

behandlet med pulveriseret Kalihydrat og CS^. S. fandt ikke Spor

af Xanlhogensyre i denne Blanding. Derefter blev en Deel peru-

viansk Balsam behandlet med en Oplosning af kulsyret Natron.

Den tilbageblevne Masse blev inddampet til Torhed, under Tilsæt-

ning af tort kulsyret Natron. Derefter blev denne Blanding under-

kastet en tor Destillation. Producterne heraf lignede i Udseende

Producterne ved den torre Destillation af den peruvianske Balsam;

men heri fandtes ved passende Behandling Spor af Xanlhogensyre.

Efter disse Forsog kan man ikke antage, at Balsamen inde-

holder færdig Kaneelæther, men vel at denne dannes ved Indvirk-

ningen af stærke Æsk.

Som bekjendt har E. Simon ved sine Undersogelser over den

flydende Storax gjort os bekjendt med et Legeme, som han kaldte

Styracon. S. fandt, at naar man behandlede den flydende Storax

paa samme Maade, som han havde behandlet den peruvianske Bal-

sam, erholdt man strax et Destillat, hvoraf der ved Henstand ud-

skiltes et Legeme, der besad de af Simon for Styraconet angivne

Egenskaber. Endvidere var det let oploseligt i Viinaand til 84'* Tr.

Ved at behandle Styraconet med pulveriseret Kali og CS'^,

dannedes blandt andet xanlhogensyret Kali. S. formoder heraf,

at Styraconet indeholder en sammensal Æther, og er beskjæftiget

med de nærmere Undersogelser herover. Af Mangel paa Styrol

provede S., hvorledes Benzol forholdt sig med Kalihydrat og CS^.

Herved dannedes intet xanlhogensyret Kali.

Derefter blev Copaivæ Balsam behandlet med kaustisk Kali og

senere underkastet en Destillation. Herved erholdtes strax en

rigelig Mængde Olie svommende paa det overdestillerede Vand.

Efterat Vandet atter var gydt tilbage og overdeslilleret anden

Gang, udgjorde den samlede Oliemængde omtrent 10 Lod, og

det overdestillerede Vand omtrent 4 Gange saa meget. Man havde

anvendt 1 Pund Balsam og IJ Pund Kalilud (Vægtfld. 1,27).
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Olien viste sig* ikke forskjellig fra den i Handlen forekommende

Copaivaolie, men ved Behandlingen af disse Olier med Kalihydrat

og CS'^ bemærkede S. ingen Dannelse af xanthogensyret Kali.

Da Copaivasyren imidlertid ikke er flygtig, har S. ikke opgivet

Haabet om ved en noget forandret Fremgangsmaade ogsaa af denne

Balsam at fremstille en Æther ved Indvirkningen af Kalilud.

Ved at behandle venetiansk Terpentin paa en lignende Maade,

som de ovennævnte Balsamer, erholdtes en olieagtig Vædske, som

lullorret ved Chlorcalcium eller Kalk, ikke syntes at paavirkes af

pulveriseret Kalihydrat. Vædskens Farve forblev i flere Timer

efter Kaliets Tilsætning uforandret, og man bemærkede ingen

Temperaturforandring i Blandingen. Ved Tilsætning af CS^ og

Omrystning fremkom efter nogen Tid en hvid Saltmasse, som lidt

efter lidt bragte hele Blandingen til at stivne, som en Gelee.

Efter 24 Timer bragtes denne Gelee paa et Filter, og da storste

Delen af den i Massen værende flydende Vædske var lobet fra,

blev den ovrige Deel meget omhyggelig aftrykket mellem Papir.

En Deel af densaaledes erholdte Saltmasse blev efter at være torret

oplost i Vand; en anden Deel blev rystet med Æther, for saaledes

at bortskaff'e alt vedhængende Olie og Harpix. Da Ætheren var

frafiltreret, og den paa et Filter samlede Saltmasse var torret, op-

lostes ogsaa den i reent Vand.

Begge disse Oplosninger frembragte strax brune Bundfald

med Kobbertvechlorid og Kobbertveiltesalte , men disse bleve efter

nogen Tid gule.

Med salpetersyret Blyilte erholdtes hvidgule Bundf., og med

forskjellige andre Saltoplosninger lignende Reactioner, som de, der

frembringes ved Xanthogensyren, kun at alle disse Bundfald i det

Hele havde en noget morkere Farve.

Disse Forhold lod formode, at der, ved Kaliets Indvirkning

paa den venetianske Terpentin, var frembragt en Æther. Destil-

latets Kogepunet var omtrent 153^ C. Vægtfylden 0,87. Oploselig-

heden i Viinaand til 93" Tralles var lig den almindelige Terpen-

tinolies.

Disse Forhold stemme saa nær med de tilsvarende for almin-

delig Terpentinolie, at Formodningen om,, al Vædsken var en
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Ætherart, faldt bort. Derimod fremkom Formodning om, at destil-

lerede man venetiansk Terpentin med Vand, da vilde den herved

erholdte Olie forholde sig med Kalihydrat og CS^ paa samme

Maade, som ovennævnte Vædske.

Det herefter anstillede Forsog gav et bekræftende Svar; nu

provcdes almindelig Terpentinolie, som var nylig destilleret og

vel befriet fra Vand. Resultaterne vare i det Hele de samme^

Det er altsaa muligt af reen Terpentinolie med pulveriseret

Kalihydrat og CS- at frembringe en Forbindelse, som har stor

Lighed med Xanthogensyren.

Men for at danne dette Legeme er det aldeles nodvendigt, at

Kalihydratet er smeltet behorigt; thi saaledes som dette under-

tiden forekommer i Handlen i griffelformige Stykker, er det endnu

for vandholdigt. Ikke den hele Mængde Terpentinolie kan bringes

i Forening med CS'^ og Kalihydratet. Det synes at gaae med

Fremstillingen af denne Forbindelse, som med Frembringelsen af

Terpin; kun en Deel af Terpentinolien intræder i den nye For-

bindelse.

lovrigt benyttede S. denne Leilighed til at gjore opmærksom

paa, at uagtet man vil have fundet, at al reen Terpentinolie kun

bestaaer af C^H®, og at Kogepunktet og Vægtfylden er eens,

saa viser dog Olien af den venetianske Terpentin sig i flere Hen-

seender forskjellig fra Olien af den almindehge Terpentin. Saa-

ledes farves sidstnævnte Olie hurtigt ved Kalihydratets Indvirkning,

hvilket ikke er Tilfældet med Olien af venetiansk Terpentin. Den

sidstnævnte Olie polariserer Lyset til venstre, men for at frem-

bringe den violette Farve behovedes kun en Omdreining af 25"'.

Det samme var Tilfældet med en mættet Oplosning af chlor-

brinte Dadyl i Viinaand, hvor chlorbrinte Dadylet var tilberedt af

Olien af venetiansk Terpentin.

Almindelig Terpentinolie polariserer ligeledes til venstre, men

fordrer, til Frembringelsen af del violette Lys, en Omdreining af

67 til 70". Det samme var Tilfældet baade med en mættet viin-

aandig Oplosning af chlorbrinte Dadyl, tilberedt af almindehg

Terpentinolie, og af den Rest af Terpentinolie, hvoraf man ved
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Kalihydrat og CS^ havde udskildt den xanthogenlignende For-

bindelse.

Eftersom Terpentinolie har været længere eller slettere op-

bevaret, paavirkes den stærkere af Kalihydrat. Denne Virkning

frembringer undertiden en Varmeforogelse af mere end 60^ C;

der dannes da en klar bruun geleeagtig Masse, som i hoi Grad

synes at modvirke Dannelsen af den xanthogenlignende Forbindelse.

Selv naar man anvender nylig rectificeret og ved Kalk udtorret,

almindelig Terpentinolie til Præparationen af det her omtalte Salt,

faaer man i Reglen et meget morkere Præparat end ved Anven-

delsen af Olie af venetiansk Terpentin.

Ved at lade den frembragte Saltmasse, som i Reglen inde-

holder deels frit Kali, deels Svovelkalium, henligge i Luften, bliver

Massen lysere, og de med Kobbertveillesaltene frembragte Bund-

fald blive hurtigere gule.

Af Terpin, CS^ og Kalihydrat har S. hidtil ikke erholdt den

xanthogenlignende Forbindelse; hvorvidt det vil lykkes med Ter-

pinol, har han endnu ikke havt Leilighed til at prove tilstrækkeligt.

Det samme gjælder om adskillige andre ætheriske Olier,

hvorom S. forbeholdt sig senere at meddele nærmere Oplysninger.

Af Ovenstaaende fremgaaer imidlertid at flere af de Erfarin-

ger, som de tidligere Undersogere over nogle af disse Gjenstande

have fundet som enkeltstaaende, nu træde op som mere almindelige,

og at afdode Professor Zeises fortrinlige Arbeider over den viin-

aandige Xanthogensyre, nu erholde en storre Betydning, da det

viser sig, at Vexelvirkningen mellem Kali, Svovelkulstof og et

kulbrinteholdigt Stof ikke er indskrænket til nogle faa Legemer

men udstrækker sig til hele Klasser.

At ovennævnte Forsog vil tjene til Uddannelsen af mere

omfattende Theorier over Ætherdannelsen i Almindelighed, kan

neppe betvivles.
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Modet den 2'"'^" Februar.

Etatsraad Molbech forelæste : Bemærkninger over Kong Chri-

stian den Fierdes Opdragelse og Ungdoms-Undeniisning.

Man kunde formode, at Christian III., som paa forskiellige

Maader lagde for Dagen, al han indsaae Lærdoms og Videnskabers

Værd i Staten, og var tilboielig til at forfremme dem, havde sorget

for at give sin Son, den tilkommende Kong Fredrik IL, en om-

hyggelig Opdragelse. Dette var dog i det mindste fra Underviis-

ningens og Lærdommens Side ikke Tilfældet. Frederik IL, der

uden Tvivl ikke har manglet gode Natur-Anlæg, har selv (som

det endog i hans egen Hofpræsts Liigtale berettes) ved forskjellige

Leiligheder alvorlig beklaget, at han heri var bleven meget for-

somt i sin Ungdom; og dette var en af Grundene til, at Kongen

med stor Omhu tog sig af at sorge for sine Sonners Underviisning

fra deres tidlige Alder ved duelige Lærere og Opdragere. Især-

deleshed gjaldt dette om Thi'onarvingen, Hertug Christian, hvem

Kongen allerede i hans 6te Aar gav en egen Læremester i Mag.

Hans Mikkelsen, der som Student havde været Lærer hos Herluf

Trolles Sosterson, Jacob Hvitfeldt , med hvem han i 4 Aar reiste

udenlands, og efter sin Hiemkomst blev 1567 ansat som den forste

Rector ved Herlufholms Skole. Han var efter 1577 bleven Sogne-

præst i Lille Næstved, og blev derfra af Frederik II. kaldet til

Slotspræst ved Frederiksborg, hvor han i Efleraaret 1582 fik

Kongens Kaldelse til at være Hertug Christians Lærer og Opdrager

(„Tugtemester"), og tiltraadte dette Embede i Foraarel 1583 paa

Koldinghuus. Ved Kongebrev eller Bestalling af 29de Marts s. A.

tilsikkredes ham en aarlig Lon af 200 gamle Dalere, foruden en

Klædning til ham selv, og til en Opvarter, og Lofte om et Kan-

nikedomme ved forste Leilighed. Det sidste synes Mester H.

Mikkelsen ikke al have faaet; men i ovrigl var den ham tillagte

Aarslon (som Hertug Ulriks Læremester, Mag. Poul Pedersen i

A. 1584 ligeledes erholdt) i Forhold til den Tids Pengeværd og

Lonningsmaade meget anstændig. Da Frederik IL fandt det lien-

ligt, at nogle med Prindsen jævnaldrende Adelsmænd kunde op-
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drages og undervises tilligemed ham, udvalgtes der et Antal af

saadanne, som kaldtes til Hoffet, og i nogle Aar GiHige som et

Slags Pager) fik deres Opdragelse med Hertug Christian, og senere

med hans Broder, under Tilsyn af Prindsens „Tugtemester," Dog

blev der allerede i Nov. 1583 udnævnt en egen Hielpelærer under

Mag. H. Mikkelsen, for disse Adelsborn; og i J^n. 1585 en Anden,

som ligeledes skulde hielpe Læremesteren hos Hertug Ulrik. At

deres Stilling har været underordnet og ringere, i Forhold til

Prindsernes Opdrager, seer man bl. a. af deres aarlige Lon, som

kun var 40 gamle Dalere og Toi til en Hofklædnitig.

Hertug Christian blev med sin Lærer, og det ovrige Folge,

i August 1584, sendt til det af Frederik H. yndede Soroe Kloster,

hvor en egen, men simpel og indskrænket Hofholdning blev ind-

rettet for Prindsen. Ligeledes sendte Kongen sin anden Son Ulrik

i Begyndelsen af 1585 til Soroe, og begge Prindser Csom hver

havde sine Kamre, men spiste Middag og Aften sammen i H.

Christians Værelse) forbleve de indtil Efteraaret 1586, da Kongen

i dette Aar Cved Fundation af 30. Mai) havde oprettet en lærd

Skole paa Soroe Kloster for 60 Disciple og Kostgængere. For-

modentlig er Skolen dog ikke kommen i Virksomhed forend efter

Prindsernes Forflyttelse fra Soroe, som foregik i Novbr. eller

Decbr. 1586. Begge Brodre fik nu for en Tid deres Ophold paa

Skanderborg Slot, og hos Hertug Christian blev ansat, foruden

hans Lærer og Opdrager, en egen Hofmester, den bekiendte Henrik

Ramel (d. ældre) der fulgte ham til Skanderborg, og siden i en

Række Aar altid var i Prindsens Nærhed; med Undtagelse af de

ikke sieldne Tilfælde, da Fredrik II. brugte Henrik Ramel til Ge-

sandtskaber, og 1 andre Ærender. — Hertug Christians Ophold

paa Skanderborg var dog ikke (som man undertiden har meent)

stadigt, eller uafbrudt i flere Aar. Han har (som det af authen-

tiske Kilder kan vises) idelig skiftet Opholdssted; og man seer, at

Prindserne, saa længe deres Fader levede, snart have opholdt sig

der, hvor Kongen og Dronningen var med deres Hof ; snart allene

med deres Lærer paa et eller andet Sted (f. Ex. Antvorskov eller

Frederiksborg) i hvilken Tid da, under Forældrenes Fraværelse,

Kongen strengeligt forbod ethvert Besog paa et saadantSted; dog
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med udtrykkelig Undtagelse af Rigets Raad, Biskoppen i Siælland,

og Kongens Hofprædikant, Efter Frederik den Andens Dod (4 April

1588) seer man, at Hertug Christian jævnlig har været der, hvor

hans Moder opholdt sig, paa Slottene i Sjælland og Jylland; til

sin Tid ogsaa aliene, med sin Hofmester, H. Ramel, og med sine

Lærere. — Hans •thiderviisning synes i det Hele at være ledet af

Mag. H. Mikkelsen, der (saavidt skionnes) er forblevet hos sin

kongelige Discipel fra 1583 til 1593 i Efleraaret, da Christian IV.,

efterat have fyldt det 16de Aar, var myndig som Regent i Her-

tugdommerne. Ved den Tid omtrent (i Oclbr. 1593) ophore hans

skriftlige Ovelser og Udarbeidclser i det latinske Sprog, hvilke

Tiden har levnet os, tilligemed flere af denne Konges Oveises-

boger fra hans Barndoms- og Ungdomsalder. — Ligesom disse

Boger give os et fuldstændigt Begreb om den Melhode, hans

Læremester har fulgt i at bibringe den unge Fyrste den tidlige

Færdighed i at udtrykke sig skriftligt i det latinske Sprog, og af

hvilken Art denne Færdighed var, ligesom ogsaa, paa hvad Maade

og i hvilket Omfang Christian IV. i sin Barndom har faaet Oveise

i at skrive Dansk: saaledes give de os tillige en temmelig klar

Forestilling om det Omfang af Kundskaber og den hele Aands-

dannelse, som den tilkommende Konge opnaaede og besad i en

Alder imellem det 8de og 16de Aar. En heel Deel Oplysninger

om Tidens Skik og Levemaade ved Hofi'et, og Hentydninger til

historiske Træk og Personer, give disse Christian den Fjerdes

stilistiske Ovelser i Breve og andre Smaastykker en foroget

Interesse, som en nærmere Undersogelse og Beskrivelse paa et

andet Sted tydeligere vil lægge for Dagen.

Modet den W^ Februar.

Conferentsraad Kolderup-Rosenmnge forelæste nogle Op-

lysninger til den i Aaret 1586 over Præsten Mester Jacob

Nielsen afsagte Dom. Ved denne Dom, som allerede Resen
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i sin Frederik d. 2dens Kronike omstændelig omtaler o^ som

i det sidst udgivne Hæfte af Danske Magazin er bragt paa ny i

Erindring ved de der meddeelle, i Consistoriums Archiv forefundne

Actstykker, blev bemeldte Præst domt fra Livet paa Grund af en

af ham forfattet Nidvise, hvori han havde beskyldt Biskoppen i

Skaane Niels Hvid for Tyveri. Uagtet Consistorium , som havde

domt ham uværdig til den gejstlige Stand og overantvordet ham

til den verdslige Ovrighed til Afstraffelse, gik i Forbon for ham

hos Kongen, blev dog den af Raadstueretten i Kjobenhavn harzi

idomte Livsstraf exeqveret Dagen efterat Dommen var afsagt^ og

Resen fortæller, at det var i Folkemunde, at Mester Jacob paa

Retterstedet havde sagt disse Riim:

„Skal nu Mester Jacob miste sit Liv

For Hanen gael,

Saa er dog Bispen en Tyv

For Stenen han stjal."

Hvad der for Retshistorien gjor denne Dom mærkelig, er, al

der ikke findes noget gammelt Lovbud, hvorpaa den kan tænkes

grundet, og da Raadstuerettens Dom ikke er i Behold, kan derfra

ingen Oplysning hentes. Den kan allene oplyses ved Hjelp af

ældre Præjudicater, som vise, at det allerede i det 15de Aarhun-

drede har været Retspraxis. at domme Injurianten, som havde gjort

en ubeviislig Beskyldning, efter Talionsprincipet, naar Beskyld-

ningen gik ud paa en Forbrydelse, saa at Injurianten kom til at lide

den samme Straf, hvormed den Beskyldte vilde være bleven straffet,

dersom Beskyldningen havde været sand. En Dom, afsagt paa

Viborg Landsting i Aaret 1433 og som findes i det Arne-Ma-

gnæanske Pergamentshaandskrift Nr. 11, 4to, udtaler dette som et

almindeligt Princip: „ath huilken Man ther leggher en Uære til oc

kan thet ey bewisæ, men worther thermet tilbagedroffuen , tha

burde hanum at lydhe then same reth oc dom, som then andhen

skulde haffd liidhet, om han haffde thet offuer hanum bemist, som

han haffde hanum offuet^salfd.'' En Note i Haandskriftet henviser

til den canoniske Ret, som for Calumni anvendte denne Straf (can.

2 qu. 3 c. 2) og her er udentvivl den rette Kilde, hvoraf den senere

Carolina udentvivl har ost, naar den i Art. 110 fastsætter denne
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Straf for dem, som forfatte eller opslaae Skandskrifter. Det samme

Princip gjenfinde vi i en Forordning af Frederik d. 1ste fra 1528

om Skik blandt Adelen (Dansk Magaz. V. 75) og i den 14de Art.

af Frederik d. 2dens Gaardsret, naar den siger, at den, som skjelder

en anden for Tyv, Forræder o. s. v. skal selv blive samme Mand,

jvfr. en Dom fra 1571 , hvori ældre Domme og navnlig en fra

1537 paaberaabes (see Danske Mag. 3 Række I. 202, jvfr. Udvalg

af gamle danske Domme III. 148). Ogsaa viser det sig som en

Anvendelse af dette Princip, naar man i de Tilfælde, hvor Injurien

ikke indeholdt en Sigtelse for en bestemt Forbrydelse, men dog

en ærerorig Logn, domte Injurianten til at bode Tre Mark som en

Logner og at være Mindremand, hvilken Bestemmelse i den saa-

kaldtc Rigens Ret Art. 7 heller ikke stotter sig paa nogen skreven

Lov (s. D. Mag. anf. St). Det er endelig sandsynligt, at den

bekj endte Historie om Jorgen Lykke, der lod Præsten Mads hen-

rette iAaret 1570 (s. bl. a. Udvalg af gamle Domme III. Fort. S.

XIII—XVI) maa forklares paa samme Maade, da Præsten uden

Beviis havde skjeldt Lykke for en Kirketyv, der lod sin Gaard

opbygge af Materialier, som han tog fra Svingelbjerg Kirke, han

lod nedrive, men hvortil han havde baade Kongens, Biskoppens

og Menighedens Tilladelse og Samtykke. Da der stod Livsstraf

paa ethvert Tyveri, hvis Gjenstand var storre end en halv Mark,

saa er det nu let at forklare Grunden til begge Præsters Henret-

telse. Den Steen, som Mester Jacob beskyldte Bispen for at have

stjaalet, har ellers gjort baade danske og svenske Oldgrandskere

meget Bryderi, da Resen ikke havde fortalt hvad det var for en

Steen; Paludan i sin Moens Beskrivelse troede, at det var en

mærkelig Steen, der skulde have ligget paa Moen over en Grav

fra det 10de Aarhundrede, og at Biskop Hvid skulde have fort den

over til Skaane; og i en Disputats a^ Fant fra 4809 fortælles, at det

var en kostbar Marmorsteen, der skulde have ligget i den svenske

Kong Sverkers Grav og som havde Indskrifter, der indeholdt

Spaadomme om en lahg Kongerække; alle disse Phantasier, som

Nyerup omstændelig refererer i Rahbeks Læsning i blandede Æmner

IL S. 385—405, oplose sig nu i deres Intet, da de i Consistoriums

Archiv fundne Papirer vise, at det var en simpel Ligsteen i Lunds
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Domkirke over en adelig Familiebegravelse, der var kommen bort

fra sin Plads, og som Biskoppen siden havde tilkjobt sig af Kirke-

værgen; men da vedkommende Familie derover truede med Sag,

og formodentlig ellers har havt noget Udstaaende med Biskoppen,

maatte Kongen tilsidst lægge sig derimellem for at skaffe ham

Fred, indtil hans Fiende Mester Jacob benyttede denne Lejlighed

til at forfatte det omtalte Skandskrift, der vel kostede dets Forfatter

Livet, men ogsaa saaledes krænkede Biskoppen, at Ærgrelse nogle

Aar efter lagde ham i Graven (s. Pontopp. Annal. 111. 114).

I Selskabets Mode d. 16de Febr. meddeelte Conferentsraad

Orsted nogle videnskabelige Brevnyheder, modtagne fra en reisende

Polytechniker. Blandt disse vil man her blot fremhæve den, at

man i Paris i den seneste Tid har indfort nye Forbedringer i

Midlerne til galvaniske Virkningers Frembringelse, og navnligt har

man tilveiebragt Kul af en storre Haardhed og galvanisk Ufor-

anderlighed end dem man hidindtil med meest Nytte havde brugt.

Herved frembringer man de galvaniske Virkninger med mindre

Bekostning, og man har tillige den Fordeel, at samme Slags Kul,

anvendte imellem Lederne, for at frembringe store Glodnings-

virkninger, vise en langt storre Bestandighed end de bedste hertil

forhen anvendte. Man havde som bekjendt allerede for henved

40 Aar siden vidst at frembringe ved Kulspidsers galvaniske Glod-

ning et Lys, som i Kraftfylde nærmede sig Solens. Men det var

bogrændset til et meget lidet Omfang; og man kunde ikke let

vedligeholde det længe. Ved de Forbedringer Grove og Bnnseh

have indfort i Galvanismens Frembringelse, var denne Lysvirkning

bragt til en langt storre Fuldkommenhed, og der har mere end

eengang været talt om at anvende den til Stæders Belysning.

Sagen synes nu atter at være rykket et vigtigt Skridt videre frem.

Der vises nu hyppigt Forsog med denne Belysningsmaade i den

Have, der indbefattes i Palais national (forrige Palais royal).

Lyset er saa kraftigt, at man daguerrotyperer derved. Den Mand,

som har iværksat disse Forbedringer, mener ved sin Fremgangs-

maade at kunne oplyse Place de la concorde, som nu belyses med
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Gas, endnu langt stærkere, saaat man overalt paa Pladsen med

Lethed kunne læse Aviser, og dog udfore dette med y\ af den

nuværende Omkostning. Man har med de heromtalte Midler, i

Forbindelse med et straalesamlende Glas, givet Lys nok til derved

at læse Aviser i en Afstand af 2800 Metres eller lidt over 8921

Fod, altsaa nær ved | Miil. Det var forst i denne Afstand, al en

Carcelsk Lampes Lue ophorte at give Skygge i dette Lys. Det

galvaniske Lys maa, for ikke at blænde dem, som det skulde lyse

for, opstilles meget hoit. Det kan naturligviis virke paa alle

Steder, som ligge i dets lige Vei, altsaa være tjenligt paa store

Pladser, 1 lange Gader , og ved Foreningspladsen af adskillige

middelmaadigt store Gader; men hvor disse Betingelser ei finde

Sted, vilde man udentvivl spilde altformeget Lys, til at finde An-

vendelsen fordelagtig.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Bulletin de la société imperiale des naturalistes de Moseon. 1847.

fase. 3. 4. 1848. fase. 1. 2.

Annales des sciences physiques et naturelles d'agriculture et l'in-

dustrie publiée par la société royale d'agriculture de Lyon,

J. X. Année 1847.
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Oversigt
del >yover

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1849.

Af

Conferentsraad og Professor JBT C &rst€d^
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JWr. S og Æ,

Modet den 2''«" Marts.

Conferentsraad Engelstoft forelæste kritiske Bemærkninger be-

treffende nogle chroriologiske Vanskeligheder i de historiske Be-

retninger om Christian den 1''" Valg og Hyldning som Konge i

Danmark. Et Udtog vil senere blive meddelt.

Selskabet modtog folgende Skrifter;

Silzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,

1,2,3'« Heft. Wien 1848. 8.

Archiv fiir Kunde oesierreichischer Geschichtsqvellen , heraus-

gegeben von der zur Pflege vaterlåndischer Geschichte auf-

gestellten Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften, H. I u. 2. Wien 1848. 8.
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Modet den 16^^ Marts.

Et Udkast til Selskabets Budget for 1849 blev forelagt af

Cassecommissionen ved dels Medlem, Conferenlsraad Rosenvinge;

efter Droftelse og de fornodne Afstemninger blev Budgettet saa-

ledes bestemt:

Indtægter.

Kassebeholdning ved Slutning af 1848
Renter af Selskabets Fonds O • • •

\ Fra det Classenske Fideicommis

Etatsraad Schou's og Frues Legat

For Salget af Selskabets Skrifter

Udgifter.

1. Gager og Lonninger
2. Til Samfundet for den danske Litteraturs

Fremme ^)

3. Præmier
4. Selskabets Skrifter

5. Ordbogen
6. Det magnetisk-meteorologiske Observatorium

7. Regestum diplomaticum •.• •

8. De Besselske Soltavler *.
.

9. Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks
Topographie i Midddelalderen

10. Subskription paa 2''*^' Bind af Saxo ....
11. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer
12. Cand. Coldings Forsog
13. En Buste af Kong Christian S^^

14. Til Antiquarisk- geologiske Undersogelser

15. Til Collation af Haandskrifter i Rom . . .

16. Til 2'^'=' Bind af Christian 4-1«^ Breve ved
Etatsraad Molbech

Lateris

Rbd.
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Transport

17. Til Litteratus Erslevs Forfatterlexicon (i 3
Aar fra 1849 at regne)

18. Magister Allen til Udgivelse af Documenter,
vedkommende Christian den 2'^''"

19. Selskabets Folium i Banken
20. Gratificationer

21. Tilfældige Udgifter i}

Regnskabs-Oversigt for 1848.

Rbd.

6163
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Ved Udgangen af 1847 var Selskabels Ca-

pital 125,462 Rbd. „ Sk.

Kassebeholdningen 2,634 - 91 -

128,096 Rbd. 91 Sk.

Ved Udgangen af 1848 var Selskabets Ca-

pital 127,004 Rbd. 16 Sk.

Kassebeholdningen 1,495 - 37 -

128,499 Rbd. 53 Sk.

Folgende Skrifter vare modtagne:

Det Petersborger Akademies Prisprogram angaaende den Byzan-

tinske Chronographie fra Aar 395—1056.

Oberst Conrado Jacob de Niemeyer Bellegards .Kaarter over Bra-

silien. (Meddelt af den brasilianske Gesandt i Berlin Paulo

Barboza da Sylva.

Modet den 30'« Marts.

Conferentsraad Engelstoft meddelte Fortsættelsen af sin Af-

handling betreffende nogle chronologiske og andre Sporgsmaal

med Hensyn til Christian den 1*'" Thronbestigelse i Danmark.

Heraf vil senere blive meddelt et Udtog.

Selskabet modtog:

The quarterly journal of the Geological society. Pebr. 1849.
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Modet den IS'"« April.

Etatsraad Molbech forelæste: Nogle Bemærkninger over Ud-

mklingen af Kampen imellem Adelsmagt, Pengemagt og Folke-

magt hos Romerne, i Tiden mellem Servius Tnllius og Graccherne,

Den i Roms og hele den gamle Verdens Historie navnkundige

og mærkværdige Constitution, som K. Servius gav det romerske

Folk, havde et dobbelt Formaal, en dobbelt politisk Hovedretning:

den skulde bringe en storre Ligevægt tilveie imellem de aristo-

kratiske og demokratiske Elementer i Staten, imellem den patriciske

Adel og den plebeiske Almue, ved at give den sidste et Slags

selvstændig communal Forfatning, og tillige en vis Deel i det al-

mindelige Parlament eller Folkething CComitierne;) den skulde

dernæst uden at betage Adelsaristokratiet den historiske Stilling,

eller den politiske Magt og Virken, som Lovene hjemlede det, hindre

det fra at kunne tilvende sig en udelukkende eller alt for over-

veiende Magt i Staten, ved at lægge en betydelig Deel af den

politiske Vægt og Rettighed, som den patriciske Adel vilde tilegne

sig allene ved Fodselens Adkomst, over paa Formuens og Rig-

dommens Side. Derved sattes i det mindste enhver formuende

Plebeiei'i lige Classe med den adelige Patricier; men Maaden, hvor-

paa Servius Tullius indrettede det, paa Krigsforfatning , Grund-

eiendom og Skattesystem i Forening grundede Parlament, (comitia

centuriata) hvor de gieldende Hovedstemmer afgaves for enhver

af de 193 Centurier, hvori Folket inddeeltes, og Beslutningen af-

giordes ved Centuriernes Majoritet, ikke ved samtlige Borgeres

Stemmer i en almindelig Forsamling — delte System gik ligesaa

meget ud paa at hindre ethvert materielt og umiddelbart Indgreb

af Folke-Massen, eller den eiendomslose Mængde, i Statens Orga-

nisme og Styrelse, som paa at indskrænke en allene paa Fodsel

og Stammefortrin grundet Adelsmagt. Servius vilde ligesaavel

arbeide imod den aristokratiske Absolutisme, som han vilde hindre

den demokratiske. De Statsborgere, der baade ved mere bekoste-

lig Væbning og personlig Krigstieneste, og ved Storreisen af deres

Afgifter til Staten y maatte bære den storste Deel af offentlige
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Byrder, skulde, i Forhold herlil, være berettigede til den meste

Indflydelse ved Stemmeret og Valgret paa Folketinget (comilia).

Grundideen for det indforte Skattesystem var, at enhver

romersk Borger skulde beskattes efter sin Evne; og da Skatte-

byrden saavel bestod i en Grundafgift, som i Krigslieneste, maatte

ogsaa de mest formuende Classer, som deels tiente til Hest,

deels svært bevæbnede til Fods, udrede det meste til Rustning og

Vaaben, hvilke enhver maatte skaffe sig selv. Men hertil sluttede

sig den anden Idee: at den romerske Borgers Ret til Deeltagelse

i den lovgivende Magt afmaaltes efter hans Skatlebyrde — eller

med andre Ord, efter hans Formue. De stærkest beskattede Cen-

turier indeholdt de færreste, men mest formuende Borgere; og

et langt storre Antal af mindre velhavende Plebeiere lagdes sam-

men i de mindst beskattede Classer, saaledes at den sidste Classe,

der indbefattede alle de Borgere, der kun giorde Tieneste som

Slyngeskytter i Krigen og betalte den ringeste Afgift, udgiorde

kun een Centurie. — Paa denne Maade opnaaedes det ved den

romerske Census, at, som Cicero har sagt (de Republica. II. 22)

„Udslaget ved Stemmegivningen aldrig var i Mængdens, men i de

Velhavendes Magt, og der var sorget for, hvad altid bor over-

holdes i en Stat, at ikke de Fleste formaae det Meste*' (ne plu-

rimum valeant plurimi). • •

Ved denne Forfatning bestod den romerske Republik i fem

Aarhundreder, usvækket under alle indvortes Storme og udvortes

Rystelser; fordi den ikke var en for Romernes nationale Charakteer,

Forhold og Folkeclasser fremmed eller paatvungen Statsorganisation,

men virkelig var bygget paa en Sammenstobning af de oprinde-

lige romerske Elementer for hele Folket: Agerbrug og Krig. At

den i sin Idee har været fuldkommen naturlig og folkelig, eller

svarende til Romernes nationale Egenheder, tor sluttes deraf, at

man hverken ved den forste Indforelse af Census^ eller under

Forfatningens folgende Udvikling igienncm Aarhundreder Qog den

overlevede endog, som Skattesystem^ Republikens Fald, og varede

til Keiserrigets Undergang i Italien) finder nogen Opposition imod

del væsentlige Grundprincip, eller mod Comitiernes Inddeling. Men

ligesom endog dens forste Indretning viser, at der henved et Par
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hundrede Aar efter Roms Stiftelse allerede fandtes en betydelig

Uliighed i Formuen, eller at der gaves Cforholdsviis) rige, formuende,

velhavende og ubemidlede romerske Borgere — hvilket paa den Tid

omtrent var det samme, som at der gaves storre, mindre og ganske

smaa Jordeiere —• saaledes undgik man ligesaa lidt i den romerske

Republik Folgerne af de forandrede Forhold, som en fremskri-

dende Uliighed i Formuen frembragte, som Trykket, der efter-

haanden , med foroget Vægt faldt paa den ubemidlede Almue.

Det oprindelige Aristokratie i den romerske Republik udgiorde

de patriciske Stammer, CClans, gentes) som længe ved en ligesaa

uoverstigelig Skranke vare adskilte fra enhver Forbindelse med

Plebeierne, som den nyere Tids Adel længe var det for Borger-

standen. Servius Tullius kunde og vilde ikke gribe ind i det

historiske Grundforhold; men han vilde ved sin Forfatning arbeide

imod Slægt-Aristokratiets', eller Patriciernes Overvægt i alle so-

ciale Forhold, ved at give Formuen lige Vægt hos begge Folke-

classer; og hvormeget denne Forfatning endog virkede imod

Mængdens Magt, eller Ochlokratiet CPobelregiering), saa var det

dog ved deuj, at det virkelige demokratiske Princip forst kom ind

i den romerske Republik. Det fik sin egentlige Gyldighed ved

det særegne Communalsamfund, der under Servius organiseredes

for Plebeierne, saavel i Staten Rom, som paa Landet, eller ved denne

hele* Folkeclasses Inddeling i Regioner og Roder QTribus); og

hvor abnorm en Organisation det endog kan synes at være, efter

vore nyere Begreber og Indretninger, at Tribus-Forfalningen længe

havde et Slags selvstændig politisk Deel i Statsmagten^ ved Siden

af og i Opposition til Comitierne med deres Centurier, indtil den

med Tiden smeltede sammen med disse; og at derhos de patri-

ciske Curier, og endelig Senatet, udgiorde to andre statsretlige

Magter, hvoraf man saaledes egentlig kunde tælle fire i den romerske

Republik: saa blev dog Statens Eenhed overhovedet storre og

mere kraftig, end Samfundets „ saa længe baade et egentlig ari-

stokratisk og egentlig demokratisk Princip hegge kunde bevare

deres Livskræfter, uden at gaae under i den blot materielle In-

teresse, og overvældes af en med rivende Hurtighed i det Uhyre

voxende Pengemagt og Luxus. Thi saalænge hine to ædlere
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politiske Kræfter indbyrdes kæmpede, uden at adskilles i deres

fælles Grundidee, saalænge „Patriciere og Plebeiere, adskilte ved

Fodsel og Rettigheder, dog hegge vare ligemeget Romere:'' saa-

længe var der ingen Fare for, at Staten skulde rystes eller an-

gribes og undergraves i sin politiske Grundvold ved revolutionaire,

eller slalsfiendtlige Foretagender. Det var Romernes store og

rodfæstede nationale Agtelse for Ret, Lov og Lovlighed, (en

Egenskab, som de i Republikens bedste Aarhundreder deelte med

Englænderne; men som dog hos dette Folk er endnu stær-

kere og dybere grundfæstet, end hos det romerske) der bevirkede,

at saalænge den romerske Statsidee stod usvækket ved Magt, vilde

intet Parfie gribe til noget voldsomt Skridt, der enten kunde om-

styirte de statsretlige Institutioners Grundformer, eller Privat-

rettens Fundament.
^

Ligesaa længe kunde ogsaa den romerske

Stat vedblive at voxe baade i indvortes og udvortes Kræfter; og

det er den selvsamme Egenskab hos det engelske Folk, der har

giort dets Statsbygning til den stærkeste i Europa, og givet den

en forbausende, al Beregning overstigende Kraft til at modstaae

enhver indvortes Bevægelse og Rystelse, ligesaa vel som hidtil

vor Tids uhyre sociale og politiske Verdensrystelse i Europa.

Det var, allerede fra den romerske Republiks tidligere Aar-

hundreder, egentlig ikke til Fordeel for Adelen eller Patricierne,

at de længe vare i Stand til at forene og vedligeholde et tre-

dobbelt Aristokratier Fødselens, Grundeiendommens og Pengenes.

En viglig og væsentlig Forrettighed, som Patricierne fra Statens

Oprindelse havde havt, og i nogle Aarhundreder (man mener,

indtil de liciniske Love) kunde bevare, var den: at det var dem

allene, som havde den saakaldte Occupationsret , eller kunde er-

hverve Besiddelsen af odeliggende, uopdyrkede Statsjorder (noget,

der omtrent kunde svare til den Eneret til at erhverve Ridder-

gods eller Herregaarde, som den nyere europæiske Adel i ad-

skillige Lande havde tilvendt sig)* Det er let at see, i hvor hoi Grad

en saadan Retlighed maatte bidrage til at bringe Formuen i Pa-

triciernes Hænder, saalænge den endnu næsten allene var ind-

skrænket til Grundeiendom , og denne Udvidelse maatte staae i

Forhold til Statens langsomme Tilvæxt. Naar endog Noisomhed,
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Tarvelighed og Indskrænkning i dette Tidsrum var et almindeligt

Charakteertræk hos hele Folket , saae man dog , at allerede

Servius Tullius forefandt saa betydelig en Uliighed i Formuen, at

den blev et væsentligt Motiv i hans Census. Rigdomsaristokratiet

yttrede sig derfor ogsaa i tidligere Perioder ikke sielden hos Pa-

tricierne paa en oprorende haard og trykkende Maade imod den

fattige, gieldbundne Plebeier, som, naar han ikke paa anden

Maade kunde betale sin Skyldherre, efter Lovene selv maatte blive

hans Træl eller Tvangsarbeider. Det var paa den Tid deels

Tænkemaaden og Folkets Charakteer, men deels ogsaa Romer-

statens relative Fattigdom, Mangel paa Capital, circulerende Mynt-

forraad, Industrie og Handelsrorelse, og en deraf folgeride meget

hoi Rentefod, (den lovlige forst 8, siden 12 Proc.) ''*'}, der frem-

kaldte saadanne Love. Hvor Midlerne engang ere. der voxe de

lettest; det var saaledes de formuende Patriciere, som bedst havde

det i deres Magt', at foroge deres Riigdom, ikke allene ved at

erhverve udarmede Skyldneres pantsatte Jorder; men ved at komme

i Besiddelse af den storste Deel af de romerske Domainer, (ager

publicus) imod en meget lav, uoploselig Jordskyld. Paa denne

Maade steg ikke blot Antallet af store Landgodser, men deres

Omfang udvidedes, og Forholdet imellem de Rige og de Ufor-

muende eller fattige romerske Borgere blev saameget mere ufor-

deelagligt og trykkende for de sidste, da Krigstienestens Byrde

altid maatte være tungere for dem, end for de Formuende; den

fattige forgieldede Plebeier var reent hielpelos og nodlidende, naar

han, mangengang vel endogsaa saaret eller lemlæstet, vendte

hiem til sin lille, med Gield beheftede Jordlod; hos de rige Jord-

eiere tog det meer og mere Overhaand, at sætte en Deel af

deres overflodige Formue i kiobte Trælle ^ som ikke allene an-

"') Det kan bemærkes, at lignende Forhold tildeels finde Sled i den chinesiske

Slat, uden her at have samme Fdlger, som hos Romerne. Men China har

>el en ufuldkommen Pengecirculalion, ingen anden præget Mynt^ end uhyre

Masser af smaa Kobberpenge, og en meget hdi Rentefod. Derimod har

det en hoi Grad af indenlandsk Industrie og Handelsrdrelse — en overhovedet

jævn Fordeling af Formuen — og fremfor alt en national Tarvelighed og

Noisomhed. Derfor har China, med sin uhyre Folkemængde og en hertil

svarende Jordudslykning, ingen Betlere^ ingen Pauperisme, intet Fattigvæsen.
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vendtes lil al Huusgierning, men til at dyrke Jorden; hvilkel

kunde være saa meget mere fordeelagligt for Eieren, da ingen

Træl giord.e Krigslieneste *^). Den Rige kunde herved tilsidst

giore sig reent uafhængig af den fattige, frie Arbeider; og de.

umiddelbare Jordbrugere eller romerske Selveiere, med deres

smaa plebeiiske Agerlodder fra gammel /fid , maatte nodvendig

komme i en Tilstand, der blev ligesaa trykkende, som unaturlig i

en Slat, hvor alle Magtens, Besiddelsens og Formuens Dimensioner

voxede i stigende Forhold, med enhver heldig Krig, enhver ny

Udvidelse af Republikens Landgrændser. • Hertil kom endnu Sav-

net af det, vi kalde en „Middelstand" og en industriel Borger-

classe. Haandværksmænd og Kræmmere, uden Jordeiendom, vare,

efter den Serviske Census, udelukkede fra Skattemandtallet, men

derved ogsaa fra egentlige Borgerrettigheder. Længere hen, da

Slavernes Mængde voxede, blev det almindeligt at de Rige lode

alle Fornodenheder forfærdige af Trælle. Paa denne Maade sav-

nede Rom det Mellemled, som kunde nærme Stænderne til hver-

andre, og ved Kiobstad-Industriens og Handelens Erhverv bidrage

til at udjævne Ulilghed i Formuen.

Saalænge Romerne dog overhovedet holdt fast ved deres op-

rindelige nationale Institutioner, og ikke opgav Charakteren af et,

agerbrugende og krigersk Folk — saalænge man kunde kalde dem

en noisom og tarvelig Nation, uden Rigdom: havde Folgerne af

et overhovedet endnu ikke saa stærkt i Oine faldende Misforhold i

Formuens Fordeling, imellem den ved betydelige Midler uafhæn-

gige, den erhvervende og arbeidende, og den ubemidlede eller

fattige Deel af Folket, ingen politisk betænkelige eller farlige

Virkninger. — Modsætningen og Striden imellem Rigdom og Fattig-

dom, imellem mægtige Slægter eller Stammer, storre Grundeiere,

med de af den afhængige Clienter, og Mængden af smaa og fattige

Jordbrugere, viste sig lidligt nok i den romerske Historie; men

den bevægede sig længe om politiske Rettigheder, og holdt sig

*) De Liciniske Agerlove (?. nedcnTor) sfigle allerede at sælle en Grændse for

denne Misbrug; men det var saa langl fra, at den blev undertrykt, at Sla-

vernes .Vassc steg i sanme Forhold som Romernes i Italien sammendyngede

Rigdom.
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inden for Skranker, hvor den paa beg-ge Sider bevarede en Pietet,

Patriotisme og Agtelse for Lovene, der i Aarhundreder fiernede

al virkelig revolutionair Voldsomhed, UIov og politisk Selvtægt.

Det var forst en stor og dybt indgribende Forandring i hine

Grundforhold i Staten og hos Nationen, der gav Striden imellem

Aristokratie og Demokratie en farlig og voldsom Charakteer, og

omsider giorde den til Partikamp, og Folket eller Almuen til et

Redskab for politisk Ærgierrighed hos Partihovdinger og Folke-

ledere. Fra Begyndelsen var det uden Tvivl de formuende Pa-

tricieres Indskrænkning til Jordbesiddelse j, som Middel til at foroge

deres Rigdom, i Forening med de ovenfor angivne Omstændig-

heder, som lagde Grunden til et trykkende Misforhold imellem

de store patriciske Jordeieres og de fattige jorddyrkende Plebeiers

Vilkaar. Dette Misforhold voxede bestandigt, jo mere Krig og

Erobring udvidede Statens Grændser og dens Domainer C^ger

publicus), og jo mere der af Rigdom og Pengemidler sammen-

dyngedes paa det ene Punkt: i Staden Rom. Patricierne bleve

aldrig, (saaledes som Tilfældet er i England) en selvstændig Land-

adel; det gamle Adelsaristokratie kunde derfor heller ikke, under

Statens Udvidelse, modstaae Pengemagtens Omvæltninger; og man

saae længere hen, hvorledes den tilsidst tabte sig i Hovedstadens

uhyre Svælg af Rigdom, fordeelt blandt nye Familier. Men lige-

saa lidt kunde den voxende Magt og den Liighed i politiske

Rettigheder, som Almuestanden, Plebeierne (der hos Romerne maa

repræsentere den nyere Tids Borger- og Bondestand i Forening)

tilkæmpede sig, opnaae nogen afgiorende Virkning paa Formuens

og Rigdommens Fordeling. Den viste ogsaa hos Romerne sin

Uafhængighed af Statsmagt og Statstvang , naar den har og be-

holder sine frit strommende Kilder, som man overlader til deres

naturlige Lob. I Længden kunde ikke engang den vundne po-

litiske Frihed betrygge Plebeierne imod den ikke mindre folelige

Uliighed i Vilkaar og Stilling, som med Kæmpeskridt udviklede

sig i Samfundet, da den bevægelige Rigdom kom til Herredomme

Med enhver ny Seier, som del demokratiske Princip (hos Plebeierne)

vandt over det patriciske Aristokratie, indtil dette omsider ikke

syntes at bave nogen af dets gamle Forrettigheder tilbage, fik
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gang; men uden at denne bragte nogen t>æsentlig Grundforbedring

i Folkets Tilstand. Et Forhold, hvorom man allerede begyndte

at klage i de romerske Kongers Periode: Mangel paa jævnt ud-

bredt Velstand, uliig Fordeling af Landejendom, og Rigdoms Be-

nyttelse til at undertrykke og udsuge de Fattige, vedblev i Aar-

hundreder at være en Hovedkilde til en deels naturlig, deels

konstig opvakt Misfornoielse hos en Deel af Almuen.

Det forste, og maaskee det virksomste Forsog paa at udjævne

disse Misforhold, (paa en Tid da Statens Udstrækning var saa

ubetydelig) var den, i Forening med den Serviske Skatte- Ind-

deling iværksatte Uddeling af storre Lodder af Statsjorden (7 Jugera)

til de hertil |mest trængende Plebeiere. Men Formuen var paa

den Tid endnu fortrinligen hos Patricierne. Adelen beholdt ogsaa

derved for det forste og længe den slorste Deel af sin Overvægt

i Staten; uagtet den ikke kunde forsvare den Enemagt eller af-

giorende Overmagt, hvoraf den i Roms forste Aarhundreder var

i Besiddelse. Med enhver ny Bevægelse af Folket tabte Patricierne

een politisk Forrettighed efter den anden; men Pengemagten tabte

ikke sin Uafhængighed; den styrkedes og tiltog snarere med en-

hver heldig Krig, enhver ny Erobring. Det allerede befæstede

Demokratie greb nu (omtrent 200 Aar efterat den romerske For-

fatning var grundlagtved den Serviske Census, og 143 Aar efter

Kongernes Fordrivelse) til et Middel, der selv viser os Forhol-

denes Forandring. — Ved den Liciniike Lov, den mærkværdigste

af de i Roms Historie beromte Agerlove, (leges agrariæ) vilde

Demokratiet finde Midler til at indskrænke saavel de Fornemmes

Rigdom, som deres politiske Overvægt. Dens Ophavsmand, Folke-

tribunen C. Licinius Stolo, selv baade meget riig og af en an-

seelig plebeiisk Familie, var del vel snarest om at giore, at hæve

sin egen Folkeclasse i politisk Vægt og Betydenhed lige med den

patriciske; men for al vinde Folket blev Agerloven og Gields-

loven ham de vigtigste. De Liciniske Love indbragte nemlig

tvungne Lettelser i demeest trykkende Gieldsforhold imellem be-

midlede og fattige Borgere; dernæst paabod de, at den ene Con-

sul altid skulde vælges af den plebeiiske Stand; endelig foreskrev
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el Lovbud : at ingen Romer maatte besidde meer end 500 jugera,

eller 125 Tdr. Land; (efter de senere gracchiske Agerlove i det

hoieste, naar han havde to Sonner, 750 jugera). Herved var dog

kun Agerjorden meent ; og som man vel maa antage, var det ikkun

den overdragne Statsjord, (ager publicus) ikke privat eller arvet

Eiendom, som de store Grundeiere paa denne Maade skulde miste.

Da Loven ogsaa tillod, i det hoieste at fodre 100 Stykker stort,

og 500 Stykker smaat Qvæg , behovedes dertil nodvendigen Ud-

mark, foruden Agerjorden; og hiin er vist nok ikke regnet med

iblandt de lovlig tilstaaede 500 Ager. Hvad den Rige besad over

dette Maal skulde uden Vederlag, afgives til Uddeling blandt træn-

gende Borgere; og det (som Nogle antage) i Lodder paa 7 jugera.

C^Liciniana illa septenajugera'* Columella. L 3.) Afgiort er den be-

stemte Storrelse vel ikke. Men om det endog her ikke gialdt om

egentlig Kiobejord, men om et Slags Domainejord, hvortil Staten havde

beholdt sin Herlighedsret tilligemed en Grundskat: saa maatte saa-

dan Besiddelse dog i mange Tilfælde kunne have en lang Hævd;

og den liciniske Lov kan man derfor vel, som enhver lignende,

i sit Princip kalde en positiv Uret, under Skinnet af en Retsform.

I ovrigt blev, som man veed, netopi.Lovens Ophavsmand, Folke-

tribunen C. Licinius Stola, der efter 10 Aars Kamp havde sal

den igiennem, (R. A. 388) Lovens forste Overtræder; og blev ni

Aar derefter d6mt i den fastsatte Straf (10,000 Asses) for at have

villet eludere Loven, under den Form, at afslaae til sin Son 500

jugera af de 1000, som han eiede. (Liv. VIL 16).

Om man nu endog turde antage, at Udforeisen af de Liciniske

Agerlove har været giennemgribende, og at deres Virkning har

vedvaret i et Par Aarhundreder, eller ligesaa længe, som Historien

viser os en, under alle politiske Bevægelser, ikke ophævet Lige-

vægt imellem del aristokratiske og demokratiske Element i den

romerske Republiks Forfatning: saa er det dog ikke mindre vist,

at ingen agrarisk Lov kunde raade Bod paa den romerske Paupe-

risme, eller paa Misforholdet imellem opdynget Rigdom og nod-

lidende Armod. Ligesaa lidt har man ved disse Loves, om endog

moderate Tvang paa Eiendomsfriheden kunnet hielpe til at for-

bedre Jordbruget i Italien, eller sikkre de smaa Jordbrugeres
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Vilkaar. Ikke engang de gamle fornemme Slægters Agtelse, Be-

tydenhed, eller faste Formue, kunde modstaae den indstrommende

Capitalformues uhyre Magt. Jo mere den oprindelige Forskiel

imellem populus og plebs forsvandt i Samfundet — jo mere de

rige Slægter, baade af Patriciere og Plebeier, sluttede sig sammen

:

desto mere udvikledes et nyt Forhold i Romerstaten, hvori den

gamle palriciske Slægtadels Betydenhed tabte sig, men Formuens

Gyldighed holdt sig. De hoiere Statsembeder og Værdigheder gik

efterhaanden over til den formuende og rige Deel af Folket; paa

patricisk eller plebeiisk Fodsel tænkte man ikke mere. En ny

romersk Adel (Mobiles, Optimaies'), dannede sig; og en Kreds af

saadanne anseete og mægtige Familier udviklede efterhaanden

en stærk Forening af Embeds- og Rigdoms-Aristokratie. — Mod-

sætningen og Modvirkningen imellem Fornemme og Ringere, imel-

lem et Adelspartie og et Folkepartier vedblev saaledes vel i Rom

;

men under andre sociale Former; og med den Forskiel, at Vil-

kaarene for det sidste Partie snarere forringedes, end forbedredes.

I Kampen med den patriciske Adel havde Plebeierne med mere

langsomme, sikkre Fremskridt kunnet nærme sig til, og omsider

opnaae politisk Liighed; og. etaten havde ikke taget Skade ved

en indvortes Bevægelse, der ofte var stærk og alvorlig; men endnu

ikke fra nogen af Siderne blev voldsom eller revolutionair. I hiin mere

tarvelige Periode, kiendte man vel hos Romerne en riig eller for-

muende, og en ubemidlet Stand: men man kiendte endnu ikke

den egentlige Forarmelse, eller Pauperisme. Samtidig med den

nye plebeiiske Adel, oprandt Statens Udvidelse og Rigdommens

Formerelse, efter en umaadeligt voxende Scala, som i faa Gene-

rationer maatte fra Grunden forandre alle "sociale Forhold; og

virkelig giorde det. Endnu savnede Rom ogsaa bestandig en

egentlig Middelstand, tilligemed Handelens og Industriens borger-

lige Element i Kiobstæderne. De uhyre Skatte, som ved Krigs-

byttet og erobrede Provindsers Udsugelse sammendyngedes i Hoved-

staden, kunde ikke fmde saadanne Atlobskilder, hvorved de kunde

blive frugtbare for en over hele Folket udbredt JNationalvelstand.

Imedens Staten med hver Generation blev mægtigere, og de Fornemme

eller Pengemændene bleve rigere, trykkedes den frie Landalmue
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af den ideligt voxende Mængde af Slaver, som Gværtimod de

liciniske Love) anvendtes paa de store Jordegodser; og hvoraf

efterhaanden en Skare af Frigivne dannede en ny Folkeclasse, der

forogede Hovedstadens giennem Aarhundreder bestandigt voxende

Folketal. Da man længere hen gav Frigivnes Sonner fuld

Borgerret og optog dem i Stadens Regioner , forstærkedes

derved tillige Hovedstadens bestandige politiske Overeægt, i For-

hold til Landboerne. Men netop dette, og den heleMaade, hvor-

paa Staten, fra sin forste Opkomst, havde udviklet sig fra et

Middelpunkt, var en Hovedgrund til den uafladelige Tilstrommen

til Rom af en mere tærende, end erhvervende Mængde CVulgus),

som i moralsk Værd og Kraft stod dybt under de tidligere Aar-

hundreders plebeiiske ^/mwe Cplebs); men ligefuldt kunde benyttes

af ærgierrige Partihovdinger og Folkeledere, paa samme Maade,

som Fanatikere og Demagoger i vore Dage benytte Folkemassen

som et blindt Redskab, en villielos, mechanisk Magt, til deres

Planers Udforelse. Blandt hiin Pobelmængde i Hovedstaden ud-

viklede sig Forarmelsen og de egentlig romerske Proletarers Stand,

som Staten snart blev sat i den Nodvendighed ligefrem at maatte

fode; og det i en saadan Proportion af orkeslose Fattiges eller

Statsbetleres Antal, og af de offentlige Midler, som anvendtes paa

at underholde denne Masse af flere hundrede tusinde brodlose

Individer i Hovedstaden, at man i den nyere Verden endnu ikke

har kiendt noget Sidestykke hertil — i Fald man ikke vil hente

en vel ikke ganske passende Sammenligning fra Englands Fattigvæsen

og Fattigskatter. — Inden dog endnu denne Statsfordærvelse i

den romerske Republik naaede sin yderste Hoide, skeete det sidste

store og alvorlige Forsog paa at gribe ind i Eiendomsforholdet,

eller at fremtvinge en Formindskning af Rigdommens og Penge-

magtens Overvægt i Statens Forfatning og i de forskiellige Folke-

classers Stilling til hverandre. Det var de at Brodrene Tiberius

og Caius Gracchus, ved nye Agerlove, fremkaldte Folkebevægel-

ser. Disse, der fik et for begge Ophavsmændene lige fordærveligt

og sorgeligt Udfald, bleve tillige af overordentlig historisk Vigtighed;

thi det var dem, der egentlig forste Gang hos Romerne vakte Borger-

tvedragtens og PartikampensDæmon i Skikkelse afen 6/0% ile«?o/Mf«ow.
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Til indenlandsk Medlem af den malhemaliske Classe valgles:

Leclor i Soroe C, E, Mundt.

Selskabet modtog folgende Skrifter:

Sitzungsberichle der Kaiserl. Wiener Akademie. 4. Heft. Wien

1849.

Archiv fur Kunde oesterreichischer Geschichtsquellen , heraus-

gegeben von der zur Pflege der Geschichte aufgestellten

Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

3. Heft. Wien 1849.

Elenco delle principali opere scientifiche del Abale Francesco

Zantedeschi. Venezia 1849. 8.

Deir influenza delle variazjoni di pressione nelle indicazioni ter-

mometriche del Abate Francesco Zantedeschi.

Modet den 27«'« April.

Conferentsraad Kolderup-Rosenmnge forelæste nogle Be-

mærkninger om den kanoniske Rets Anvendelse i Danmark. Da

denne Afhandling andensteds vil blive trykt og tildeels inde-

holder enkelte detaillerede Undersogelser , der ikke vel egne

sig til noget Udtog, meddeles her kun nogle Hovedpunkter,

hvorpaa Forfatteren har troet at burde henlede Opmærksomheden,

naar man vil gjore sig en nogenlunde klar Forestilling om

den kanoniske Rets Indgang og Fremgang her i Landet og dens

Indgriben i de vigligste Retsforhold. Dette er forst skcet efter-

haanden og langsomt, og det er Sporene af denne Udvikling, som

Forf. soger at forfolge gjennem det 12'" og indtil det 15''*' Aar-

hundrede, i hvilket den kanoniske Rets Herredomme i Danmark
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er fuldkommen befæstet. I det 12'^ Aarhundrede mode os forst

den Skaanske Kirkeret (Jvsl 1162) og den dermed i alt Væsent-

lig-t overeensstemmende Sjellandske; at disse saakaldte Kirkelove

kun vare lidet overeensstemmende med den kanoniske Rets For-

dringer, derom have vi Erkebiskop Erlandsens Vidnesbyrd fra det

13'^'' Aarhundrede; men selv uden at tage Hensyn til de For-

andringer, som i dette Aarhundrede vare foregaaede med den

kanoniske Ret , hvortil Erkebispen mulig nærmest kunde have

sigtet, ere disse Kirkeloves Afvigelser fra den tidligere, i det

12'^ Aarhundrede gjeldende kanoniske Ret, let at eftervise. Forf.

anseer det iovrigt for urigtigt at betragte den Skaansk-Sjellandske

Kirkeret for en formelig Kirkelov; den synes meget mere at være

en blot Overeenskomst mellem Erkebispen og Menighederne om

nogle omtvistede Punkter, i hvilke man var misfornojet med den

bestaaende Kirkeret, hvorimod man iovrigt vedblev at rette sig

efter denne ældre, neppe skrevne, men ved kirkelig Sædvane og

Riskoppernes Kjendelser fastsatte Retsnorm. Til delte Resultat er

Forf. kommet fornemmelig ved at sammenligne den Skaansk-Sjel-

landske Kirkeret med de omtrent samtidige for Norge og Sverrig,

den Vigenske eller Rorgarthingslovens Christenret og Westgothe-

lovens Kirkebalk.

Til Kundskab om de kirkeretlige Forhold i det 12'*^ Aar-

hundrede er især Abbed Vilhelms Brevvexling et vigtigt Hjelpe-

middel, der hidindtil i dette Oiemed kun lidet er benyttet. Det

er fornemmelig Brevene i forste Bog, som indeholde flere interes-

sante Oplysninger, men det er at beklage, at uagtet Bartholins^

Arne Magnusens, Langeheks og Suhms Bestræbelser for at be-

stemme Tiden, naar flere af disse Breve ere skrevne samt til hvem

eller af hvem, forsaavidt Abbed Vilhelm ikke altid selv kan ansees

for Forfatter, dog i denne Henseende saameget endnu er uklart.

Forf. troer at have beviist, at den Biskop i Paris, med hvem

Abbed Vilhelm corresponderede, var den beromte Petrus Lom-

bardus og at flere af Brevene ere skrevne tidligere, end man i

Almindelighed antager.

Med Hensyn til det IS**^ Aarhundrede omtaltes, foruden Andreas

Sunesens Bearbejdelse af Skaanske Lov og hvad der saavel af



42

hans Yllringer paa enkelte Steder i samme som af hans Slaluta

ecclesiastica kan udledes for at skjonne den kanoniske Rets Ind-

flydelse, isærdeleshed den Jydske Lov, som deraf bærer et saa

kjendeligt Præg. Forf. gjor især opmærksom paa Hævdsinslitutcts

Indforelse, der dog ikke blev oplaget ganske saaledes, som det

fandtes i den kanoniske Ret, men saaledes som man dengang i

Almindelighed benyttede det Fremmede, paa den ejendommelige

Maade, som passede bedst for vore Forhold, uden at man blindt

identificerede vore egne Tilstande i Eet og Alt med dem, som

fandt Sted i fremmede Lande. En anden viglig Bestemmelse i

Jydske Lov-, som skyldes den kanoniske Ret, er den, at alle edelige

Kjendelser af Nævninger og Sandemænd underkastes Appel til Bi-

skoppen og de af ham tillagne Mænd; da denne Fremgangsmaade

overhovedet blev anvendt i alle de Tilfælde, hvor en Sag var

bleven afgjort ved Eed, fordi det henhorte under Biskoppens Juris-

diclion at straffe Meened, og da efter Jernbyrds Afskaffelse Eden

var det almindelige Afgjorelsesmiddel for alle Retssager, saa ind-

sees det deraf, hvilken betydelig Indflydelse denne Biskoppens

Myndighed maatte have paa den hele Retstilstand; det er med

Hensyn hertil, at Christian den 2'^"* Haandfæslning erklærer „det

som Biskoppen og Bygdemænd fælde eller rejse for at være Lo-

vens Ende." Enkelte Exempler godtgjoro, at man ved denne

Sagens Provelse for Biskoppen ingenlunde har indskrænket sig til

de Tilfælde, hvor de Eedsvorne CNævninger og Sandemænd) sigtedes

for at have aflagt en falsk Eed, men ogsaa anvendtes i saadanne,

hvor man al andre Grunde fandt sig misfornojet med den afsagte

Kjendelse.

Forf. omhandlede dernæst den gejstlige Jurisdiction i Alminde-

lighed og dens successive Udvidelse deels ved den gejstlige Birke-

ret, deels ved det vaklende Begreb af gejstlige Sager, der næslen

omfattede alle Forbrydelser, og oplyste ved flere Exempler, at

man til gejstlige Sager ikke aliene havde henfort de Tilfælde,

hvor Lægfolk havde tilfojet Gejstlige personlige Fornærmelser,

men ogsaa alle dem, hvor der var Sporgsmaal om Kirkens eller

Klostres Ejendomsret og Lægfolk tiltaltes for deri at have gjort

Indgreb. Ogsaa derved fik den gejstlige Jurisdiction en betydelig
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Udvidelse og Indflydelse, at Læg^folk frivilligen overdroge deres

verdslige Retslrætlers f. Ex. Gjeldssagers Afgjorelse til deres

gejstlige Foresalte, en Frerngangsmaade, som allerede tidlig var

hjemlet ved den saakaldte audientia episcopalis, og som hos os

udentvivl er bleven brugt desto hyppigere, jo vanskeligere det

efter vor gamle Retsforfatning var at faae en ved de verdslige

Ting afsagt Dom exeqveret. Den bedste Oplysning i denne Hen-

seende giver en Forordning af Frederik den P^'' fra 1527, som

indforer en hurtigere Executionsmaade paa Landet, fordi det,

efterat det ved den Odenseske Reces var bleven bestemt, „at ingen

skulde stevnes for Kirkens Dom for Gjeld eller andre Sager,

som bor at handles til Herredsting og Landsting, hvorfor det var

at befrygte, at mange vilde forhærde sig og Almuen ikke komme

til sin Ret." (Danske Magaz. IV. 282). I det 15de Aarhundrede,

i hvilket den kanoniske Rets Anseelse var befæstet i Danmark og

dens Anvendelse almindelig, hvorom ikke blot Biskop Knuds be-

kjendle Glosser til Jydske Lov, men især den af Kongen og Rigens

Raad under Christian den 1'"= afsagte Dom , ved hvilken en

stor Deel Pantelehn bleve inddragne under Kronen ifolge gejstlig

Ret, for at frelse Panthavernes Sjæle, da de ansaaes for skyldige

i Aager, ere talende Vidnesbyrd, har den ommeldte Fremgangs-

maade især været almindelig. At man ikkedestomindre i samme

Aarhundrede ikke altid og allevegne har været tilfreds med de

gejstlige Domme, sees af et mærkværdigt Tingsvidne fra Lange-

lands Landsting 1477, som viser, at samtlige Langelands Ind-

byggere havde forpligtet dem under Mulet til ikke at stævne hin-

anden for Kirkens Dom eller vilkaare dem under Kirkens Dom,

undtagen det var for Bornegods, Kirkegjeld eller fattige Enker;

de bade allesammen Bent Bille, Hovedsmand paa Tranekjær, at

være deres Bud til Kongen, for at faae hans Stadfæstelse paa

disse Artikler.

Den Comitée som Selskabet havde udnævnt til at prove Vand-

inspecteur Coldings indsendte Afhandling over Magnetens Ind-

virkning paa blodt Jern, afgav derover folgende Betænkning:
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Forfatteren, som allerede tidligere har incddeelt Selskabet

Resultater af sine Undersogelser, der gaae ud paa at vise den

gjensidige Afhængighed mellem de forskjellige Naturkræfter, ifolge

hvilken de Kræfter, som under nogensomhelst Anvendelse synes

at forsvinde, komme frem i nye Skikkelser, f. Ex. den ved Gnid-

ning tabte bevægende Kraft i Skikkelse af Varme, er i Lobet af

sine herhenhorende Arbeider bleven fort til en Undersogelse over

Magnetens Virkning paa blodt Jern.

Han har fundet det tjenligst at udfore denne Undersogelse

lige fra Grunden af, og saalidet som muligt at stotte den paa

Forgængernes Arbeider; men lægge en ham selv tilfredsstillende

Grund. Til Udgangspunkt har han valgt Virkningen af Magnet-

poler paa lodret ophængte smaa, dog ulige store Cylindere af det

blodeste Jern. Forsogene viste Rigtigheden af to Forudsætninger,

man maatte medbringe til Undersogelsen; nemlig at selv det

blodeste Jern ikke er uden al Modstand mod Magnetkræfternes

Fordeling deri, og at en meget tynd Jerntraad, hvis man kunde

nærme to ligestærke og modsatte Magnetpoler i samme Oieblik

ligemeget til den, ingen Polfordeling vilde lide, og hverken til-

trækkes eller frastodes.

Han gaaer derpaa over til en Undersogelse, ved hvilken han

vil besvare det Sporgsmaal, om en cylindrisk Magnet virker saa-

ledes, som om Kraften ved hver Pol gik ud fra eet Punkt i Axen.

Han baner sig Veien ved en mathematisk Undersogelse over to

enkelte Magnelpolers Indvirkning paa en meget liden Naal af blodt

Jern, i forskjellige Afstande og Stillinger. Herved finder han

Formeler, af hvilke han senere kan gjore forskjellig Brug. Paa

sin Vei fores han til at bestemme de magnetiske Kurver, som,

under Forudsætning af to saadanne Udgangspunkter maa dannes

af Jernfiilspaaner, som udsatte for Magnelpolernes Indvirkning,

stroes paa en plan Flade. Han kommer herved til samme Resul-

tat som tidligere Mathematikere; men han prover ved afgjorende

Forsog, hvorvidt disse Kurver svare til dem, som legemlige Mag-

neter, navnligl med cylindriske Polender, give. Han bruger hertil

den polytechniske Læreanstalts store Elektromagnet, som dannes

af en Cylinder, der er boiet omtrent som et U, saa at den har
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to opstaaende Grene, af 42 Liniers Diameter, og med en Afstand

af 140,5 Linier mellem deres Axer. Ved Hjælp af denne kan

man let faae Fiilspaanlinierne af en meget betydelig Slorrelse.

Forsogenes Udfald var ganske saaledes, som det maatte være,

naar hver af Polernes Virkning udgik fra eet Punkt i Axen. Selv

i en meget ringe Afstand fra Magnetens Grene, fandtes de krumme

Linier overeensstemmende med Beregningen.

Han blev dog ikke staaende herved, men undersogle videre

de krumme Linier, som under lige Forudsætninger maatte dannes

af Fiilspaaner, udsalte for Indvirkningen af to ligestærke eens-

arlede Magnetpoler, hvilket saavidt vides ikke forhen var skeet.

Til at prove om ogsaa her de cylindriske Magnetpoler virkede

som de forudsatte enkelte Punkter, var den polytechniske Lære-

anstalts Elektromagnet atter meget skikket; da hver af dens to

parallelle Grene er saaledes omslynget af en Leder,', at man efter

Vilkaar kan forvandle Jernboilen enten til en heel Elektromagnet,

eller til to forskjellige, hvilke man let kan lade vende et Par

eensartede Poler opad. Ogsaa i disse Forsog viste der sig en

fuldkommen Overensstemmelse mellem Erfaring og Beregning.

De fundne Overeensstemmelser fortjene saameget destomere Op-

mærksomhed, som Jernboilens to Grene have en saa usædvanlig

Tykkelse.

Forfatteren har ledsaget sin Afhandling med to Tegninger i

naturlig Storrelse.

Efter nu at være kommen til Vished om, at Magnetpolernes

Virkninger skee saaledes, som om de udgik fra eet Punkt i hver

af de cylindriske Polers Axe, gjor han videre Anvendelse af sine

Formeler, og udvikler deraf andre, som skulle tjene til at opdage,

hvorledes Intensiteten af den i en uendelig lille blod Jernlraad

ved en Magnetpol frembragte Kraftfordeling forholder sig til Af-

standen. Han finder det kun nodvendigt at udvikle Formeler for

den forenede Virkning af de to Poler med Hensyn paa tre til

Prove dannede Forudsætninger, nemlig:

1) at denne Intensitet ikke forandrer sig med Afstanden:

23 at den forholder sig omvendt som Afstanden:

3) at den forholder sig omvendt som Afstandens Qvadrat:.
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Til Provelse udforle han Svingningsforsog med en liden Jern-

naal i 3 forskjellige Afstande, alle i Forlængelsen af den Elektro-

magnetens Polaxer forbindende Linie. Disse Forsog viste nu, at

forste og tredie Forudsætning havde givet Resultater, som i mod-

satte Retninger afvege meget stærkt fra Virkeligheden; men at

den mellemste Forudsætning havde givet en saa nær Overens-

stemmelse, som man turde vente, naar Hensyn lages til, at Be-

regningen forudsætter en uendelig lille Naal, Forsogene derimod

maa noies med den Tilnærmelse, som kan faaes ved at bruge en

meget lille Naal.

Han beviser dernæst ved Forsog, hvad han af Sagens Natur

var ledet til at antage; nemlig at naar en uendelig lille blod

Jernnaal befinder sig i en given Afstand fra en Magnet, og Naalens

Axe danner en Vinkel med den rette Linie, som kan drages fra

Magnetpolen til Naalen, saa vil den deri opvakte magnetiske In-

tensitet forholde sig som denne Vinkels Cosinus. Herfra kommer

han til den almindelige Sætning om Intensiteten i' af Magnetkraflen

i en uendelig lille blod Jernnaal, der er paavirket af flere Magnet-

poler i, i,, ia, o. s. V. og hvis Afstande fra Jernnaalen ere

r, rj, r^, o. s. v., som antages at danne Vinklerne ip, t/;,, i//«,

o. s. V. med Naalens Axe, at

I ri cos \h , . COS lp, , . COS ?//„ .

il er =— '^^ ~ + 1, — + 1«
—-^ o. s. V.)

Magnetpolernes Intensiteter regnes her positive eller negative,

eftersom de ere af samme eller af modsat Natur, og c fremstiller

Coercivkraften.

Han viser derpaa, hvorledes hans Formeler i Forening med

Forsog kunne tjene til, med stor Noiagtighed, at bestemme For-

delingsmodstanden , den saakaldede Coercivkraft, i forskjellige

Arter af blodt Jern. I eet Forsog anvendte han sin Fremgangs-

maade paa to i alle Henseender såameget som muligt lige Jern-

Iraader, som kun vare forskjellige deri, at de efter en Udglod-

ning vare afkjolede med den mest ulige Hurtighed. Den hurtigst

afkjoledes Fordelingsmodstand forholdt sig til den langsomt af-

kjoledes som 1: O, 8286.



47

Endelig gjor Forfatteren opmærksom paa, at Svingningerne

af en i et Silkeormespind horizontalt ophængt lille blod Jern-

cylinder med megen Noiaglighed kan angive Styrken af en Elektro-

magnet, som forandrer sig med Styrken af den frembringende

elektriske Strom Da her den svingende Naals Styrke ikke er

bestandig, som i en Staalnaal, men voxer og aftager med Mag-

netens Styrke, saa ville Svingningernes Antal forholde sig lige-

frem som denne, naar saavel Elektromagnetens som Naalens Sted

og Stilling forbliver den samme.

Vi finde denne Afhandling meget værdig til at optages i Sel-

skabets Skrifter, og, da Forfatteren allerede har fortjent samme

gunstige Dom for el tidligere Arbeide, foreslaae vi endvidere, at

tilkjende ham Selskabets Medaille i Solv som et Agtelsestegn.

Kjobenhavn den 25'^« April 1849.

Affatter.

tiatnus. MåaffÉnanw.

^Selskabet bitaidt Comiteens Forslag.
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Oversigt
over det ^ :

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1849.

Af

Conferenlsraad og Professor JHT €7. f^VStetå^
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secrctair.

IMr. S og O.

Modet den 11'« Mai.

1 rofessor Eschricht foreviste en Række plastiske Præparater til

Oplysning af de tidligste Fosterformer. Disse Præparater ere nær-

mest beregnede til Brug ved Forelæsninger over Udviklingshistorien.

Til at forklare, hvorledes Kimen i Ægget lidt efter lidt forvandles

til Fostrets forgængelige og blivende Dele kan man ved Fore-

læsninger ikke benytte Gjenstanden selv, da man, afseet fra de

almindelige Vanskeligheder ved Mikroskopets Brug for et storre

Auditorium, aldrig vil kunne skaffe en fuldstændig Række Æg i

alle Udrugningsperioder til Veie i bestemte enkelte Timer. Man

maa derfor til Forklaringen af dette vanskelige og vigtige Punet i

Physiologien meest holde sig til Afbildninger, især schematiske,

af hvilke i Reglen foretrækkes de af v. Baer givne. Men da man

.
" ' .ir
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desuden til yderligere Forklaring af Leieforlioldene gjerne maa

benytte Torklæder, Brikker eller deslige, bragles Prof. Eschricht

paa den Tanke, at udaj'beide Modeller, der kunde gjengive Foster-

delene stærkt forstorrede og navnlig saaledes, at de ikke blot

fremstillede Fosterlegemet under dets forskjellige Udviklingstrin fra

alle Sider, men til en vis Grad ogsaa kunde tillade en afvexlende

Adskillelse og Sammenfoielse af Modellernes enkelte Dele. Ved

de forste Trin af Kimens Udvikling var Opgaven ikke vanskelig

at lose, men ved de senere mere indviklede Forhold af Kimens

forskjellige Dele steg Vanskeligheden stedse mere og udkrævede

ikke blot den noiagtigste Kundskab om Forholdene, men ogsaa en

ikke ringe technisk Færdighed i at behandle det Stof, hvoraf

Modellen skulde gjores. ?rof. Eschricht engagerede derfor Billed-

hugger Fjeldskou til, efter fremlagte Tegninger og raae Modeller

i Leer, at paatage sig den endelige Udforelse af Præparaterne,

hvorved det dog blev nodvendigt at sætte den unge Konstner ind

i hele denne vanskelige Deel af Videnskaben. Valget af denne

Konstner har viist sig meget heldigt. De udforte Præparater frem-

stille alle de tidligere Stadier af Kyllingefostrels Udvikling efter

de bekjendte Baerske Tegninger, desuden dets tidligste Kredslob

efter Panders Tegning og et Par senere Stadier i Hundefostrets

Udvikling efter Bischoffs. De ere givne i omtrent 2^ Gange storre

Forhold end disse Tegninger og, efter de forste Modeller i Leer,

udforte deels i Træ, deels i Zink eller andre Stoffer, Hinderne i

Reglen fremstillede ved Blærer af unge Dyr i forskjellige Slor-

relser. Den hele Række Præparater, der nu staaer opstilt i Uni-

versitetets zootomisk-physiologiske Museum, giver et saa kjart

Overblik over de i og for sig endog for den mere Ovede ikke

let tydeligt for Oie staaende Forhold, at den vel tor antages at

ville være af Interesse for Enhver, der onsker at opfatte denne

viglige Deel af Physiologien.
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Modet den 25''« Mai.
^,U', 'Vii;.'ii'>^v-!'i"

Professor Liebmann fremlagde 42de Hefte af Flora danica,

og meddeelte i denne Anledning folgende Bemærkninger:

Ved delle 42de Hefle , som afslutler Værkels 14de Bind, er

Tavlernes Antal bragt til 2520. Paa Heftets 60 Tavler ere 81

Plantearter fremstillede, ledsagede af over 500 Analyser. 7

Af de 29 Phanerogamer ere 15 Monocotyledoner og 14Dicor

tyledoner. Monocotyledonerne henhore til folgende Familier: 7

Halvgræsse, 5 Græsse, 2 Sivartede, 1 Kukkerurt.

Dicotyledonerne henhore til folgende Familier: 6 Pile, 1

Gaasefodartet, 2 Kurvblomster , 1 Lyngartet, 1 Rosenartet, 2 Jord-

rogartede, 1 Nellikearlet.

52 Acotyledoner findes i Heftet, henhorende til folgende

Familier: 1 Skavgræsartet, 23 Lovmosser, 13 Lavarter og 15

Tarrer.

4 i dette Hefte optagne Tegninger ere udforte under afdode

Drejers, 6 under Dr. J. Vahls Ledning.

Folgende Naturforskere have leveret Bidrag til Heftet:

Dr. Gottsche^ Cand. J. Langen Dr. Sonder ^ Prof. Steenstrup,

afdode Capitain Suhr^ Dr. Vahl, Mag. Orsted,

68 af de i Heftet indforte Planter ere fra det egentlige Dan-

mark og Hertugdommerne, 13 fra de nordlige Bilande, nemlig 3

fra Færoe og Island, 10 fra Gronland.

Endelig meddeeltes Bemærkninger ved folgende Planter, som

især syntes at fortjene nogen Opmærksomhed: Aira Wibeliana

Sonder, Glyceria plicata, Fr., Atriplex nitens Rebent, Luzula albida

Hoffm., Juncus tenuis W. , Vaccinium uliginosum v. macrocarpum,

Agrimonia odorata Mill, Fumaria micranlha Lag., Fumaria muralis

Sonder, Gnaphalium uliginosu«! ^ glabrum Koch, Asier salignus

W. , Orchis incarnata L. , Carex slans Drej., C. rufina Drej., C.

hyperborea Drej. og var. paradoxa , Salix arctica Pallas, Bryum

alpinum L., Ramalina polymorpha Ach., Oscillatoria elegans Ag.
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Professor Sieensirup foreviste tvende Prover af de mikrosko-

pisk smaae Organismer , som paa visse Tider og Steder udbrede

sig over betydelige Strækninger af Oceanet og ved deres utrolige

Mængde give Vandet en eiendommelig Farve, ofte i mangfoldige

Miles Omfang. Begge Prover bestode af lutter Smaadele, der lig-

nede yderst fine Saugspaan, og hvert af disse Spaan var sam-

mensat af en Mængde tynde, loddede, ved Siden af hinanden lig-

gende og tæt sammenholdte Naale eller Traade, der dog ved Van-

dets Bevægelser efterhaanden skilles fra hinanden og saaledes give

Vandet, betragtet under Lupe, Udseende af at være fyldt med en

Utallighed at fine overklippede Haar. Den ene af disse Prover

var indsamlet af Hr. Capitain Irminger den 2den Juni 1848 uden-

for St. Thomas's Havn; den var brunlig og endnu opbevaret i

Tropehavets stærksalte Vand; den anden var indsamlet af Hr. Dr.

Rink ligeledes i Juni Maaned 1848 60 Mil udenfor Mundingen af

Davisslrædet, var gronlig og opbevaret i Spiritus. Begge havde ved

deres særdeles gode Conservation tilladt en noiere Undersogelse

end den, der tidligere var bleven anstillet angaaende disse Smaa-

væsener, som dog efter mangfoldige Reisendes Iagttagelser maae

spille en meget betydelig Rolle i Havet. Den brune ved St. Tho-

mas optagne Masse stemmede paa det noiagtigste overens med de

hidtil kjendte Arter af den som Plante i Oscillatoriernes Familie

opstillede Slægt: Trichodesmium Ehrb., og den i det nordlige Hav

indsamlede gronne Form kunde formedelst Overensstemmelsen i alt

Væsenligt ikke fjerne sig langt fra den. Desuagtet havde Sam-

menligningen mellem begges Bygning og den hos de laveste Plan-

ter, navnlig Oscillatorerne ogDesmidiaccerne, hidtil bekjendte Byg-

ning, Afvigelserne i disse Planters og de ovennævnte Spaans

Udvikling, selskabelige Forekomst og pludselige Optræden, samt

en velvillig meddelt forelobig Undersogelse afSpaanenes chemiske

Sammensætning, i hoi Grad gjort Meddeleren mistænksom imod

disse Smaavæseners Plantenatur. Han fremhævede derimod flere

Forhold, der kunde tyde hen paa, at det var dyriske Dele, navn-

lig Forplantningsslofi*cr af visse i store Sværme eller Stimer levende

oceaniske Smaadyr, i hvilken Anskuelse han meget bestyrkedes

derved, at der samtidigen med det gronne Stof var opfisket nogle
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Cetochilus-lig-nende Smaakrebs , der ligeledes vare gronlige , og i

flere af disse forekom det gronne Stof paa en saadan Maade,

at dets Forekomst i dem hidtil ikkun har været ham forklarlig

derved at det deri havde sin Oprindelse. — En Afhandling

med alle de nærmere Undersogelser og med oplysende Figurer,

hvoraf de fleste forevistes i Modet, vil blive optaget i Selskabets

Skrifter.

========= M

Modet den 8^^ Juni.

Etaisraad Molbech forelæste: Beretning om den finlandske

NaUonal-Literaiiiry og dens nyeste Tilstand.

Iblandt de gamle europæiske Folkefærd, der staae tilbage som

overblevne Rester af vor Yerdensdeels tidligere Beboere, som

hverken tilhorte det Cultursystem eller den Sprogstamme, der i et

Par tusinde Aar har udviklet og udbredt sig i Europa, ere ogsaa

Finnerne. Dette Folk, hvis Navn saa hyppigt forekommer i det

skandinaviske Norden , hvilket det efter al Rimelighed for en stor

Deel har beboet tidligere, end baade celtiske og gothiske Folke-

stammer indvandrede i de Nordiske Lande, har desuden efterladt

sig Minder og svage Rester af en Sidegreen, Lapperne, i den

nordligste Deel af Sverrige og Norge, hvorhen de allerede i en

fiern Forlid ere blevne fortrængte. Slægtskabet imellem disse to

Stammer har undertiden, selv i nyere Tid, været sat i Tvivl eller

benegtet*"-); men det er af lærde og indfodte Sprogforskere bragt

til Vished, hvad allerede Rask antog: at Finnernes Sprog er saa

nær beslægtet med Lappernes (baade norskes og svenskes) at begge

Tungemaal endog staae hinanden nærmere, end det kymriske eller

gæliske og det irske Sprog**). Endnu nærmere, end det Lappiske

*) See for Ex. Gerschau Vcrsuch einer Gesch. des Grossfiirstenth. Finnland.

S. 13—15.

*^0 Rask' s Vndersog. om det Islandske Sprogs Oprind. 1818. S. 96. Ivf. A. 1.

Sjøgren Anteckningar om Kemi Lappmark. Helsingf. 1828. p. 256. A. Goltlund

Forsok att forklara Taciti omdomen om Finnarnc. Stockb. 1834. p. 70.
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staaer dog Eksternes Sprog det Finske; hvilket er saa meget

naturligere, da, efter alle Spor at domme, begge disse Folkefærd

oprindeligen have været een Stamme, som har deelt sig paa sin

Vandring fra Osten mod Vesten og Norden, saaledes at den ene

Green har taget Veien Nord for, den anden sydlig for den Finnske'

Bugt. Den egentlig finske Nation, hvis Hovedsæde endnu er det

af den fra en umindelig Tid beboede Finland, strækker sig des-

uden med flere sprogbeslægtede Grene ind i det nordlige Rusland.

Disse have forst i de seneste Aar været Gienstand for den beromte

finske Sprog- og Oldtidsforsker, A. J. Sjøgrens og andre Lær-

des Eftergrandskninger, ved Reiser og Undersogelser iblandt de

nomadiske Finner i det indre Rusland; men vi forbigaae dem paa

dette Sted, for aliene at holde os til den finske Hovedstamme i

Finland selv; da det er denne, som uden Tvivl kan siges at have

blandt de finske Stammer tidligst opnaaet en vis Grad afNational-

Cultur, saavel i Sproget, som i andre Henseender; og da det til-

lige er den Stamme, hvis Tungemaal i den nyeste Tid ikke allene

alter er bleven Gienstand for philologiske Undersogelser, men selv

for en ny Udvikling til Skriftsprog.

Det er allerede en Mærkværdighed, at gyldige Beviser, hen-

tede fra Sproget selv, og fra andre Omstændigheder, giore del

klart: at Finnerne uden Tvivl have været den ældste Folkestamme

i Norden, der har dre\et Agerbrug. Dermed staaer i Forbindelse,

at de fra ældgamle Tider have været bekiendte for deres Lyst til

rydde Skoven ved Ild, og at opdyrke det ryddede Land. Det

finske Sprog har nationale Udiryk saavel for Korn CByg)? Brod

og Ol, som for Bierj Honning og Midd; hvorimod Benævnelsen

paa Rug og Havre har saa megen Liighed med de svenske og

nordiske Ord, at man seer, disse Sædarter forst maa være ind-

forte og dyrkede i Finland efter den svenske Erobring. Paa

samme Maade lære vi, at Finlænderne fra ældgammel Tid, maaskee

allerede da de indvandrede i Norden, have kiendt og brugt Sei-

lads. Fiskeri og Jagt, samt visse simple Haandværker; ligesom de

finske Navne paa nogle Metaller (Jern, Kobber, Solv) vise os,

at de have kiendt disse allerede for deres Indvandring; hvorimod

de ovrige Melallers Navne, tilligemed mange andre Ord, som ud-
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trykke Gienslande, der hore til den hoiere Civilisation (f. Ex.

Konge, Fyrste, Ovrighed, Rige, Stad, osv.) ere optagne og dan-

nede i det fmnske Sprog efter det Svenske; altsaa forst efter

Midten af det 12te Aarhundrede. — Naar vi paa denne Maade i

det finske Sprogs dobbelte Bestanddele kunne finde Bidrag til

Folkets ældste Culturhistorie, og lære, at Finnerne indtil den svenske

Erobring , uden at være Nomader , dog vare indskrænkede til et

Slags simpel, mere communal, end egentlig republicansk og poli-

tisk Forfatning, hvori de levede i Bymenigheder, med Forstandere,

men uden arvelige eller valgte Fyrster, uden Stæder, uden cgeixl^

Ug Øvrighed: saa maae vi derhos bemærke, at dette, saa lidt som

den svenske Erobring, har havt anden Indflydelse paa Sproget,

end at det uden nogen organisk Grundforandring har af Erobrernes

Tungemaal umiddelbart optaget saadanne Ord, som Civilisationen

efterhaanden giorde nodvendige. Sproget beholdt derimod sin i

hoi Grad eiendommelige organiske Bygning og Dannelse, urort af

enhver fremmed Indflydelse.

Der er al Grund til, efter det finske Sprogs grammatiske

Organisme og ovrige Egenhed, at antage det for et af de tidligste

og mest ublandede Ursprog i den hele asiatisk-europæiske Sprog-

verden. Blandt Sprogene i den Ural-Altaiske Stamme, hvortil det

regnes , tilhorer netop det finske et Folk , der synes allene at

have fundet Stadighed og udvortes Rolighed nok, for at dets Tunge-

maal kunde opnaae den fuldstændigste, i sin Sprog-Charakteer og

Egenhed reneste Udvikling. Den nyeste indfodte Finne, som i et

lydsk Skrift har givet en Sprogskildring af sit Modersmaal, tillægger

det i den Henseende Fortrinnet baade for det Ungariske, Tyrkiske

og Mongolske^'O. Man har i denne Anledning tillige giort den,

*) Ungarerne, under evig Uro og uophOrlig Kamp med fi emmede Nationer,

liunde ikke vedligeholde Sproget ublandet med fremmede Elementer; og

Tyrkerne, som overvældedes af en fremmed Cultur (den Arabiske), saae deres

egen Sprogudvikling afbrudt i sin forste Begyndelse. "Das Finnische Volk

„allein hat, durch die Lage seines Landes gcschutzt, in den tiefen, dunklen

„Wåidern , und an den stillen Seen seiner Heimath, eine durch die Gesånge

,,der Vater gcheiligte und geschutzte Sprache ungestort und organisch ent-

„wickeln konnen. So wie der geistige Gesichtskreis sich ervs^eiterte , ent-

,, fattede sich auch die Sprache; aber immer trcu ihrem ersten Grundcharakter-
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som det synes , riglige og træffende Bemærkning : at det finske

Sprog baade ved sin Bygning og Orddannelse viser , at det er

blevel slaaende paa et yderst fiernt og ældgammelt Punkt af Cul-

tur, der ligger længere tilbage, end enhver Tidsberegning; imedens

det tillige staaer tilbage for ethvert andet i Europa i en sildigere

Sprogdannelse^^). Der skal i hele Sproget neppe kunne tælles 50

rene Eenstavelses - Ord; hvorimod det finske Sprog fremviser

sammensatte, og dog i Begrebet enkelte Ord, af 8, 9 til 12, ja

undertiden indtil 16—18 Stavelser; en Egenskab, hvori kun det

Gronlandske , og nogle andre mindre bekiendte Tungemaal, skal

kunne lignes med Finnernes. Ligesom man let vil indsee, at det,

i Folge vore nyere , ved en bestandig fremskridende Dannelse

formede Sprogs Beskaffenhed, er umueligt at giengive eller over-

sætte saadanne finske Ord, uden ved Hielp af Omskrivning i en

heel Periode: saaledes har det finske Tungemaal den særegne

og mærkværdige Natur, at det altid stiller det enkelte Hovedbegreb,

hvis Modificationer man ved Sammensætning eller Tilvæxt vil ud-

trykke , i Spidsen for hele Ordet, "hvilket direkte dannes ved

Sammenfoining af lutter Suffixer, som i og for sig selv intet be-

tyde , eller ikke udgiore noget eget Ord i Sproget; men ved

den Stilling, de erholde indeni det sammensatte Ord, faaer

ethvert saadant Suffix sin særskilte , noie iagttagne Bemærkelse."

{Gottlund. 1. c.)

Denne Egenskab staaer i Forbindelse med en anden , nemlig

de verbale Stammeords overordentlig rige Modalitet, eller Over-

gang i forskiellige Afboininger af Maaden i Hovedbegrebet af den

Handling eller Tilstand, som man ved Verbet vil udtrykke. ''Ver-

berne i det finske Sprog", siger H. Kellgren, "ligesom ogsaa i det

Ungariske og Tyrkiske , ere uendelige i deres Boielighed og

,,Sie hat ihr Sprachprincip aiich auf jedem Punkte consequent duichgefiihrt,

„und so steht sie da, harmonisch gebildet, und volltonend, rein und unge-

„trubt," Die Grundzuge der Finnischen Sprarhe, mit Rucksicht auf den

Ural-Altaischen Sprachstamm : \on IL Kellgren. Berlin. 1847. P. 3. 4.

) „Genom sielfva Karakteren, såvål af sin språkbyggnad som ordbild?nng bevi-

sar Finskan, att den på engang står hogst på en uråldrig Kultur, och Idgst på
en senlidigare." Goltlunds F6rs6k &c. p. X.
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Dannelsesevne. Man udtrykker ved dem en saadan Mængde fine,

næsten til Spidsfindighed drevne Modificationer i Handlingen og i

Verbets Relation lil Subject og Prædicat , at neppe noget andet

Sprog heri kan lignes med dem." (}. c. p. 75.) Gottlund giver

et oplysende Exempel i Stammeordet seisoon, jeg staaer, hvoraf

ikke blot dannes et impersonale seisotaan (man staaer) , to for-

skiellige reciproca og intransitiva , seisoin og seisoiten, hvis Me-

ning omtrent er „jeg staaer for mig selv"; men desuden endnu et

Antal af frequentative , diminutive, factive, permissive Ceffective)

og inchoative Verbalformer, som gaaer op til 59, foruden endnu

26 andre , som ved et Indskud af en Aspiration (h) udtrykker

ligesom en stærkere Kraftanvendelse eller storre Emphasis. Saa-

ledes gives der af det ene Ord seison 85 særskilte Conjugalions-

former; foruden endnu 12 reciproke Former, hvilke nu kun findes i

den Kareelske Dialect, og kunne ansees som Archaismer i Sproget.

— Vi noies med dette ene Exempel paa det finnske Sprogs Rig-

dom i den grammaliske Dannelsesevne; det kunde maaskee vække

Mistanke om eventyrlig Overdrivelse, om vi vilde gientage Gott-

lunds Beretning over de forskiellige Ordformer og Ordboininger,

som for Ex. kunne opstaae ved Afledningerne af Talordet yksi

(een) da han regner alene de enkelte af disse til 663 Ord; nem-

lig 94 Adverber, 141 Adjectiver, 323 Substantiver og 105 Verber.

— En vigtig og væsentlig Bemærkning, som imidlertid denne For-

fatter herved gior , er disnne: at man ikke maa lade sig forlede

til den Tanke, at Meningen af et saadant afledet begrebrigt Ord i

det finske Sprog ikke , saaledes som i ethvert andet, ogsaa kunde

udtrykkes ved flere særskilte Ord. Delte er ingenlunde Tilfældet;

tværtimod er i nyere Tid denne Maade at udtrykke sig paa, ble-

ven den almindelige („hvilket sått numera blifvit det almånna bru-

kel"). Det synes, efter den sidste Yttring antageligt, at ogsaa det

finnske Talesprog , uagtet det overhovedet savner den sildigere

Sprogdannelse , dog til en vis Grad maa have deellaget i den

almindelige Stræben, som viser sig hos ethvert Sprog, der gien-

nemgaaer en lang Livsbane og bliver Organet for et i Civilisation

fremskridende Folk: at frigiore sig for de konstige og sammen-

satte grammatiske Former, der oftest ere mecst udviklede hos raae
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og vilde Folkefærd, og hvis Afslibning, Bortsvinden og Overgang

til færre og simplere Boininger pleier at holde Skridt med Fol-

kets intellecluelle og Sprogets stilistiske Dannelse. Heller ikke

synes det, Csaavidt vi tor domme herom efter Ordenes Udseende

i - finske Folkesange og svenske Oversættelser af samme) at

Folkepoesien hyppigt benytter de meget lange og sammensalte

Orddannelser.

Det kan i ovrigt tillige nævnes som en anden Egenhed ved

det finske Sprog, at ved Siden af den store Rigdom i Ordboinin-

ger og den overordentlig konstige Dannelsesevne, det besidder i

Ordenes afledede individuelle Form, har det i anden Henseende

en stor Simpelhed i den grammatiske Organisme. Det kiender saa-

ledes intet til Ordenes saakaldte Kionsforskiel, enten hos Substan-

tiver eller Adjectiver. Det finske Nomen har kun en eneste

Declination; men derimod ikke mindre end 15, ved Sufiixer dan-

nede Casus *) , som efter et mærkværdigt , regelbundet System

ordne sig i visse Rækker. Saa uendelig rigt Sproget er i Ver-

bernes Modificationer og Formforandringer , saa har del efter den

sædvanlige Betydning i Grammatikerne, kun een Conjugation, eller

een Række af Personal-Endelser, som ved alle Verbernes Former

(den intransitive, active, passive, o. s. v.) er den samme; og i do

forskiellige (8) Maader Gidicativ , Conjunctiv, o. s. v.) kun lider

meget ubetydelig Forandring. Saaledes dannes Verbernes Fleertal

overalt blot ved at indskyde et i; Passivum ved et indskudt tfl,

Medium ved n; Conjunctiv ved Stavelsen ne; o. s. v.

Et Sprog, der i sin Organisme har saa meget eiendommeligt,

og tillige rober en saa hoi Alder, en saa uforvansket Oprindelig-

hed og Reenhed, kunde desuagtet være haardt, tonlost, urhythmisk,

umusicalsk, og saaledes mindre skikket til Organ for poetisk An-

vendelse og digtende Konst; men netop det Modsalte finder Sted

med det finske Tungeniaal. Det har en forbausende Vocal-Rigdom

*) Saaledes E. Ldnnrot, og Foif. af Afhandlinj^cn: "1 hvad mon iippyller Finska

språkct fordiingarne af ett språkideal?" Fosterlåndskt Album. Helsing-

fors, 1848. II. p. 183, Rask vil derimod have 12 Casus og 2 Dcclinalioner.

(Samlede Afhandl. I. S. 17, og flg.)
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(ikke mindre end 23 Diphthoiiger, foruden de almindelige 8 Vocaler;

derimod mangler det ikke blot endeel Consonantlyd (b, d, f, g, x,

y, z), men kiender desuden ikke, eller undgaaer næsten aldeles Sam-

menstod af haarde Consonanter. „Der findes i det hele fmnske Sprog

ikke et eneste Ord, som begynder eller slutter med to ulige Con-

sonanter" (Gottlund. p. VIII.); og med Undtagelse af sk og st, i

nogle enkelte faa, Tilfælde , forekommer der heller intet Exempel

paa, at tre Consonanter umiddelbart stode sammen i Midten af et

finnsk Ord. Naar vi hertil lægge Alliteration og Assonants i Tone-

fald og Stavelser , en afgiort Tendents til Harmonie og Melodie,

(der bl. a. yttrer sig i en regelret Ombytning af ligeartede Voca-

ler i Ordene, for at frembringe en storre Samklang) og en altid

ndie bestemt Accentuation , der betinger dette Sprogs Metrik og

Rhythmik: da have vi heri Beviser nok paa en poetisk Charakteer

i det finske Sprogs phoneliske Elementer, som ganske svarer til

dets indre og ideelle Charakteer og Stemning, hvorved det er

fortrinligen skabt for de milde, fol el s es fulde, idylliske og erotisk-

lyriske Tonarter i Poesien.

Selv et ganske hurtigt Overblik af den finske Sprogorga-

nisme , dens Orddannelse og Lydlære vil overbevise Enhver om

Sprogets store Eiendommelighed, baade fra den grammatiske og

den phonetiske eller musikalske Side. I Lydsystemet er allerede

den almindelig herskende trochæiske Rhythmus , der saa at sige

ganske udelukker den jambiske, en betydende Egenhed. (Allo

svenske, i det Finnske optagne Eenstavelsesord have derfor faaet

en Bilyd, oftest paa i eller u, f. Ex. Sæck, F. Sækki; Hatt, ¥.

HatluJ I Stavelsens Opfatning og Betydning adskiller det Finnske

sig stærkt, især fra de semitiske Sprog. Hverken Vocalen eller

Consonanton er det væsentlige Hoved-Element i Stavelsen; begge

ere lige gieldende og lige uforanderlige i Ordets Rod; og begge

slaae i samme Kategorie , som Middel til det samme rhythmiske

Oiemed , i Stedet for at andre Sprog sædvanligen her tillægge

Vocalen Hovedvirkningen. Af denne Stræben efter Harmonie

imellem de to Lyd-Elementer opstaaer hiin ovenfor nævnte Egen-

hed i det fmnske Sprog, at intet Ord kan begynde eller ende

med to eller flere Consonanter. CHeraf ogsaa endeel fremmede
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Ords og Navnes Forandring; f. Ex. Frants, F. Rantsi; Slald, F. Talli;

Skole, F. Koulu.') Overhovedet holder dette Sprog Velklang og har-

monisk Samklang i Ordenes Lyd i saa afgiort og hoi en Priis,

at Rhythmus og Euphonie paa en Maade kunne kaldes „del egent-

lige Bevægelses-Princip i det finnske Sprog." QKellgren, Grund-

zuge, etc. p. 17.) Allerede Rask har ogsaa sagt: at ,,det finske

er et af de mest originale ^ regelrette^ boielige og velklingende

Tungemaal paa Jorden; det har den skionneste Harmonie imellem

Vocalers og Consonanters Antal og Formning i Ordene, og kan

heri jævnfores med det italienske; det har intet af de ubehagelige

Hvæselyd og Slutbogstaver i de Lappiske og Slaviske Sprog, og

stemmer heri overeens med det Danske." o. s. v. *).

Det er kun ved disse faa og korte almindelige Hentydninger,

vi ere i Stand til at angive de Beskaffenheder, som kunne bidrage

til at forklare , baade det finske Sprogs linguistiske Interesse og

Værdi j og Charakteren af den Folkepoesie i dette Sprog, hvis

Rigdom og nationale Eiendommelighed i vore Dage er bleven

bekiendt, eller saa at sige forst ganske nyligen opdaget.

Det er en uundgaaelig Folge, deels af det lavere Standpunkt

i Civilisation, hvorpaa Finnerne befandt sig, i Sammenligning med

det erobrende svenske Folk , deels af deres fra det hele ovrige

Skandinaviens stærkt afvigende Nationalitet , at denne ikke kuude

blive den i Finlands Cultur fremherskende. Landet blev coloni-

seret fra Sverrige, som gav det Christendom, Geisllighed, Klostre,

omsider Skoler og Læreanstalter, tilligemed verdslig Ovrighed, og

Deel i den svenske Statsforfatning. Finland blev i det Ydre en

svensk Provinds; men Landet var for udstrakt, for lidt opdyrket.

Befolkningen for svag og adspredt, til at svensk Sprog og svensk

Cultur kunde giennemtrænge hele Folkemassen, eller omvende en

saa gammel, saa fremmed, saa grundforskiellig Nationalitet. Denne

trak sig tilbage til Almuen , og bevarede i det Indre af Landet,

og i dets nordlige og ostlige Egne^ ikke aliene Sproget levende,

men en stor Deel af gammel-finnske Sæder, Leveskik, Tænkemaade,

*) S. „Fosterldndsk Albums Helsingfors. 1848. II. 182.
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Folkestemning , Sagn , Overtro og Folkedigtning. Men alt delte

var til for den cultiverede Verden , mere som fremmede , dunkle

eller næsten udslettede Minder om en uddod Fortid , end som et

Folks endnu levende Eiendom. At Almuen endnu talte deres eget

reent uforslaaelige Sprog, at der tryktes Bibler, Psalmeboger og

Calecheser i det finske Sprog, og at Gudstienesten paa Landet,

vel ogsaa i enkelte Stadkirker, endnu blev holdt paa dette Sprog:

dette var omtrent Alt hvad man selv i Sverrige vidste om en

finsk Nationalitet, indtil Midten af det 18de Aarhundrede. Det

svenske Sprog var blevet det andet Nationalsprog i Finland; det

lærtes fra Barndommen af alle dannede Folk , i Stæderne ogsaa

hos Middelstanden
,

paa Landet i mange til Kysterne grændsende

Menigheder. Heraf fulgte, at da Sverrige fik sin Lileratur og

Poesie, blev den ogsaa Finlands. Begge Sprog vare alt for grund-

forskiellige og fremmede for hinanden , til at her kunde opstaae

nogen betydelig giensidig Indvirkning, eller nogen Sprogblanding af

den Art, som imellem Angelsaxisk og Normannisk-Fransk. Det blev

kun det finske Talesprog, der efterhaanden, som allerede er be-

mærket, optog endeel svenske Ord, hvorfor Landets eget Tunge-

maal savnede Udtryk; men saadanne Ord , selv i deres Finske

Tilsnit og Boiningsformer, maa altid blive fremmede, uorganiske

Bestanddele , omtrent saaledes som latinske eller franske Ord,

naar de overfores og bruges i vort Modersmaal.

Der opstod saaledes, med den nyere svenske Literatur-Udvik-

ling og Sprogdannelse , som man omtrent kan regne fra Dalins

Tid, Ckun lidt yngre og for en stor Deel samtidig med Holberg^

et Forhold i Finland , der ikke horte til de heldigste. Folkets

Sprog blev staaende i sin isolerede Stilling , som et kun i Talen

levende , i Dialecterne rorligt Monument fra en Fortid , udenfor

Beroring med den nyere europæiske Intelligents , Civilisation og

literaire Cultur. Hvor denne skulde meddele sig til det finske

Folk, maalte det skee igiennem det grundforskiellige svenske Sprog;

men denne Meddeling kunde, ved Landets Fiernhed og naturbetin-

gede Afsondring, ikke andet end blive svagere og ufuldstændigere,

end i nogen anden Provinds, Vi ville ikke tale om, at der i visse

Kyststrækninger og i de fleste Kiobstæder skeele betydelige
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hvor endogsaa Almuen er mere svensk end finsk , og for en slor

Deel ikke taler, knap forstaaer Folkesproget. Men selv den hele

dannede indfodle Folkeclasse i Finland maatte for en Deel udskil-

les fra det nationale Samfund med Almuen, derved, at den talte

det Sprog, der var fremmedt for denne, og at om den ogsaa til-

lige talte Folkets Sprog , egentlig talte det som et fremmedt —
nemlig fremmedt for den aandelige Cultur , som dannede Finner

declte med den svenske Nation. At Forholdet her, hvor Sprogene,

indvortes og udvortes , ere saa hoist forskiellige , maatte blive et

andet, og mindre heldigt end i Norge, hvor dansk Sprog og dansk

Literatur blev national og fælles tor begge Nationer under deres

Forening: trænger ikke til videre Beviis. Den i Finnland selv

opvoxende Deel af den svenske Literatur blev derfor svag og

ubetydelig; endskiondt Finnerne i den lærde og geisllige Stand

altid tog en hæderlig Deel i den academiske Videnskabelighed,

der havde sit Organ i del latinske Sprog. Svensk Poesie og

Veltalenhed kunde ikke saa let faae et Fosterhiem der , hvor

de ikke fandt deres egen nationale lordbund for sig. Hel-

dige Digtere , for Ex. Creuiz i det 18de , Franzén i det 19de,

ombyttede deres Fædreland , uden at opgive det , med Sver-

rige , og udviklede her de poetiske Gaver, hvis aandelige Spirer

vare skabte og fostrede i Finland. Man vil derfor ogsaa

hos dem kunne opdage og gienkiende eiendommelige Træk,

der vidne om, at Elementer af den finske Nationalcharakteer i

Poesien, den milde Alvor, det Hiertelige, Inderlige, Venlige, Idyl-

liske , med Naturen Fortrolige , som er et almindeligt Præg hos

Folket, havde meddeelt sig disse Digteres svenske Sang. Imid-

lertid gik det Finlands gamle Poesie, som det var gaaet den gæliske;

dens Liv skiulte sig dybt i Folkets stille Minder; faa Dannede

kiendle den meer end af Sagn. En Macpherson i Finland havde

formodentlig havt samme Skiebne, som den begavede Skolie: at

en Omskrivning i Prosa af det finske Epos var bleven tillagt hans

egen Opdiglning. Man kan saameget mindre tvivle herom , da

endog Dr. Lonnrot er bleven mistænkt og underhaanden sigtet for,

at have tildigtet Sange af sit eget Arbeide, for at giore det af ham
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udgivne episke Digt „Kålevala" mere fuldstændigt. Og „dog

(siger en finsk Forfatter) er den oprindelige finske Folke-

poesie saa cliarakleristisk, at ikke en eneste Linie kan indflik-

kes deri, uden at Enhver, som har giort denne Poesies nærmere

Bekiendtskab, strax vil kunne skielne imellem det Ægte og det

Eftergiorte"-"-).

Efterat den Finnske Nation i Aarhundreder havde været be-

tragtet som et Folk uden historisk Liv , og uden monumentale

Levninger fra Fortiden , med Undtagelse af enkelte , halvt uddode

Traditioner om en fiern og dunkel Fortid, om Strid og Feider med

deres hadede Stammefrænder, Lapperne, og med Svear og Gother,

deres sildigere Overvindere: vaagnede for neppe et Par Decennier

siden den gamle finske Nationalitet giennem Folkepoesie og op-

rindelig episk Digtning til et fornyet Liv
,

paa en mærkværdig

Maade, og med- et Udbytte, hvis Rigdom man neppe anede. Ube-

kiendt var det vel ikke , at det Finske Folk eiede Skatte af en

Folke-Digtning, hvoraf allerede meget mod Slutningen af det 18de
o

Aarhundrede var samlet af den beromte Professor i Abo, Henr.

Gabr. Porthan '^''''0
, hvis Minde hans taknemmelige Landsmænd

bevare med sand Pietet, og som en af dem nylig har kaldt "den

finske Literaturs Heros". Han var den forste, som giorde Ver-

den bekiendt med, at Finnerne eiede en egen national Poesie'^'"'^;

og den forste, som anlagde en Samling af finske Runer, eller

Folkesange, optegnede efter mundtlig Tradition. Disse Sange

meddeelte Porthan til C. Ganatider , som benyttede dem til et

Arbeide f) , hvori han giorde et af de forste Forsog paa at

fremstille en finsk Mythologie. Denne Forfatter siges dog at

*) Caslrén, i Fortalen til hans svenske Oversættelse af Kålevala. Helsing-

fors 1841. P. III. Anm.

**) Han var en Præstcson, fodt i Viitasaari, 9. Nov. 1739; blev Magister i Abo

1760; Amanuensis ved Univcrsitets-Bibliotheket 1764; og Bibllothekar 1772;

Professor Eloquentiæ 1777, og en ivrig Ven og Forfremmer ved Universitetet

af den classiske Literatur; giorde 1779 en Reise til Kiobenhavn og Tydsk-

land, hvor han erhvervede sig Schlolzers Venskab og Hoiagtelse; dode ugift

d. 16. Marts 1804.

•••**) //. S. Porthan, Dissertationes (I—V.) de poesi Fennica. Åbo. 1766—1775. 4.

f) Mythologia Fennica, af gamla Runor samlad och uttydd. Åbo. 1789. 4.
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slaae tilbage for C. E, Lencquisf, som nogle Aar tidligere gav

Bidrag til al oplyse de finnske Mylher'"^). Men Begges Arbeider

have ved sildigere Opdagelser tabt næsten al Værdi. Med Por^

ihan's Dod syntes den finske Literalur igien at gaae til Ilvilc;

men den store Omvæltning af Finlands hele politiske Tilstand,

hvorved dets ældgamle Forhold til Sverrige oplostes og Landet

kom under russisk Herredomme, havde en Virkning paa Lileratur,

national Cultur, Videnskab og Poesie i Finland^ der paa en Maade

kunde lignes, med det, som den omtrent samtidige Statsforandring

i 1809 i den Henseende virkede i og for Sverrige. Der vaagnede

ogsaa i Finland et nyt videnskabeligt og literairt Liv , som ikke

aliene skabte en tildeels udmærket , ved mange historiske , anti-

quariske og literaire Bidrag interessant Tidningsliteratur i Fin-

land; men som tillige yttrede sig i fornyede og ivrige Bestræ-

belser for at bringe den gamle, for den storre Almeenhed næslen

ubekiendte finske Folkepoesie for Dagen.

Dette , og den hele livfulde Interesse for den finske Nations

Tungemaal og Digtekonst , ligesom for Landets ældre Mindes-

mærker , Historie og ovrige nationale Eiendom , der reiste og

eflerhaanden udbredte sig hos den yngre Slægt^ var , for en stor

og væsentlig Deel , netop en Folge af Finlands forandrede Stats-

og Regierings-Forhold. 17- 8 Aarhundreder havde Landet været

en Provinds af Sverrige, og deeltaget i dette Riges politiske For-

fatning og Indretninger, ligesom for en Deel ogsaa i det svenske

Folks sociale og literaire Cultur. Fuldkommen ligelig kunde Fin-

lands Lod ikke bhve. Det laae ikke allene fiernet og afsondret

fra Hoved-Riget; men det beboedes af et fra de Svenske i Af-

stammelse, Sprog, Levemaade og Charakteer grundforskielligt Folk.

I Tidernes Lob var vel denne Forskiel maaskee bleven noget

mindre udvortes kiendelig hos Almuen; den var endog tildcels næsten

udslettet hos de hoiere Classer , som ganske deelle baade Sprog,

Literalur , Cullur og Leveskik med de Svenske. Ved Finlands

*) Disscrlalioncs de supcrstione vcleium Finnorum thcorctica & praclica.

Åbo. 1782. 4. '
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Afstaaelse til Rusland skeete en Sonderrivelse af alle disse Forhold,

hvorved Finlands indplantede Nationalitet og rcciperede Cultur, med
sit svenske Tilsnit, isoleredes fra den Nation, som den hidtil nær-

mest havde sluttet sig til; imedens den forblev ligesaa fremmed

for Keiserrigets Sprog, Literatur og (ivrige National-Forhold*"-},

efter Finlands Indlemmelse i den russiske Stat , som tilforn. Det

var ikke meer end naturligt, at Nationalfolelsen hos et liveligt, tap-

pert, frihedselskende Folk maatte vende Manges Hu og Interesse

til den eiendommelige Kilde for national Bevidsthed og aandelig

Virken, der randt i Folkets egne Aarer — i Sproget, Folkesangen,

indenlandske Minder, Sagn og Oldtidslevninger. En saadan Stem-

ning maatte finde foroget Næring i Foreningen af den tidligere,

ved Russernes Erobring afrevne Deel af Landet med det ovrige,

hvorved en klog Politik atter samlede det finske Folk til en storre

national Heelhed , og i Folge heraf tillige begunstigede Folke-

sprogets Dyrkning , befalede dets Indforelse som Læregienstand i.

Skolerne, m. m. Det lader sig vel ikke, paa det nærværende Stand-

punkt af europæisk Cultur , og under Sprogenes Stilling til hin-

anden i vor Verdensdeel, antage som rimeligt, at Finland kunde

opgive det svenske Sprog som Skriftsprog og Organ for Literatur

og Poesie. Hertil er i det mindste 'for Oieblikket ingen Udsigt, og

man har seet en af de fortrinligste og mest classiske Digtere i

dette Sprog CRuneherg') , nelop i den nyeste Tid , at fremstaae i

det unge, nyskabte Finland. Vi maae lade Undersogelsen af et

saadant Sporgsmaal uberort; og den kan i nærværende Oieblik

i det Hoieste ikke blive meer end hypothetisk. Men man kan

give en nedenfor anfort indfodt Forfatter Ret i: ,,at Finlands Ind-

byggere — hvis politiske Stilling desuden har bragt en Deel af

*3 Det er dog kun en af de i vor Tid saa hyppige Overdrivelser af NationalU

tetens Selvfolelse, og Uvillighed til at vurdere andre Nationer efter rigtig

Maal og Vægt, naar en i ovrigt meget forlient indfodt Forfatter fremstiller

Forholdet til den russiske Literatur saaledes, at dennes lave Standpunkt, i

Forhold til den svenske, er en af de Hindringer som modsætte sig Finnernes

Nærmelse til Russerne. ("Finland och dess Framtid". 3. Uppl. Stockh. 1840.

p. 62.) En Dom, som denne, rober et saa fuldkomment Ubekiendtskab med
den russiske Nationalliteraturs nyere Udvikling, at den taber al Detydniug.
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Slalsslyrelsen i deres Itøider , og saaledes sat dom i et Slags

Myndigheds-Tilstand , hvori de under Ledning og Opsyn styre

deres egne Sager — for Oieblikket undergaae en Opdragelse til

et eget Folk i en muelig Fremtid, hvorom der sandsynligviis aldrig var

opstaaet Sporgsmaal, under en nær og inderlig Forening med Sver-

rige." *) Del vil imidlertid — kunne vi lilfoie — blive dobbelt Ære for

den finske Nation, naar den, som det hidtil synes , endog med en

voxende Stræben og kraftigere Virksomhed bevarer og udvider

sin Deeltagelse i svensk Lileratur, under samme Tid, som man

med national Kiærlighed og utrættelig Iver synes at kalde Folkcis

oprindelige Digtekonst, og dens nationale Productioner , frem at

den lange Dvale, hvori de snart kunde staaet i Fare for reent at

udslukkes.

Dr. Topelius var den forste, hvis forisatte Efterforskninger

ledede ham til hidtil i denne Hensigt ubesogte Egne , hvor den

finske Folkepoesie endnu bevaredes i mere uforfalsket Reenhed,

end paa noget andet Sted. „Næsten ingensteds mere i Finland

— siger han i en Fortale — findes fuldstændige og ufordærvede

Oldtidssange. — Et eneste Sted paa Jorden, og det endog uden-

for det egentlige Finlands Grændse , nemlig nogle Sogne i det

Archangelske Gouvernement, have endnu bevaret Fortidens Sæder,

og reddet den gamle Helleæts Minder i deres rene, uforfalskede

Dragt." Han begyndte 1822 at udgive sin Samling af ældre og

nyere „Runor", eller finnske Folkesange , og fortsatte dette Ar-

beide i 5 Hefter**); og det var Topelius, som tillige havde den

Fortieneste, at berede Veien for Dr. Elias Lonrot , eller at hen-

vise denne nidkiære, for sit Fædrelands Poesie begeislrede Lilcralor

til de Egne, hvor man kunde vente sig det betydeligste Udbytte

og de ældste Levninger. Det lykkedes Lonnrot paa de Reiser,

han i 1832 og flere folgende Aar foretog blandt Finnerne i Kare-

len og længere ind i Rusland, at opdage en Række af betydende

Bestanddele af et ved Tradition bevaret mythisk Epos om den

finske Orpheus, Sangguden \yceinæmoinen, hans Færd med Smeden

»3 „Finland och dess Framtid". Stockh. 1840. p. 63. 64.

**) I— III. Hefte. Åbo 1822—26. IV. V. Hefte. Helsingfors. 1829. 1831.
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Ilmarinen til Pojolah, m. v. Han forsogfe at bringe de til denne

Cyklus horende Sange saavidt mueligt i et episk Sammenhæng, og

saaledes udgav han forste Gang i Originalsproget de af ham sam-

lede 32 Rhapsodier eller Sange , under Navn af ^Kålevala^ , i

Helsingfors 1835. Endeel Sange oversattes af forskiellige For-

fattere i nogle Aargange af Helsingfors' „Morgenblad''; og 1841

udkom hele „Kålevala", efter Lonnrots Text i en heldig og meget

agtet svensk Oversættelse af M. A. Castrén. Denne har foroget

Bogens Værd ved en fuldstændig Oversigt af hele Digtets Indhold,

hvori ogsaa gives en og anden kritisk Bemærkning om Sangenes

Forbindelse. Man seer i ovrigt^ at Lonnrot selv er af den Mening,

at Runerne , som udgiore Kålevala , ere digtede efterhaanden, og

ere ^et Værk af mange forskiellige Runesangere^ ; af hvilken

Grund han ogsaa mener, at Kålevala ikke kan giore Paastand paa

et Digterværks hoiere Eenhed. Det vil , som Castrén med Foie

bemærker, desuagtet erkiendes af enhver fordomsfri Læser, at

Digtet er meer end en Samling af isolerede Brudstykker^ og at

der gaaer et episk Sammenhæng i det Mindste giennem flere Af-

delinger i Kålevala, Dermed vil Castrén ikke have benegtet

Mueligheden af: at flere til samme Cyklus horende episke Runer

endnu kunne komme for Dagen, og hele Digtningen derved maaskee

faae en storre Udfyldning. (Fort. til den sv. Oversættelse Side III.)

Det finnske Epos er, som nylig bemærkedes, baade i sit Ind-

hold og sin Charakteer aldeles mythisk, og har intet af den histo-

riske Farvning og heroiske Aand , som Grækernes episke Digt-

ning besidder hos Homer , eller som vi finde i det angelsaxiske

Beowulfs-Digt , og i de Tydskes Lied der Niebelungen. Kålevala

rober ogsaa deri mere Affinitet til Orienten og Indien , end

til Europa. Om noget Spor af et historisk Element skulde

ligge skiult i de finske Myther, da er det her ligesaa til-

hyllet af Phantasiens groteske Skabninger og Billeder , som i

i det gamle Hindufolks episke Digte Ramayana og Mahabaratha,

hvilke iovrigt dog have langt mere episk Charakteer , Een-

hed og Fylde , end Kålevala. I dette spiller derhos den blotte

Trolddom og Tryllemagt en saa afgiort overveiende Rolle, at man

heri gienkiender den hos Finnerne og deres fiernere Stamme-
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frænder Lapperne herskende gamle Folketro^ om de med over-

naturlige Kræfter begavede Væseners næsten ubcgrændsede ska-

bende og omskabende Magt og Trolddomskonsl. Den samme

Egenskab hersker vel ogsaa i endeel af Finnernes gamle og sil-

digere Runer, eller lyriske Folkesange; men langt fra ikke i Alle.

I disse frembryder tværtimod den lyriske Aand og Tone , i alle

Folelsens Stemninger og Udtryk , med den storste Mangfoldighed

;

kun maae vi undlage den egenthg muntre
,

glade eller lystige

Tonart, som meget sielden kommer til Udbrud i den finske Folke-

sang. Glæden gaaer her ikke videre, end til det milde Udiryk af

en lykkelig Kiærlighed eller en anden indvortes Harmonie; hvor-

imod langt hyppigere Sorg, Veemod, Længsel, Savn og al indvortes

Siælslidelse udaande deres Vaande og Smerte, skiondt uden stærk,

skærende Mislyd. Man har sagt om de finske Viser, at Udtrykket

af Veemod og en dyb Foleise af Eensomhed , er det, som hyp-

pigst udtaler sig i den Syngendes Meddelelser, enten til sig selv,

eller til den levende og livlose Natur, til Træer, Blomster, Klip-

per og Soer, eller til Fugle , Fiske og andre Væsener. Det er

rimeligt, at denne Egenskab hos Folkepoesien slaaer i et harmo-

nisk Forhold til Finlands Natur. En svag Befolkning, udslroet

over store og vidtloftige, mere skovrige, end af betydelige Bierg-

hoider giennemskaarne Landstrækninger , hvis Eensformighed kun

brydes ved en tallos Mængde af slorre og mindre Soer og Skovmoser,

kan ikke andet end forhoie den Charakteer af Stilhed og Eensom-

hed, der tillægges Naturen i detle Land. En indfodt Forfatter*) (Dr.

LonnroO siger i Anledning af en Vise, hvori den unge Pige for-

tæller at hun eier „et Bælte af onde Dage, og en Dug af Sorgens

Vævning", at man kunde gierne „kalde hele Samlingen af de finnske

Folkesange en Sorgens Vævning. Rendegarnet i den er i det

Mindste .altid spundet af Sorger, om endog Islætten stundom

varierer.'*

Uagtet nu, som man veed, en tungsindig Tone heller ikke er

*) E. LonnroU , i Fortalen til hans Udgave af finnskc Folksviser QKanteletar)

8. "Fosteilåndskt Album". III. p. 104.
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aldeles fremmed for vor nordiske Folkepoesie, og" i det mindste

næsten udelukkende hersker i de nordiske Folke-Melodier til danske

og^ svenske Ballader, som tilligemed disse ere giemte til vore

Dage ved Almuens, nu i Danmark næsten forstummede traditionelle

Sang: saa vil man dog ved at læse finske Runer, strax blive

vaer , at det hele Forhold er grundforskielligt. I den nordiske

Ballade er Substantsen eller Stoffet ofte nok tragisk eller sorge-

ligt; men Tonen altid mere episk-alvorlig , Sorgens Udtryk mere

umiddelbart og objectivt i Handlingens og Tildragelsens Frem-

stilling, end del er subjectiv-lyrisk , eller et Billede af Siælens

lidende Tilstand, af en mork eller melancholsk indvortes Stemning

hos Sangeren. Saaledes er virkelig den finske Folkesang ligesaa

forskiellig fra den skandinaviske, som Nordens Myther ere det fra

Finnernes, eller som de Folk , der stamme fra Ural og Altai ere

fra de caucasisk-gothiske Stammer. Finnernes Runer eller lyriske

Sange svare i det Hele langt mere umiddelbart til denne Diglarts Natur

og Charakteer, end de nordiske Ballader, i hvilke Handling og Begi-

venhed, Charakterens Afpræg og Villiens Virken i det ydre Liv,

altid spille Hovedrollen; hvorimod Menneskets indre Virken, Siæ-

lens Roreiser og modtagne Indtryk, og Folelsens Stemninger, for-

trinligen er det , der gientager sig eller gienklinger i Finnernes

Sange. Disse have en Fiinhed, Reenhed, Uskyldighed og Mildhed

i Folelsens Udtryk , som de nordiske Ballader ikke kiende noget

til; saahdt som de sidstes episke Eensformighed kiender den Af-

vcxling og Mangfoldighed , hvilken den finske let bevægelige

Lyrik lægger for Dagen. Det er saaledes det so- og skovrige, bli-

dere, mere dyrkelige, men dog ode, eensomme, for del meste endnu

tyndt beboede Finland — og det er Folkets idyllisk rolige, ven-

lige og milde, men ved ingen heroisk Fortid oploftede, af ingen

historisk Glands belyste Nationalitet, som har afpræget sig i de

finske Runesange.*) Uagtet man derfor uden Tvivl vel maa antage,

*) Vi maae, ved her at anvende delte Ord, engang for Alle bemærke, at det

linske Ord Runa ikke staaer i nogen Forbindelse med det skandinaviske

af samme Lyd. Finnerne kiende intet til Runer eller Runeskrift, eller til Alt

hvad dermed stod i Forbindelse, Det finste Rmna betyder blot Sang.
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at Finnernes og Eslhernes Poesie ved en vis Grad af indvortes

Slægtskab nærmer sig de slaviske Nationers, staaer den dog navn-

ligen heri tilbage for den interessante slaviske Nalionalpoesie, at

denne deler med den fmnske en ikke ringere lyrisk Rigdom; men

den sidstnævnte savner ganske de herlige Heltedigte og episke

Romanzer , hvori bl. a. Serberne have bevaret Mindet om ældre

Dages udmærkede nationale Heroer og deres Krigsbedrifter.

Det varede ikke længe eflerat der i vort Aarhundredes andet

Decennium var vaagnet et nyt, eller rettere forhen neppe kiendt

Liv i Finlands svenske Literatur, inden Tanken paa at virke for

at reise Landets eget Tale- og Skriftsprog af den lange Dods-

dvale, hvori det havde hvilet , ogsaa begyndte at rore sig. Man

havde allerede forhen (i det mindste i academiske Disputationcr)

begyndt at behandle Sproget, eller enkelte Dele deraf, fra den

reent linguisliske Side, eller med fortrinlig philologisk Interesse;

og det forste store og betydende nationale Værk, der efter 1809

udkom i Finland, var den finske Ordbog SLf Rennvall^). Noget

tidligere havde man begyndt atbearbeide den finske Sproglære*"*^*");

men det var hidtil kun Faa, der med Aandskraft opfattede og med

Yarme nærede den Idee: at det finske Folks eget Tungemaal

endnu i det 19de Aarhundrede kunde udvikles til et i meer end i

Talen levende Sprog, og at der endnu for dette skulde kunne op-

rinde en sildig Morgenrode ved hoiere Dannelse til et Skriftsprog,

og egentligt Digtersprog. Man indseer let, at baade naturlige og

sociale Hindringer maatte mode Forsogene til en saadan Udvikling

i vort Aarhundrede. Finland havde for længe siden moxitagct sin

hele aandelige Cultur fra og igiennem Sverrige. Alle Phænome-

ner, Overgange og Brydninger i den svenske Literatur og Poesie

) GMs/ac^enra/SuonialeinenSana-Kirja ; Lexicon linguæ finnicæ, c. intcrprelat.

^ lat. & germanica. Åboæ. 1826. 2 Vol. 4. (Med offenthg Undeistotlelse fra

,'j!. Rusland.) hv IvitT imiiu ivi'vSi) tmui }' .3v,nf^^.Diwh BÉ^ni.

**) De tidligste Forsdg paa at fremstille denne ere uden Tvivl A. Pelræi Linguæ

Fennicae institulio. Aboæ. 1649; ogM. Marlinii Hodegus Finnicus, eller Finsk

Wågwisare, elc. Stockholnj. 1689. 8. xMere bekiendt er: Barlh. G. Whacl

Grammatica Fennica. Aboæ, 1733. 8. I det 19de Aarhundrede udkom

Sirahlmanns finnische Sprachlchre, i Petersburg 1816. Jiidén's Forsok till

ulredande af Finska Språkcts Granim. Wiborg. 1818. R. y. Becker Finsk

Grammatik. Abo. 1824. ni. fl. il bult ^^inrøh bm .
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havde forplantet sig til Finland; men deres Virkninger og Frem-

bringelser havde naturligviis her været langt svagere, end i Sver-

rige selv. Den Finland tilhorende Deel af den svenske Literatur,

tidligere end 1809, er i det Hele ubetydelig. Imidlertid var det

finske Sprog et Tungemaal , som af over 1,450,000 Mennesker*),

der leve paa 5300 geogr. Ouadralmiil, den allerstorste Deel endnu

tale , og som maaskee mindst Halvdelen af dette Folketal allene

taler og forstaaer. Det er et Sprog , som heller ikke ganske har

savnet en tidligere Skriftdannelse, i det Mindste ved Oversættelser

af Bibelen, af Religionsboger for Almuen, Kirkepsalmer og enkelte

opbyggelige Almueskrifter. Hvor svag dog endnu Udsigten maa

regnes at være, til at kunne af disse Elementer, i Forening med

den samlede og pleiede Folkepoesie, som nu ogsaa hos den nær-

værende yngre Slægt finder Dyrkere og Efterlignere, fremelske en

egentlig finsk Nationalliteratur: vil* man neppe kunne oversee,

naar man tænker paa de store Vanskeligheder og Hindringer, som

et Sprog, der hidtil endnu aldrig har været optaget i den euro-

pæiske Aandsverden og Cultursphære , naar det vil gaae over i

denne, nodvendigen maa mode. Det er i det Mindste en lang Vei

der maa lægges tilbage , inden " det finske Sprog vil kunne naae

det Punkt i Literalurdannelse , hvorpaa det nærværende Hersker-

og Regieringssprog i Finland, det russiske, alt længe har staaet.

Imidlertid er Ideen dertil vaagnet; den er optaget hos en stor

Deel af den intelligente Folkeclasse med Varme; hos ikke Faa af

den yngre Slægt med en national Begeistring , der undertiden

yttrer sig i den overspændte Mening: at Folkets Sprog reent maa

fortrænge det fremmede, og en egen, finsk Literatur træde i Stedet

for den svenske. Hvad der i den Anledning bor bemærkes, er,

at ved Siden af den saaledes opstaaede og begyndte Stræben efter

at hæve Folkesproget til hoiere Betydning og Dannelse, har heller

ikke Finlands Videnskabelighed og Literatur, med dets adopterede

og halvt indfodte Sprogorgan , det svenske , savnet en friskere

Næring og et opvakt, fra flere Sider bevægeligt og virksomt Liv.

Egentlig kan man sige , at begge Retninger have fundet, vistnok

*) Finlands hele Folketal i 1842 findes angivet til l/i63,42 7?ersoner. (Suomi.

1843. S. 301.)
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hverken deres forsle , eller enesle, men maaskco deres bctydc-

lig^ste Impuls , og i sin Tid et meget gavnligt Centralpunkt , ved

Stiftelsen af ''det finske Literatur-Selskab" i Helsingfors , den

16de Marts 1834. Thi vel see vi slrax af Selskabets Staluter, og

lære det af andre Yltringer og Kundgiorelser, at Selskabet for-

trinlig har henvendt sit Formaal til at fremme den nationale

finske Literatur og Sprogets Opkomst; men da det tillige vil

virke til at fremme Oplysningen af Finlands Historie (Statistik,

Topographie 5 Oldsager m. m. iberegnet), folger deraf, at det ei

kan undlade at udgive baade ældre utrykte og nye, hertil sigtende

Skrifter og Afhandlinger, forfattede i del ^t^ew^Æe Sprog, som

ogsaa neppe nogensinde kan ophore at være et Organ for Finlands

Literatur og Poesie
,

jo mere begge opblomstre og udvide sig i

den hidtil fulgte Retning. Skulde Finlænderne nogensinde ophore

at tilegne sig en Franzéns og Runebergs Digterværker? Og har

man ikke allerede seet enkelte yngre, indfodte Digtere at folge disse

Mesteres Spor, uden at forlade det Sprog, der eier en saa gammel

Indfodsret i Finland?

Det finske Lileraturselsk^b begyndte sin Virksomhed 1834

ved at udgive til Almuelæsning en "i et klassisk Sprog" forfattet

fri Oversættelse af Zschokkes bekiendte Fortælling „das Gold-

macherdorf" (ved Lector Keckmann). Man havde imidlertid for-

beredet vigtigere Foretagender, og 1835 udkom "KålevaW i Origi-

nalsproget, og fremkaldte ikke aliene en hidtil ukiendt Varme og

Interesse for Sproget og den finske nationale Poesie hos et betydeligt

Antal af den dannede Verden i Finland; men udbredte denne

Interesse endog til en langt videre europæisk Kreds. Udgiveren

(daværende Cand. med. El. Lonnrot) havde Selskabet allerede

tidligere understottet paa hans Reiser for at samle Sangene til

det nationale Epos. Han var ogsaa en af de allerforste, som

begyndte det Foretagende, der gior et Slags Epoke i den finske

Culturhistorie : at skrive i videnskabelige Æmner i sit Folks

Sprog, og saaledes lægge Grunden til en finsk Prosa og Stiil.

Men her indtraf, hvad man, bekiendt med Forholdene, uden Vanske-

lighed maatle kunne forudsige. Det hidtil i Skrifter brugte finske

Sprog var især byggel paa den finske Bibeloversættelse, hvortil
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var langt fra at være reent og correct, hverken i grammalisk eller

lexicalsk Henseende. Lonnrot derimod, som gik ud fra den

Grundsætning, at Folkets Sprog, som det fremtræder i den tradi-

tionelle Digtning og i Talen, maa være Normen for el tilkommende

finsk Bogsprog, greb kiekt og alvorligt fat paa at rense og eman-

cipere sin Stiil fra den Svenskhed, som havde faael Overhaand i det

„Bibelfinske". I sine talrige Skrifter og Afhandlinger dannede

Lonnrot sig en Sprogform, der ikke udelukkende holdt sig til

den ene af Landets Hoved-Dialecler, det Vestfinske, men meget

benyttede , baade i Ordforraad og Sprog-Egenheder, den rigere,

ældre og renere ostfinske Dialect. Herved reiste sig, især blandt

Geistligheden, en stærk og talrig Opposition imod den af Sproget

hoit forliente Forfatter; og den blev saa meget mægtigere, dåden

paa en Maade havde den lærde Udgiver af den finske Ordbog,

Sognepræsten Prof. Renvall i Spidsen. Mange af Lonnrots Lands-

mænd miskiendle maaskee for en Deel hans Fortienester, og "de

Kæmpeskridt i Rigdom, Reenhed og Originalitet'*, som det finske

Skriftsprog havde giort ved hans Arbeider. Paa denne Maade

modte de neppe begyndte, ved Lonnrots og Fleres Iver ud-

mærket heldige Bestræbelser for den finske Sprogsag og National-

Lileratur, ligesom "Selskabets egen Virksomhed, ugunstige Hindrin-

ger ,
' som man vel ogsaa for en stor Deel kunde tilskrive den

ringe Afsætning, Selskabet fik, og hidtil har havt paa de udgivne

Skrifter. Mængden, selv af finske Læsere, vare uvante ved et

Sprog, der vilde rive sig los fra alle de Svelicismer, som i et stort

Antal havde faact Indgang i det Finske; og det vil uden Tvivl

vare længe, inden Almuen selv vil bifalde en Sprogform, som dog

er langt nærmere dens eget Tungemaal i en stor Deel af Landet,

end det "Bibelfmske".

Selskabet, og den for sit Fædrelands Nationalitet begeislrede

Dr. Lonnrot, vedblev imidlertid ufortrodent sin Virksomhed. Det

bavde allerede for sin Stiftelse begyndt at samle et Bibliothek,

svarende til dets Formaal, som det ogsaa aarligen saae foroget

ved Gaver i Boger og Penge; Medlemmernes Antal var i Stigen,
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og adskillige Patrioter samlede ikke ubetydelige Bidrag til Selska-

bets Casse. Ved en i Aaret 1836 udsat Præmie for en svensk metrisk

Oversættelse afKålevala fremkaldte den Castréns udmærket heldige

Arbeide C<ler udkom 1841); i samme Aar kunde det atter under-

stotte Dr. Lonnrot med 1000 Rubler. Beo. Sdlr. til en længere Reise

giennem alle Egne af Landet, hvor ældre Runer eller Folkesange

endnu findes bevarede hos Almuen, for at redde Alt hvad der

endnu efter levende Tradition kan reddes, inden det laber sig.

Han tilbragte næsten halvandet Aar paa disse Vandringer og med-

bragte et meget rigt og betydeligt Forraad, saavel af Runer, som

af Ordsprog og gamle Gaader, som udgiore en Deel af den finske

traditionelle Folkepoesie, med flere andre nationale Reliquier, Sagn

og Optegnelser. Heraf saae han sig i Stand til 1841 at udgive

sine Kanteletar (Harpeqvad; af Kanlele, som er Benævnelsen paa

det nationale finske Strængeinstrument, et Slags Luth eller Cither)

en Bog i 3 Dele, der indeholder ikke mindre end 652 forskiellige

ældre Folkesange, inddeelte i 11 Afdelinger, og forsynede med en

Deel Variationer og afvigende Optegnelser. Man tor vel endog

antage, at denne Samling i poetisk Værd, og som Fremstilling af

den hele Rigdom i Indholdet af den finske Folkepoesies forskiellige

Arter, staaer endnu hoiere end Kålevala. Allerede folgende Aar,

1842, kunde Dr. Lonnrot udvide sine Fortienester af den finske

Lileratur ved et nyt Værk; Selskabet bekostede i dette Aar Ud-

gaven af hans Samling af finske Ordsprog, der udgior et Bind

paa 575 Sider, som indbefatte over 7000 Ordsprog, hvoraf dog

endeel kun ere Variationer. Endelig udkom 1845 som 5te Deel

af Literalur-Selskabets Værker, et Bind med en Samling af 1648

finske og 135 Estniske Gaader, ligeledes besorget af Dr. Lonn-

rot som Samler og Udgiver.

Del i Indledningen til Statuterne udtalte Formaal for Selskabet

„fremfor Alt at befordre det finske Sprogs Opdyrkning'', ansaae

enkelte Medlemmer det tienligt at fremme, ved at udgive Over-

sættelse af gode Skole- og Læreboger i dette Sprog og saalcdes

paa engang at virke for Sproget og Folkedannelsen. Denne Idee

vandt dog ikke almindeligt Bifald, og modte Hindringer i Sel-
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skabels indskrænkede Midler. En offentlig Opfordring som det

nogle Aar derefter lod udgaae, til at udarbeide originale Lære-

boger og Folkeskrifter paa Finsk, sorn Selskabet tilbod sig at

udgive, har hidtil været uden Virkning; og det synes tydeligt, at

Vanskelighederne i at opdyrke Folkesproget i Finland til Bog-

sprog , og tilveiebringe en almindelig antaget finsk Prosa, ved

Siden af en Folkepoesie , som Nogle ligeledes mene at kunne

lægge til Grund for en finsk Digtekonst og nyere Digterværker,

ere storre , end man i en ungdommelig Iver og Begeistring , der

virker hos enkelte fortrinligt begavede Talenter, tænker sig dem; og

det tor vel for en Deel være disse Vanskeligheder, som hidtil have givet

en Lonnrot saa faa Efterfolgere. Den beromte finske Literator

og Philolog havde selv i 1836 begyndt at udgive et Maanedsskrift

i Landets Sprog C'^Iehilåinen"), hvori han, mest ved egne Bidrag,

i et reent , og tillige populairt Foredrag, sogte at vække mere

almeen Opmærksomhed hos sine Landsmænd for finsk Literatur,

og navnligen for dens poetiske Skatte. Men dette Foretagende maatte,

uagtet Lileratur-Selskabet understottede samme ved at indkiobelOO

Exemplarer, efter nogle Aar ophore ^0; maaskee ikke saameget af

Mangel paa Afsætning , som paa Medhielpere ved Arbeidet. Man

kan vel ogsaa antage, at i en saa ny fodt Literatur, som den unge

finske, var det noget tidligt at begynde et regelmæssigt, og

maanedligt udkommende Tidsskrift. — Ved denne Leilighed kan

ogsaa bemærkes, at Literaturselskabet allerede 1836 udsatte en

Priis for en finsk metrisk Oversættelse af Runebergs bekiendte

Digt "Elgskytterne"; hvilket flere Gange gientoges, ligesom ogsaa

flere Forsog indsendtes (det sidste endnu 1845) , hvoraf dog

intet fandtes modent nok til at kunne tilkiendes Præmien.

Det finske Literaturselskab har imidlertid, uden at lade sig

afskrække ved uundgaaelige Vanskeligheder , saa lidt som ved en

tilsyneladende Mangel paa en i Landet almindelig udbredt Deel-

tagelse, eller en, som det synes, noget betænkelig Kulde endog

ved saadanne Foretagender, for hvilke Interessen maatte deles af

begge Partier Qdei nationale og det svensk-Mandske^ med usvæk-

^

- ...d .L-JouutiiA

*) Det udkom; UIcåborg 1836, 37, og Helsingfors, 1839, 40.
^
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ket Iver hidlil fortsat sin Virken , saavidt Midlerne dertil vare

givne. Naar vi nævnede en "betænkelig Kulde" ved Selskabets

literaire Foretagender: da synes en saadan i det mindste at

spores ved Modtagelsen af ''Suomi^^ , Tidsskrift i fosterliindska

åmnen", hvis Indhold bestaaer af saadanne , næsten udelukkende i

det svenske Sprog forfattede og meddeelle Bidrag til Finlands

Historie, Statistik, Oldsager og Sprogvidenskab^^) , hvoraf de

fleste endog for udenlandske Læsere maa eller kunne have en

Interesse, hvilken for Finlands Beboere selv endnu maatte være

betydeligt storre. Ikke desmindre kunde dette Tidskrift (som
•

vist nok mere er beregnet paa videnskabeligt Værd og alvorlig

Forskning, end paa Dagens Interesser, eller en populair og under-

holdende Læsning) i et Oplag af 500 Exemplarer ikke bestaae

længere end 3 Aar, ved Publicums Understottelse, eller ved Sub-

scription. (1841—1843.) Redactionen har derefter overdraget

Literaturselskabet Forlaget af "Suomi", og uden Vederlag alstaaet

det overblevne Oplag af de forste Dele. Siden har Selskabet i

Aaret 1844—46 udgivet 3 Dele af bemeldte Tidsskrift, hvis Fort-

sættelse saaledes vel tor ventes. — I ovrigt seer man, at Selskabet

med tiltagende Fremgang har fortsat sine Bestræbelser for at

fremkalde og opmuntre Udviklingen af en finsk Literatur i Prosa,

og det paa den Vei, hvor den i sin Opkomst og Ungdom uden Tvivl

snarest maa kunne lykkes; nemlig \ed Skrifter til Folkelæsning. 1846

er (som 7de Deel af Selskabets .Skrifter) udkommet 1ste Bind af

en Haandbog i Finlands Historie, ved J. F. Cajan; og 1847 en

finsk Oversættelse af de 4 forste Boger, og Definitionerne til den

5 le i Euklid*s Elementer, ved Provindsiallægen Dr. W, St. Schildt,

som i flere Aar har anvendt megen Flid og Kritik paa dette

Arbeide, for at overfore de mathemaliske Konslord i Landets Sprog

*) Suomi er det nationale og egentlige Navn for Finland.

**) Forfatterne hore til de mest bekiendlc iblandt Finlands nulevende Vidcnsksibs-

mænd og l^itcralorer; f. Ex. Dr. Lonnrot, Professor Tengstron, Prof. Hein,

Dr. Caslrén, Lector Akiandcr , Assessor Rabbc, Docenten Mag. Gronblad,

Adjnnct A. Ingman, Rector Collan, Dr. Schildt, Provst Felmann, o. fl.
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paa den rigtigste og mest fattelige Maade. Endelig har Selskabet

1848 udgivet en Oversættelse ai Bt^edow's "Merkwiirdige Begeben-

heiten aus der Weltgcschichte" , bestemt til Lærebog i Landets,

med hvert Aar i Antal betydeligt voxende Almueskoler.

Allerede har det af Selskabet givne Exempel virket saameget, at

flere indfodte Forfattere i de seneste Aar ere fremslaaede, som paa

egen Haand have udgivet lignende slorre og mindre Skrifter, blandt

hvilke f. Ex. kan nævnes : en finsk Oversættelse af Cornelius Nepos,

med grammatisk Analyse, en Finsk Brevbog, en Underviisning for

Ladefogeder eller Avisbestyrere (Gårdsfogder) , en finsk Læsebog

m. fl.^ — Som et af Literatur-Selskabels nyeste , og med Hensyn

paa Lileraturen interessanteste Arbeider, bor vi endnu nævne den

Udgave , det har besorget af Folkedigteren Korhonen's Runor,

eller lyriske Digte i de nationale Folkesanges Art , som enten i

1848, eller i indeværende Aar, skulde være tærdig fra Pressen. Om

denne finske Digters Person og Stilling er os vel intet bekiendt;

men vi maae ved at nævne ham, tilfoie den almindelige og væsent-

lige Bemærkning , med Hensyn til Finlands Folkedigtning : at den

ingenlunde kan siges at være uddod , eller kun tilovers i de ved

Traditionen bevarede ældre Runor. Sange af lignende Art og

Indhold opstaae endnu jævnlig blandt Almuen , især i de fiernere

Egne af Finland, og vinde en storre eller mindre Udbredelse ved

mundtlig Tradition, i Forhold til deres Beskaff'enhed og det Bifald,

de opnaae. Vi have i ovrigt hidtil ingensteds fundet nogen nærmere

og noiere Underretning om den levende finske Poesies Tilstand og

Værdi, paa dens nærværende Standpunkt; ligesom overhovedet den

specielle finlandske Ethnographie og Topographie (naar man und-

tager, hvad der af saadant kan findes adspredt i Tidender og Tids-

skrifter) endnu synes at være meget lidt bearbeidet.

Det finske Literaturselskab har, foruden hvad ovenfor er

nævnt, endnu yttret sin Virksomhed paa flere Maader, hvortil horer

Udsættelsen af Priissporgsmaal og Præmier, (f. Ex. i 1846, for en

fuldstændig Grammatik over det finske Sprog, efter Sprogviden-

skabens nærværende Standpunkt). Erfaring har dog ogsaa i Finland

viist, at Oiemedet for denne Maade til at fremme Literaturens
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Berigelse, sielden opnaaes; og mindst, naar det opgivne Ænine er

af saa omfallendc Indhold, som det anforle. Derimod synes de

af Selskabet næsten aarligen anvendte Smaasummer til Understoltelsc

for adskillige, især yngre Videnskabsdyrkere, som findes skikkede

til, ved indenlandske Reiser og Vandringer, at samle Bidrag til

Finlands Folkepoesie, Sprogkundskab, Ethnographie, Oldsager, m. m.

at have baaret god Frugt. Dets haandskrevne Samlinger af lexi-

calskArt, ligesom overhovedet til finsk Literatur, Sprog og Historie,

erholdt ogsaa en rig Tilvæxt efter dets Secretair, Lector Keckmanns

i 1838 paafulgte Dod. Denne ivrige og arbeidsomme finske Sprog-

forsker skienkede Selskabet sine efterladte Haandskrifter^ o^ det

var netop disse, som have været den forste Anledning til et nyt

og vigtigt Formaal for Selskabets Virksomhed. Det har nemlig

deels paa den omtalte Vei, deels ved Sprogforskeres i længere

Tid fortsatte Bestræbelser, beriget de Samlinger, som det har

anlagt for engang at tilveiebringe en fuldstændig og kritisk Ord-

bog over det finske Sprog, der skulde indbefatte Ordforraadet i

Folkesprogets Hoved-Mundarter, med noiagtig Sammenligning og

Constatering af de afvigende Orddannelser. Til hvilken Grad det

vil lykkes, ogsaa ved dette, i ethvert Tilfælde vigtige og uundværr

lige Hielpemiddel, at grunde et fuldstændigere, almindelig antaget

og i Brugen fa^stet finsk Skriftsprog, vil Fremtiden lære. —
Man kan dog ogsaa ved denne Leilighed ikke tilbageholde det

Onske: at ingen eensidig national Stræben vil gaae ud paa at

berove Finland de Fordele det har af at dele Sprog og Litteratur

med Sverrige — en Fordeel, der er langt fra at udelukke eller

hindre den nationale finske Sprogudvikling; imedens man, ved at

forjage eller fortrænge det svenske Sprog fra den finske Nations

Cultur og lileraire Dannelse, (om saadant var mueligt) ikke vilde

udrette andet, end at bidrage til Finlands Isolering fra det ovrige

Norden og Europa, og til at afskære hiin Dannelses Hovedrod, uden

at kunne erstatte den ved en anden, nylig fremvoxet — der i alt Fald

vil udfordre en Række af Generationer, inden den opnaaer en

Modenhed, der kan tilfredsstille et oplyst og civiliseret, i det

19de Aarhundredes Verdens - Cultur deeltagcnde Folks Tarv og
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Trang. Delte giver sig endog allerede tilkiende ved saadanne af

de nyeste litcraire Produclioner, der udgaae fra den yngre Slægt,

og hvis Characteer og Indhold tilhore dennes Stræben efter at

hæve og uddanne den finske Nationalitet, Digtekonst og Lileratun

Hertil horer saaledes den i Aaret 1845— 1847 i Helsingfors (af

//. Kellgren, R, Tengstrom og K, TigersiedO udgivne Samling, under

Tiltel "Fosterlåndskt Album", 1—3 Bd. Dette, for Finland selv

og for Udlandet lige interessante Aarskrift (som det synes bestemt

til at blive) kan man ikke andet end onske Fremgang og Varig-

hed. Det indeholder blot Artikler i det svenske Sprog , og der-

iblandt endeel Oversættelser af udvalgte finskeFolkesange (baade fra

det vestlige Finland, fra det beslægtede Estland og fra finske Stammer

i Rusland , og af finske og estniske Folkesagn. Dertil slutte sig

Afhandlinger af æsthetisk, literair og philologisk Tendents, som ved-

rore Finlands Sprog, Poesie, Historie m. m. og som med deres

indvortes Værd forene Nyhedens Interesse.

Med Hensyn til det finske Literatur-Selskab , hvis Indflydelse

paa Landels nationale Literatur altid vil være af stor historisk

Vigtighed, bor endnu tilfoies, som Beviis paa dets rigtigt opfattede

Oiemed og vel udforte Plan, at det efter 17 Aars Virksomhed

har fundet Efterligning ved det 1846 i Viborg stiftede Literatur-

Selskab, med samme Formaal og Organisation, hvilket fra sin Be-

gyndelse vandt megen Deeltagelse, og ved testamentarisk Dispo-

sition af en blandt dets Stiftere tillige betydelige materielle Kræf-

ter. Man kan ogsaa deri finde et nyt Beviis paa, at begge disse

Selskabers Formaal , som i Begyndelsen var Enkeltes Mening og

Onske , er voxet til en national Idee og Overbeviisning. Det

ældre finske Literaturselskab (i Helsingfors^ har i de 18 Aar,

som ere forlobne siden dets Stiftelse, vel ikke modt en udmær-

ket stor eller glimrende Deeltagelse, for saa vidt en saadan skulde

vise sig i et meget talrigt Antal af Medlemmer. Dog har disses

Tal (som er et godt Tegn) i det Hele været jævnt i Stigende; det

udgiorde 1845 i det Hele 567 ordentlige^ 24 corresponderende

Medlemmer og 10 Æresmedlemmer. Af de Forstnævnte, hvis

Antal nu er 6—700, have i det Hele (fra 1831—1838) 857 været
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oplagnc. Det aarlige, i senere Tid nedsalte Bidrag, som cl ordent-

ligt Medlem betaler, udgiOr (som det synes) 1 Solvrubel aarlig.

Selskabets Bibliothek bestod i Aaret 1848 af 1150 Bind.

Med Hensyn til det, der vil kunne savnes i ovenslaacnde Opteofnelscrs Fuld-

stændighed, og niaaskee i et eller andet Punkts fuldkomne Noiagtighed, maattc

det deels komme i Betragtning , at deres Bestemmelse nærmest , eller allene har

været beregnet for vort Fædreland , hvor Gienstandcn for disse Blades Indhold

hidtil er saa ny og lidet bekiendt. Tillige maa bemærkes: at Forfatteren har

foreskrevet sig, ikke at nævne eller anfore andre Skrifter, som Kilder for denne

Beretning, end dem , han enten selv besidder, eller som forefindes paa det Kgl.

Bibliothek. Deriblandt er imidlertid tilfældigviis forbigaaet et lille Skrift , der

ovenfor (S. 57—62) kunde have været anfort og benyttet: "Uber die Finniscke

Sprache u. ihre Literatur, von A. I. Sjugren. St. Pfilersburg. 1821. 70 S. 8vo.

Selskabet modtog;

Flora Batava. 156 og 157 H.

Abbandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Konig-

liche Bayerschen Academie der Wissenschaften. 5te B. 2tc

Ablheilung*

Abbandlungen der mathem.-pbysikalischen Klasse der Konigl. Bay.

Acad. der Wissenschaften. 5 Bd. 2te Abtheilung.

Gelehrte Anzeigen , herausgegeben von Mitgliedern der Kon. Bay.

Acad. der Wissensch. 26. og 27. B.

Bulletin der Konigl. Bay. Acad. der Wissenschaften. Jahrg. 1848.

Nr. 1-52. .

Cber das ethische Element im Rechtsprincip. Eine Rede zur Feier

des Geburttages Sr. Maj. Maximilian 2ten Konigs von Bayern,

gehalten in der oeffentlichen Sitzung der Kon. Akademi der

Wissens. zu Miinchen am 28. Novbr. 1848 von Prof. Andreas

Buchner.

Die Chemie in ihrem Verhåltnisse zur Physiologie und Pathologie.

Festrede auf dem 89slen Sliftungstag am 28. Mårtz 1848 von

Dr. Max. Pettenkofer.

Denkrede auf Joseph Gerhard Zuccarini den 28. Mårtz 1848 von

C. Fr. Ph. v. Martius.
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Rede bei Eroffnung der Silzung der Kon. Bay. Acad. der Wissens.

den 28. Mårlz 1848 von C. Fr. Ph. v. Martius.

Annalen der Konigl. Sternwarte bei Munchen. Ister Band C^er

vollståndigen Samlung XVI. B.

Observationes aslronomicæ in specula regia Monachensi inslilutæ.

Vol. XV.

The journal of the royal geographical society of London. Vol.

XVII. 1847. Part. II. Vol. XVIII. 1848. Part. II.

Modet den 22^^ Juni.

Professor G. Forchhammer meddelte Bidrag til Dolomilens

Dannelseshislorie.

Siden Dolomieu forst har gjort opmærksom paa Alpernes mag-

nesiaholdende Kalksteen, efter ham Dolomit kaldet, har den ofte

været Gjensland for Undersogelser , men ikkun efterat L. v. Buch

udpegede den vigtige Rolle, den spiller i de tyrolske Alper og

flere Steder i Tydskland er dens Indflydelse ved Jordens Dannelse

bleven anerkjendt. Kulsuur Kalk og kulsuur Magnesia forekomme

blandede i Jorden i mangfoldige Forhold, og Sprogbrugen har endnu

paa ingen Maade fastsat, paa hvilke Forbindelser Navnene almindelig

Kalksteen j dolomitisk Kalksleen og Dolomit ere at anvende. De

Forhold som her maa være bestemmende ere, deels Mængden af

den med kulsuur Kalk blandede kulsure Magnesia, deels Maaden,

hvorpaa disse to isomorphe Salte ere forbundne med hinanden.

De 6vrige Forhold, Haardhed og Vægtfylden, ere her af mindre Be-

tydning, da de netop ere athængige af Magnesiamængden. Struc-%

turen af Stenen, antager jeg, kan her ligesaa lidt gjelde ved Be-

stemmelsen af Arten som ved Kalkstenen selv.

Vore almindelige Kalkstene indeholde en meget ringe Mængde

Magnesia.

Kridt fra Alindelille i Nærheden af Ringsted er sammensat af
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98,986 kuls. Kalk.

0,371 — Magnesia.

0,073 svovls. Kalk.

0,045 phospliors. Kalk.

0,436 Kiseljord.

0,089 Leerjord, og Jernilte.

100,000.

Det indeholder allsaa omtrent J Procent kulsuur Magnesia.

Kalkstenen fra Faxoe indeholder

98,246 kuls. Kalk.

0,924 — Magnesia.

0,155 phosphors. Kalk.

0,276 Jern- og Manganilte.

0,399 uoploste Stoffer.

100,000.

Den indeholder altsaa neppc een Procent kulsuur Magnesia.

Den bladige Anlhrakolith fra Overgangsformationen paa Born-

holm indeholder

kulsuur Kalk 91,62.

— Magnesia 1,02.

Uoplost i Syrer, og bundfældet ved Ammoniak 5,47.

organiske Substantser, Vand, Tab 1,89.

100,00.

Hertil horer nu ogsaa de Franskes Frigane-Kalk fra Foden af

Gergovia ved Clermont i Mellem-Frankrige, som bestaaer af smaae

Ferskvandsskaller, der af Insecllarver ere sammenkiltede til Ror,

ligesom dem Larverne af Phryganea grandis og andre Phryganea-

arter i nuværende Tid danne. Den indeholder

9i,52 kuls. Kalk.

1,01 — Magnesia.

2,24 uoploselign Stoffer.

0,58 Jern- og Manganilte.

4,65 Organiske Stoffer, Vand og Tab.

10 ,00.
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og saaledes forholde sig de fleste af de ved Skaldyrene eller Ko-

raller dannede Kalkstene, og denne ringe Mængde kulsuur Mag-

nesia hidrorer netop fra de organiske Væsner, der hiave samlet

og udskilt den kulsure Kalk og kulsure Magnesia. Jeg har i et

andet Oiemed analyseret en stor Mængde Koraller og andre Soe-

dyrs Skaller med folgende Resultater: -moit iiniifim'tf

Astræa cellulosa indeholder 0,542 Procent kuls. Magnesia.

Myriazoon truncatum — 0,445 — — —
Heleropora abrotanoides — 0,352 — — —
Eschara foliacea ..... — 0,146 — — —
Frondipora reticulata . , — 0,596 — — —
Corallium nobile — 2,132 — — —
Isis hippuris — 6,362 — — —

Naar vi undtage den Familie, hvortil Corallium og Isis hore,

udgjor Mængden af den kulsure Magnesia omtrent i Procent af

Korallernes Masse, og den bliver, naar de gaae over i den fossile

Tilstand, forholdsviis noget slorre, da de organiske Bestanddele

forsvinde.

Af Bivalver har jeg bestemt:

Terebratula psittacea 0,457 Procent kuls. Magnesia.

Modiolus papuana 0,705 — — —
Pinna nigra fra det rode Hav 1,000 — — —

Af Univalver:

Tritonium antiquum 0,486 Procent kuls. Magnesia.

Cerithium telescopium 0,189 — ~ —
Af Cephalopoder:

Nautilus Pompilius 0,118 Procent kuls. Magnesia.

Ossa Sepiæ. . . . 0,401 — — —
Af Annelider:

Serpula sp. fra Middelhavet . . 7,644 Procent kuls. Magnesia. ^
— triquetra fra Nordsoen 4,455 — — —

• — filograna 1,349 — —. __

Naar vi altsaa undtage Corallium og Isis Familien iblandt Ko-

rallerne og Serpula iblandt de andre lavere kalkafsondrende Soe-

dyr, saa holder den Mængde kulsuur Magnesia, som findes i deres

Skaller, sig i Almindelighed under 1 Procent, og vi kunne derfor
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let forklare os hvorfor Kalkstenene, der dannes af lignende Dyr,

i Almindelighed indeholde den samme Mængde Magnesia. Naar

\i altsaa sætte Grændsen for den Magnesiamængde, som en Kalk-

sleen endnu maa indeholde uden at forandre sin Characteer af

almindelig Kalksteen, til 2 Procent, saa have vi derved taget en

Grændse som bestemmes ved de Virkningsformer, hvorunder de

fleste Kalkstene blive dannede i Naturen, nemlig af Levninger af

kaikafsondrende Vanddyr.

Naar en Kalksteen indeholder mere end 2 Procent kulsuur

Magnesia kalder jeg den dolomitisk Kalksleen, og det folger af

det foregaaende at Serpulernc maa kunne danne dolomiliske Kalk-

stene, der ere endda rige paa Magnesia; det samme gjelder om

Corallium og Isis, og sandsynligviis om nogle andre Dyrslægler.

Er Grændsen mellem den almindelige Kalksteen og den dolomi-

tiske noget vaklende og vilkaarlig, som det pleier at være Til-

fælde, hvor de forskjellige Arter og Varieteler ere forbundne med

Overgange, saa gjelder det samme om Grændsen imellem den

dolomitiske Kalksteen og Dolomiten. Jeg sætler den saaledes at

jeg kalder den Steenart Dolomit ^ hvor Mængden af den kulsure

Magnesia udgjor over 13 Procent, og skal siden anfore mine

Grunde for denne Bestemmelse.

Efter denne Fremstilling vilde altsaa den dolomitiske Kalksteen

have imellem 2 og 13 Procent kulsuur Magnesia og Dolomiten selv

over 13 Procent.

Der ere nogle Naturforskere, der synes, at ville gjore Cha-

racteristiken af Dolomiten ved Siden af Magnesiamængden af-

hængig af den kornet krystallinske Structur, men alierede Werner

hos Hoffmann har en tæt Dolomit, og de fleste Nyere folge dette

Exempel. Dolomiten forholder sig altsaa i saa Heenseendc som

Kalkstenen; den har sine tætte og sine kornet krystallinske Va-

rieteter. Andre Mineraloger ville ikkun som det synes lade de

Forbindelser gjelde for Dolomit, som indeholde lige Æquivalenler

af kulsuur Kalk og kulsuur Magnesia, eller i det mindste meget

simple Æquivalentforhold af de kulsure Salte, men ifolge en

Mængde Analyser jeg har anstillet er kulsuur Kalk og kulsuur

Magnesia i de tætte Dolomiter ikke forenede i noget simpelt Æqui-
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valcntforhold, hvilket jeg ikkun fandt i de kornet krysfalliniske Va-

rieteter. Man kunde derfor være meget tilhoielig til at antage, at

den tætte Dolomit er en mechanisk Blanding af kulsuur Kalk og

kiilsuur Magnesia, medens den kornet krystallinske er et virkeligt

Dobbeltsalt, men jeg har, navnligen ved den tætte Dolomit fraFaxoe,

fundet, at ogsaa denne indeholder et Dobbeltsalt af lige Atomer

kulsuur Kalk og kulsuur Magnesia, blandet med reen eller næsten

reen kulsuur Kalk. Idet jeg nemlig behandlede denne Dolomit

med Eddikesyre oploste sig en Deel, og en anden Deel blev som

et hvidt grovt Pulver tilbage. Den oploste Deel bestod af

97,13 kulsuur Kalk.

2,87 — Magnesia.

Den uoploste Deel derimod af 58,58 Procent kulsuur Kalk

og 41,42 — — Magnesia.

Dette sidste Forhold nærmer sig meget til lige Atomer kulsuur

Kalk og kulsuur Magnesia, dog er Kalken endnu i en lidt storre

Mængde tilstede.

Ogsaa den bekjendte Dolomit fra Fullwell i Sunderland horer

hertil, og forholder sig paa samme Maade med Eddikesyre; der

bliver et hvidt kornet Pulver i stor Mængde tilbage, hvis Sammen-

sætning jeg dog ikke har nærmere undersogt, og jeg finder det

meget sandsynligt, at de tætte Dolomiter ere mechaniske Blan-

dinger af kulsuur Kalk og en, af lige Æquivalenter af de to kul-

sure Salte sammensat Dolomit.

Det næste Sporgsmaal er af langt storre Betydning, nemlig

Dolomitens geognostiske Forhold, men jeg maa her forbigaae

nogle af de vigtigste med Dolomitens Dannelse i Forbindelse staa-

endc Phænomener, da jeg ikkun har seet meget lidt af de alpinske

Dolomitdannelser, og neppe tor antage at have en tilstrækkelig

umiddelbar Anskuelse af de bestridte og meget vanskelige Forhold

som staae i Forbindelse med v. Buchs Dolomitiserings Theorie.

Det er derfor især ikkun de tætte Dolomiter, jeg her agter at

omtale.

Jeg har i Lobet af denne Sommer opdaget Dolomit i Kalk-

bakken ved Faxoe, hvor den forekommer under Forhold, der ere

overordentlig oplysende. Faxoekalken ligger i. Stevnsklint imellem
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skilt ved et lille ubetydeligt Leerlag, og Liimstenen; den har der

ikkun faa Fods Mægtighed, og er forresten characteriseret ved en

Mængde eiendommelige Forsteninger. I Bakken ved Faxoe har den

en hidtil ubekjendt Mægtighed, men som jeg af Grunde, som se-

nere skulle nærmere udvikles, maaskee kan antage til omtrent 100

Fod. Man har i lang Tid hverken kjendt Underlaget eller andre

dækkende Lag end Rtillesteens-Leer, saaledes at jeg, da jeg forst

fremstillede den Mening om dens geognostiske Beliggenhed, som

senere er almindeligen antaget, maatte stotte mig paa Liigheden

i de eiendommelige Forsteninger. Senere, for et Par Aar siden,

har man opdaget Liimsteen i Toftekulen, som der, ligesom i Stevns-

klint dækker Faxoekalken, indeholder sine eiendommelige Forste-

ninger, og er endvidere characteriseret ved sin Sammensætning

og de underordnede Flinllag. Underlaget har man endnu ikke

opdaget med Bestemthed, men man har iagttaget Kridt påa mange

Steder omkring Faxoe, saaledes at man har Grund til at formode

at Bakken selv reiser sig paa et hævet Kridtplateau. Denne Mening

bestyrkes derved, at Foden af Faxoebakken er omgiven af en

Krands af Kilder, som sandsynligviis have deres Udspring imellem

Faxoekalken som er poros, og Skrivekridtet som formedelst de

meget fine Kalkdele, hvoraf det er sammensat, gjor Modstand imod

Vandets dybere Indtrængen. *sr

Paa et Sted i Toftekulen skyder sig nu imellem Liimstenen og

Faxoekalken et Lag ind, som bestaaer af guul sandformig Kalk,

aldeles uden Sammenhæng, og i dette Kalksand findes gule Kugler

af Dolomit. Kuglerne opnaae ikke sjeldent en betydelig Vægt der

overstiger et Pund, og de ere ofte forenede til lignende uformelige

Masser, som dem vi kjende fra andre Dolomitdannelser, navnligen

fra Sunderland i det nordlige England. Dolomiten indeholder ingen

Forsteninger, medens Faxoekalken, det gule Kalksand og Liimstenen

ere overlæssede med Levninger af Saltvandsdyr. Jeg maa endnu

tilfoie, at Flinten af Liimstenen undertiden fortsætter sig ind i

Dolomitkuglerne, og at der i hele Faxoe Bakke ikke findes det

ringeste Spor af en chemisk platonisk Virkning undtagen for saa-

vidt, som den er afliængig af Kilder. Virkningen derimod afkalk-
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afsondrende Kilder finder man overalt. Overalt hvor Koralkalk-

slenen bestaaer af skarpkantede ved Siden af hinanden sammen-

pakkede Brudstykker, ere disse paa Overfladen dækkede med en

Hinde af guul jernholdende Kalk, og paa mange Steder ere For-

steningerne blevne aldeles ukjendelige ved et Lag af Kalksinter*

Igjennem de tætte Kalksteenlag gaae der hyppigen store lodrette

Ror af et Gjennemsnit imellem 1 og 2 Fod. Arbeiderne kalde dem

Skorstene, de ligne aldeles de hule Ror, som ikke ere sjeldne i

vort og del engelske Kridt, og som man nu almindeligen og sik-

kert med Rette tilskriver Kildernes udvaskende Virkning. Disse

Kilder have dannet Dolomiten, ikke derved, at de have umiddelbart

afsat kulsuur Magnesia, som de i oplost Tilstand bragte op fra

Dybden, men derved at deres kulsure Kalk har decomponeret

Søvandets Magnesiasalte. Allerede Kugleformen, som Faxoe Dolo-

miten altid antager, er et Beviis for dens Dannelse ved Kilder.

Man kan nemlig ikke vel tænke sig disse Kugler dannede paa

anden Maade, end den hvorpaa Karlsbader Ærtestenen, Confetti di

Tivoli, og alle lignende Dannelser, Rognslenen derunder indbe-

fattet, fremkomme. Det af en eller anden Aarsag bevægede Vand,

forer smaa oprorte Partikler med sig, omkring hvilke den ved

Kulsyrens Undvigelse udskilte Kalk afsætter sig. Saalænge disse

udskilte Dele svæve i Vandet maa de naturligviis blive runde da

Udskillelsen skeer eensformig paa alle Sider, men naar de omsider

blive saa tunge, at Bevægelsen ikke kan holde dem svævende,

synke de tilbunds og forenes nu ved den senere udskilte Kalk

til sammenhængende Masser. Saaledes skeer Dannelsen ved Karls-

bad, og der er i Formen ikkun den Afvigelse, at Ærtestenene ved

Karlsbad have skalformige Afsondringer, som ikke findes i Dolo-

mitkuglerne fra Faxoe, og heller ikke i dem fra Fullwell i Sunder-

land, England. Men der er den store Forskjel imellem Karlsbad

og de andre nævnte Steder, at den forste Kilde har sit Udlob i

Luften, medens de andre havde det under Vandet, og det er na-

turligt, at der i det forste Tilfælde langt hyppigere maa indtræde

Afbrydelser, som netop udtrykkes ved de skalformige Afsondringer,

end i de sidste, hvor den store Vandmasse maa gjore Udskillelsen

langt mere regelmæssig. .,..

.
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Kuglernes Storrelse er ifolgc det tidligere anforle et Maal for

den Kraft hvormed Kilden er vældet frem af Jorden, og til Sam-

menligning skal jeg her anfore, at den borede Kilde i Testrup

Valdbye, som i Dognet gav 13000 Tonder Vand af et Boreror

der havde 6 Tommer i Diameter^, endnu kunde holde svævende et

Kalksteen- Stykke som veiede et Pund. Da Kilderorene i Faxoe

have i det mindste det dobbelte i Gjennemsnit, maa altsaa deres

Vandmængde i del mindste have været 4 Gange saa stor for at

holde Dolomit -Kugler af eet Punds Vægt svævende. Jeg maa

endnu tilfoie, at man let kan kjende Havets Kildekugler fra Kug-

lerne afsatte under den Bevægelse, som Havets Bolgeslag frem-

bringer (Rognsteen). De forste ere af ulige Storrelse fordi Be-

vægelsen i og i Wærheden af et Kildevæld er altid meget ulige,

medens Bolgeslagets Bevægelse er eensformigt.

Fonnen og Leiringsforholdene betegne saaledes Faxoedolomiten

som en Kildedannelse, der maa være foregaaet i Havet; da den

underliggende Faxoekalk er en Saltvandsdannelse, da det Kalksand

hvori Dolomitkuglerne ligge indeholder Saltvandskoraller, og Liim-

stenen, som dækker det Hele, ligeledes er en Saltvandsdannelse,

vil det være umuligt at tænke her paa Kilder, der have deres Ud-

spring over Havets Overflade.

Det kunde synes lidet antageligt, at Kilderne skulde have

deres Udspring paa Toppen af Bakken, og ikke som nu ved dens

Fod, men en nærmere Betragtning af Forholdene vil vise at Kil-

derne dengang netop maatte bryde frem paa Toppen af Bakken,

hvilkel allerede folger af Kilderorene, der bevise Kildernes Tilste-

deværelse. Tænke vi os altsaa at Ferskvand gjennemtrængte Fax-

oebakkcn paa en Tid da Havet endnu dækkede denne hele Forma-

lion, da vil det Sted, hvor Kilderne maatle bryde frem, bestemmes

ved del slorre eller mindre Modtryk hvorfor Vandet var udsal.

For nærværende Tid er del mindste Tryk aabenbart der, hvor
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Kilderne bryde frem ved a. idet Modtrykket a. b. udirykkes ved

en Luflsoile, medens cd. udtrykker en Soile af Ferskvand som

fylder alle Bakkens Sprækker. Der er altsaa ikke den ring-esle

Grund til at antage, al Vandet skulde stige opad Linien c. d. men

det vil komme frem som Kilder i a. a. og de dertil svarende Puncter.

Sæt nu, at det Hele var dækket af Soevand efter Horisonlallinien

b. c. b, da vil Tryklinien d. c. ligesom for udtrykke en Ferskvands-

soile, under den Forudsætning, at Vandtillobet i Bakken var saa

stort, at det kunde udeholde Sallvandet af alle Stenens Revner og

Klofler. Linien a. b. derimod som nu udirykker en Luflsoile, var

dengang en Soile af Soevand; da nu a. b. og c. d. ere ligestore

vil Væglfyldeforskjællen imellem Havvandet og Ferskvandet bevæge

det ferske Vand til at slige op i Bakken, og at bryde frem paa

Toppen i Form af Kilder.

Vi vende os nu til de chemiske Forhold. At Faxoe Dolomitens

Jern allerede har været i Kildevandet, seer man tydeligst deraf,

at alle Sinter fra den Tid, saavel de som findes i de sonderklovede

Lag i Form af Overtræk, som de tykkere der findes i halv stalak-

listiske Former ere jernholdende. At Faxoedolomitens Magnesia

derimod ikke hidrorer fra den oprindelige Kilde synes at folge

deraf, at de i det Indre af Faxoekalken afsatte sinleraglige Masser

ikke indeholde nogen væsentlig Mængde Magnesia.

Faxoedolomitens Sammensætning er

L H.

kulsuur Kalk .... 80,67 79,89.

kulsuur Magnesia. . 16,48 17,03.

Kiseljord 0,81 0,65.

Jernillc (Leerjord?) 2^04 1,29.

Vand og Tab 1,14.

100,00 100,00.

I den forsle Analyse blev Kalken ikke veiet, der er altsaa

Vandet og Tabet ved Analysen skjult i delle Tal.

Den gule sandformige Kalk hvori Dolomilkuglerne ligge be-

slaaer af

m, j-'»r»i
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kulsiiur Kalk og Tab . . 95,75.

Kulsuur Magncsia .... 0,64.

Jernholdende Kiseljord . 2,74.

Jernille 0,87.

100,00.

Jeg har tidligere anfort Analysen af Kalken for Faxoe og af

Liimstenen der begge indeholde en meget ringe Mængde Magnesia.

Sammenfatte vi nu alt det den chemiske Analyse lærer saa

viser sig folgende. Al Kalk ved Faxoe, der er afsat af Soevandet ved

Hjelp af Dyrene, enten den er ældre, yngre eller samtidig med

Dolomilen indeholder ikkun en Mængde Magnesia, som svarer til

den, som de kalkafsondrende Soedyr altid indeholde. Den Sinter,

som har afsat sig i Koralstcnens Revner, og altsaa hidrorer fra

det rene Kildevand, indeholder ligeledes ikkun en ringe Mængde

Magnesia; derimod afsætter der sig, hvor Kildevandet er kommet

i Beroring med Soevandet en Blanding af kulsuur Kalk og kul-

suur Magnesia. Man kan derfor neppe tvivle om, al den kulsure

Magnesia er bundfældet ved Kildevandets Vexelvirkning med Soe-

vandels Magnesia-Salte. For at begrunde denne Theorie fuld-

stændig havde jeg altsaa at undersoge hvorledes Mineralkilder

virke paa Soevandet. Denne Undersogelse er ikke sluttet, der

er flere Puncter endnu ikke tilstrækkeligen opklarede, men de

vundne Resultater ere af den Natur, at de vise, at der ved denne

Vexelvirkning dannes dolomiliske Kalkstene og Dolomiter. Min

forste Række af Forsog vedkommer Vexelvirkningen af reen kul-

suur Kalk oplost i kulsuurt Vand og Soevandet, iagttaget ved

forskjellige Temperaturer. Den kulsure Kalkoplosning kalder jeg

for Korthedens Skyld kulsuurt Kalkvand.

1. Kulsuurt Kalkvand blandet med Soevand blev sat i en

koldgjorende Blanding indtil alt var frossen. Efter Oplosningen

indeholdt Bundfaldet

kulsuur Kalk 92,45.

— Magnesia .... 7,55.

100,00.

2. Soevandet blandet med kulsuurt Kalkvand henstod i 8 Dage
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i en Temperatur mellem \b og 20« C. 0)eslemt ved en Thermo-

metrograph) Bundfaldet bestod af

kulsuur Kalk 97,81.

— Magnesia .... 2,19.

100,00.

3. Samme Blandning ved 50° C.

kulsuur Kalk 96,22.

— Magnesia .... 3,78.

100,00.

4. Samme Blanding ved 87*^ C i Dampbadet

kulsuur Kalk 87,36.

— Magnesia .... 12,64. ' ^ "

100,00.

5. Soevandet bragtes i Kog, og kulsuur Kalkvand flod i en

fiin Slraale ned i den kogende Vædske saaledes at den ikke kom

ud af Kogningen

kulsyret Kalk 87,75.

— Magnesia .... 12,25.

100,00.

6. Et lignende Forsog

kulsuur Kalk 89,64.

— Magnesia .... 10,36.

De her angivne Forsog ere de iblandt en Række, hvori den

slorste Mængde Magnesia under de anforle Temperaturer blev

bundfældet, men mange Gange erholdt jeg mindre, og dette synes

tildeels at være afhængig af Indvirkningens Varighed, saaledes, at

jo længere Indvirkningen vedblev desmindre Magnesia fandtes

forholdsviis i Bundfaldet. Saaledes erholdt jeg ved at inddampe

en Blanding af kulsuurt Kalkvand og Soevand ved en Temperatur

af 90<* C næsten til Torhed, og udvaske Bundfaldet et Forhold af

kulsuur Kalk 98,51.

— Magnesia .... 1,49.

Dette forklarer hvorfor Rognstenene indeholde næsten reen

kulsuur Kalk, thi Indvirkningen maa ved deres Dannelse have
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varet meget længe. I det hele folger af disse Forsog, at det

kulsure Kalkvand ved Vandets Kogepunct ikkun kan bundfa^ldo

saa megen kulsuur Magnesia, al den ikke naaer 13 Procent af den

bundfældte Blanding, og det er Grunden hvorfor jeg der har sat

Grændsen for den dolomitiske Kalksteen.

Den næste Række af Forsog vedkom Indvirkningen af kul-

suurt Katron-Kalkvand paa Soevandet, dette Nation-Kalkvand blev

saaledes tilberedt, at jeg til det almindelige kulsure Kalkvand

salte saa meget kulsuurt Natron, som det kunde taale uden at

blive uklart.

I 3 Forsog erholdt jeg ved forskjellige Varmegrader mellem

50 og iOO« C. 13,10; 14,85; 27,93 Procent kulsuur Magnesia.

Ogsaa her viste sig den samme Usikkerhed i Resultaterne, som

ved Forsogene med det rene kulsure Kalkvand, aabenbart foraar-

saget ved endnu ubekjendte, og derfor upaaagtede Betingelser;

men saameget synes at fremgaae af Forsogene, at det kulsure

Natron-Kalkvand bundfælder et storre Forhold af kulsuur Magnesia

end det rene kulsure Kalkvand; medens det sidste af Soevandet

bundfælder dolomitisk Kalk, udskiller det forsle Dolomit.

Den Iredie Række af Forsog skulde tjene til at bestemme,

hvorledes nogle af de mecst bekjendle Mineralkilder vilde indvirke

paa Soevandet, naar de kom i Vexelvirkning med det. Decompo-

sitionen skete her ved Kogningen. Selters- Dolomit var sam-

mensat af

kulsuur Kalk 86,55.

— Magnesia .... 13,45.

100,00.

Pyrmonler-Dolomit , beregnet efler den tilligemed de kulsure

Satte udskille Mængde Jerntveilte

kulsuur Kalk 84,38.

— Magnesia .... 5,12.

— Jernforilte .... 10,50.

100,00.

Wildungcr dolomitisk Kalksleen^ beslaaer af
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— Magnesia .... 7,88.

100,00.

Jeg har ved mine Forsog ikke en eneste Gang faaet Dolo-

miler, som vare saa rige paa Magnesia, som dem der ikke sjeldent

forekomme i Naturen, men jeg lilstaaer ogsaa gjerne, at mine Forsog

ikkun ere en meget ufuldkommen Efterligning af Naturen, og hvad

navnligen Temperaturen angaaer, da er det en Sag der folger

ligefrem af Theorien, at Kilder der nu flyde ud med en Varme af

100^ C vilde have en hoiere Temperatur hvis Lufttrykket var

stærkere, eller de frembrod under el betydeligt Vandtryk, ogFor-

sogene synes at godtgjore , at Magnesia -Mængden stiger med

Temperaturen. Uuittyasa

Jeg kan ikke forlade denne Deel af mine Bidrag uden at be-

mærke, at disse Iagttagelser i Faxoebakken forklare et Phænomen,

hvorpaa jeg tidligere har gjort opmærksom, uden dog dengang

at være istand til at forklare det. Det Lag, hvoraf Faxoebakke

er en Udvikling, findes over en meget stor Deel af det danske

Kridt, men i Almindelighed ikkun med en Mægtighed af 2- 3 Fod;

i Faxoe svulmer det op til en Tykkelse, der sandsynligviis nærmer

sig hundrede Fod, og det antager i sine physiske Forhold Cha-

racleren af et Koralrev. Denne Udvikling maa have sin Grund,

og de anforte Opdagelser godtgjore nu, at den ligger i Kilder der

medbringe Kalk og dermed Fode for Soedyrene, medens maaskee

Kildernes Varme desuden har begunstiget Udviklingen.

I mange Henseender analog med Faxoe-Dolomiten er den

bekjendte, i alle Samlinger hyppige Dolomit fra Fullvvell i Sunder-

land. De samme Kugler findes paa begge Steder, men ved Full-

well har jeg seet dem indtil et Gjennemsnit af 4 Fod. Derimod

udmærker FuUwell sig ved en Form som mangler ved Faxoe,

den saakaldte Bikubsteen (Honycombstone) en Dolomit, som er

fuld af Huller, der ere nogenlunde regelmæssigen fordeelte som

Bikubens Celler. De ere tydeligen Gasbobler af den udviklede

Kulsyre, i)g ere meget vigtige da de her forekomme i Forbindelse

med Kildekugler, og derfor antyde Oprindelsen af Hullerne, me-
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dens de paa den anden Side danne Forbindelses-Ledet med de

mange blærede Dolomiler som især findes i den gcognosliske Pe-

riode, som nu hyppigen belegnes som det permiske System, og

hvortil Ruevakken horer.

Efter disse samlede Iagttagelser begriber man nu ogsaa hvor-

for Gipsen har sin Sidedannelse af Dolomit. Da Gipsen, som de

fleste Geognoster nu antage, tidligere har været kulsuur Kalk,

hvis Kulsyre er uddrevet ved Svovelsyren, saa maa denne Kulsyre,

naar der var Vand tilstede, have oplost en stor Mængde kulsuur

Kalk, og denne Oplosnings Vexelvirkning med Soevandet maa have

dannet dolomitiske Kalkstene. Hertil horer for Exempel den mærk-

værdige Dolomit fra Stipsdorf i Holsteen, som er sort og blæret

som en Lava, og indeholder temmelig forslidte Exemplarer af

Bruunkulformationens Forsteninger tilligemed vor almindelige Rulle-

stene. Dens Sammensætning er

Kulsuur Kalk 80,55.

Svovelsuur Kalk 0,95.

Kulsuur Magnesia .... 7,49.

Kiseljord 5,82.

Jernilte og Leerjord . . 2,83.

Kul, Vand, Tab 2,36.

"lOOOO.""

Professor E. A. Scharlmg bragte Selskabet i Erindring, at han

omtrent for 17 Aar siden foretog en Undersogelse over Klintefroo.

Den paagjeldende Afhandling blev hverken da eller senere trykt,

nærmest paa Grund af, at Scharling hidtil har savnet tilstrækkeligt

Materiale til paa en for ham tilfredsstillende Maade at kunne op-

lyse et af ham med Agroslemmin betegnet eiendommeligt Stofs

Egenskaber, Sammensætning, Forbindelser og Omdannelser. Heller

ikke nu vilde han have offentliggjort noget om de herhenhorendc

Forsog, naar ikke en anden Chemiker, SchuhCy i Archiv der Phar-
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niacie, 2. Reihc, B. 55 og 56, havde meddeelt to korte Beretnin-

ger om et Stof, som Schulze har udskilt af Klintefroe, og lige-

ledes har kaldt Agrostemmin. Da saalcdes Andres Opmærksomhed

er bleven henvendt paa Undersogelsen afKlintefroets Bestanddele,

troede Scharling ikke længer at burde tilbageholde , idetmindste

;et Udtog af sine tidligere Forsog, hvis Resultater i flere Henseender

afvige fra Schulzes.

Agrostemma Githago har fra de ældste Tider været anseet

for en skadelig Plante; mange Erfaringer over • de giftige Virk-

ninger, som Froet af denne Plante yttrer paa forskjellige Dyr,

findes anfort i forskjellige botaniske Skrifter. Mindre bekjendt er

det, at Froet af denne Plante, malet til Meel og blandet med Vand

deels kan hjelpe til at rense hvide uldne Toicr, deels kan 1)evirke

en livligere Gjæring, naar det i en betydelig Mængde er blandet

med de Kornarter , som sædvanligst anvendes til Brændeviin. —
For nærmere at undersoge denne sidste Egenskab foretog Schar-

ling i sin Tid^O en Analyse af Klintefroet, ligesom en Deel Gjæ-

rings-Forsog, og tilskrev den livligere Gjæring^ som ovennævnte

Froe kunne bevirke , den i samme værende Planteliim. Froets

giftige Virkning fandtes i foroget Grad i et eiendommeligt Stof,

som Scharling til Adskillelse fra Schulzes Agrostemmin nu kalder

Gilhagin.

Githaginet findes i Froet blandet med feed Olie , Planteliim^

Sukker , Gummi , Stivelse , Planteæggehvide , de almindelige Salte,

som findes i de fleste Planter og forskjellige andre ikke nærmere

bestemte Stoff'er. Ved Fremstillingen af Githaginet ere forskjellige

Mcthoder blevne anvendte; her skal kun nogle af dem anfores.

Det til Meel malede Froe torres omhyggeligt og digereres gjentagne

Gange med Æther for at udtrække den fede Olie. Derefter dige-

reres Resten med Viinaand til 92^ Trall. ; herved bortskaff'es deels

mere Olie, deels den i Melet tilbageblevne Æther. Efter denne

*) Sec Oversigt over det kongelig Danske Videnskabernes Selskabs Forhand-

linger ctc. fra 31te Mai 1831 til 31te Mai 1832, Side 27—28.
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Behandling udkoges Melet gjenlagne Gange med Viinaand til 84"

Tralles; de koghede Oplosninger filtreres og underkastes derpaa

en Destillation for al bortskaffe Viinaanden. Den tilbageblevne

Rest inddampes til Torhed og behandles derefter med kogende

Viinaand til 92" Tr.; Oplosningerne filtreres saa varme som mu-

ligt og hensættes senere til Afkjoling. Herved udskilles et hvidt

Legeme, ureent Gilhagin; af den ovenstaaende Vædske bundfældes

en ny Deel Gilhagin med Tilsætning af absolut Alkohol. Det sam-

lede og torrcde-urene Gilhagin oploses i Vand, hvorved et Legeme,

som Scharling ansecr for en ArtPlanleliim, forbliver uoplost; den

filtrerede Oplosning tilsættes en Oplosning af Blysukker; det her-

ved fremkomne Bundfald bortskaff'es ved Filtrering , og den gjen-

nemloUne Vædske fældes fuldstændigt med basisk eddikesyret

Blyilte. Herved fældes Gilhagin med Blyille. Denne Blyforbin-

delse udvaskes omhyggeligt; udrores med Vand og decomponeres

ved Svovlbrinte. Svovlblyet fraskilles , og den vandklare Oplos-

ning inddampes i el Vandbad. Ved et vist Punkt bemærkes Dan-

nelsen af en gallerlaglig Masse '*0; paa denne Tid standses med

Afdampningen; naar alt er afkjolet filtreres og Filtralet afdampes

videre eller henstilles over Svovlsyre for at torres. Delte saa-

ledes erholdte Githagin danner en sprod, gummilignende Masse af

en guul-bruun Farve. Fa^ldes en concenlreret vandig Oplosning

af Githagin ved stærk Alkohol, da faaes det som en hvid, stivelse-

lignende Masse.

En anden Tilvirkningsmaade bestod i at koge den ved Viin-

aand erholdte Extrakl, efler at have oplost den i Vand og fra-

skilt det Uoplostc med brændt Magnesia. Oplosningen filtreredes,

inddampedes til Sirup, og fældedes med Alkohol. Det herved er-

holdte Gilhagin oplostes i kogende Viinaand til 93", og udskiltes

ved Afkjoling; det efterlod altid en Deel magnesiaholdig Aske.

Et lignende Resullat erholdtes ved at fælde den vandige Op-

losning af Klinteextracten med svovlsyret Kobberilte. Det herved

*) Torret 0{j l)ctra<Ttet under IMicroscopet visle denne sig som en meclianisk

Blanding nf et organisk Legeme og Saltkrystaller; forbrændt paa et Platinblik

efterlod den en rigelig Mængde Aske.
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erholdte Bundfald frafiltreredes; til den gjennemlobne Vædskc led-

les Svovlbrinte indtil al Kobber var bundfældet. For at bortskaffe

Svovlsyren digereredes den fra Svovlkobberet filtrerede Vædske

med kulsyret Baryt i Overskud. For saa fuldstændigt sorn muligt

at udskille Barytsaltene blev lidtViinaand gydt til Blandingen, for

den filtreredes; men enten den igjennemlobne Vædske blev fældet

med stærk Viinaand, efter fit den var behorig concentreret^ eller

den vandige Oplosning inddampedes til Torhed, og derpaa udkog-

tes med stærk Viinaand (93^' Tr.) saa indeholdt det udskilte Gi-

Ihagin altid noget Baryt.

Det ved Afkjoling af en viinaandig Oplosning udskilte , eller

ved absolut Alkohol af en Oplosning fældede Githagin, danner

efter Torringen storre eller mindre Stykker, som ligne Stivelse i

Udseende og Sprodhed; men har tildeels en silkelignende Glands.

Betragtet under et stærktvirkende Microscop viser Pulveret et kry-

stallinsk Brud. Udsat i flere Timer for Indvirkningen af en tor

og varm (100^ C.) Luflstrom frembod det, efter at være afkjolet,

et interessant Skuespil ved den Heftighed , hvormed de storre

Stykker revnede og sprang i mindre Stykker. Under Forsoget for

at bestemme om dets Vægt var forandret, bragtes Vægtskaalen

ved den Heftighed, hvormed de enkelte Stykker adskiltes , i en

svingende Bevægelse , og utallige smaa Stykker kastedes ud af

Skaalen, hvori Githaginet skulde veies.

Inddampes en viinaandig eller vandig Oplosning af Githagin

til Torhed, enten i det lufttomme Rum eller ved Henstand under

en med Svovlsyre spærret Klokke , da erholdes Githaginet oftest

som en klar, lidt guul-bruun farvet Masse, Hig arabisk Gummi. I

denne Tilstand viste det sig amorph under Microscopet. Kun en

enkelt Gang har Scharling erholdt virkelige Krystaller af Githagi-

net , da en viinaandig Oplosning omtrent i et Aar henstod i et

Cylinder-Glas, hvori en Tragte dækket med Trykpapir, forhindrede

den hurtige Fordampning; paa Tragtens Spids fandtes efter den

ovennævnte Tid en lille Quantitet naaleformige Krystaller, som

glodede ikke efterlod Spor af Aske.

I tor Tilstand kan Githaginet opbevares i flere Aar uden at
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optage saamegen Fiiglighed, at det skulde ophore at være sprodt

og let at pulverisere. Det oploses ilrke mærkeligt hverken af kold

eller kogende absolut Alkohol eller Ælher; derimod oploses det

af kogende Viinaand til 93** Tr. og udskilles kun for en Deel ved

Afkjoling; svagere Viinaand oploser det let; Vand endnu lettere.

Gilhaginet har ingen Lugt, saalænge det er i fast Form, der-

imod har den vandige Oplosning, som- skummer meget stærkt ved

den mindste Rystning , en ubehagelig vammel Lugt. Smagen er i

Begyndelsen næsten umærkelig, men lidt efter lidt foles en ube-

hagelig Brænden i Ganen. Kommes en Draabe af den vandige

Oplosning i Oiet , foles en heftig brændende Smerte i samme, og

Pupillen udvides.

Hverken den viinaandige eller vandige Oplosning af reent

Githagin virker kj endeligt paa Plantefarverne. Hvorvel Githaginet

optager smaa Quantiteler af de fortyndede Syrer , synes det dog

ikke at danne bestemte chemiske Forbindelser dermed. — Con-

centreret Svovlsyre frembringer en lignende rod Farve med Gi-

thagin som med Salicin; men Vædskens Kanter ere noget blaalige.

Lader man den rode Vædske henstaae i Luften, forsvinder efler-

haanden den rode Farve og en blaagron kommer frem, som endnu

efter 24 Time er meget kjendelig. — Koges Githagin med en

Blanding af Viinaand til Sb^ Tr. og noget fortyndet Salpetersyre,

saa erholdes efterhaanden, som Viinaanden fordamper, en gallert-

agtig Masse, som kun ufuldstændigt oploses i en stor Deel kogende

Vand , men oploses derimod let af Viinaand. Koges 1 Deel Gi-

thagin med 6 ti 8 Dele concentreret Salpetersyre , da indtræder

en livlig Udvikling af rode Dampe , og naar disse have viist sig

stærkest, udskilles et guult fast Legeme, som svommer paa Væd-

skens Overflade. Denne Masse er næsten uoploselig i Vand, men

let oplosclig i Viinaand. Efterhaanden som Viinaanden fordamper,

udskilles et guult ukrystallinsk Legtme. Ammoniak farver den

viinaandige Oplosning guulbruun uden at gjore Vædsken uklar.

Ved nærmere at undersoge den sure Vædske, hvorfra ovenomtalte

Legeme var udskilt , fandtes, at den indeholdt lidt Oxalsyre og

noget salpetersyret Ammoniak. Ved at forbrænde Githagin paa



101

Plalinblik erholdes næslen altid nogen Aske; dennes Bestanddele

vexle efter de Midler, man har anvendt ved Gitliaginets Fremstil-

ling. — Ophedet i et Glasror, som er lukket i den ene Ende, ud-

vikles en kjendelig Mængde Ammoniak.

Oplost i Vand fældes Githagin af basisk eddikesyret Blyilte;

oplost i Viinaand fældes det af en viinaandig Oplosning af salpeter-

syret Solvilte.

Derimod fremkommer intet Bundfald hverken strax eller efter

24 Timer med Platinchlorid , salpetersyret Quiksolvforilte , Subli-

mat og Garvestof.

Herved maa dog bemærkes, at ureent Githagin, saaledes som

dette erholdes ved ligefrem at inddampe den Vædske , som faaes

ved at decomponere Githaginets Blyforbindelse med Svovlbrinte,

fældes ved Garvestoll -j^I

Behandlet med Kalioplosning og svovlsyret Kobberilte erhold-

tes et blaagront Bundfald men ingen kjendelig Reduction.

Scharlings Forsog paa at bestemme Githaginets elementaire

Sammensætning have endnu ikke fort ham til noget tilfredsstillende

Resultat, idet de udforte Analyser nok stemme overeens, naar de

ere foretagne med Githagin af samme Præparation, men ikke naar

man har anvendt Githagin af forskjellige Præparationer; heller

ikke har han hidtil fundet Forbindelserne af Githagin med uorga-

niske Stoffer i saa bestemte Forhold, som det vilde være nodven-

digt for at afgjore noget om dets Æquivalenltal.

Den giftige Virknings som Klintefroe har paa det dyriske Liv,

finder i en foroget Grad Sted ved Githaginet.

Nogle Draaber af en Oplosning, som bestod af 3 Gran Gi-

thagin i 1 Ouintin Vand, virkede voldsomt paa en Kanariefugl.

Den spyede et hvidt Skum ud af Næbbet, faldt sammen og rystede

voldsomt over hele Legemet; den næste Morgen var den dod.

Ved at aabne den , fandtes ingen af de indvortes Dele indflam-

merede. Hjertets Forkammer var fyldt med Blod, men Hjertet

selv tomt. I Indvoldene fandtes en betydelig Mængde af en guul-

gronlig Vædske, som hentydede paa en stærk Galde-Afsondring.

En Due, i hvis Næb Scharling om Morgenen indsproitede en



J0^_

Oplosning, der indeholdt IJ Gran Gilhagin, table al Madlyst, og

leed af uvilkaarlige Rystninger. Senere erholdt den en Oplosning

af 3 Gran; nu svækkedes Dyrels Livskraft paa det tydeligste;

Vingerne hang malte ned, og Oinene begyndte at hænge ud af

Hovedet; efter nogle Timer var den dod. Ved at aabne den viste

det sig destoværre, at Dyret tidligere havde havt en Feil i Orga-

nisationen, saa at dette Forsog var mindre afgjorende.

En Kanin, som indsproitedes en Oplosning af 10 Gran Gi-

thagin i 1 Quintin Vand i Munden, fik strax meget heftige Træk-

ninger; Blodet strommede til Næsen og truede med at bryde gjen-

nem Huden; inden 5 Minuter var den dod. Ved Aabningen af

Dyret fandtes ingen Sliim i Munden; lidt Blod var traadt ud i

Lungerne; hist og her vare opstaaede brune Pletter. Hjernen

fandtes ubeskadiget.

For at prove, om kjodædende Dyr bleve angrebne ligesaa

voldsomt, raktes en Oplosning af Githagin blandet med Melk til

en Kat; men skjondt den baade var torstig og sulten, rorle den

neppe ved Melken, for den under slærk Fnysen sogte at udspye

den igjen. Man indsproitede derpaa i dens Mund omtrent 16

Gran Githagin oplost i saa lidt Vand , som muligt. Den begyndte

strax at fraade og opkaste endeel hvid Sliim. Efter 6 Timers

Forlob erholdt den en lignende Dosis. Virkningen var den samme,

kun bleve Oinene meget matte; efter 24 Timer var Kattens Ud-

seende stærkt forandret; forst den 8de Dag efter dode den. Ved

Aabningen af Dyret fandtes Hjertet at indeholde Vand; Tarmene

vare indflammerede og viste bestemte Tegn paa Forgiftning.

Hos to Hundehvalpe af Puddelracen, som hver erholdt 2J

Gran Githagin (til den ene Portion var sat lidt fortyndet

Svovlsyre) iagttoges kun nogle Anslrængelser til Brækning. Senere

fik begge Hundene storre Portioner; Virkningerne vare forstærkede

Anstrængelser til Brækning, som efter nogen Tid paafulgle. 10

Gran Githagin oplost i 3 Quintin Vand, frembragte oieblikke-

lig meget heftige Brækninger hos den ene Hundehvalp. Efter

nogle Timers Forlob, i hvilken Tid den flere Gange kastede op,

kom den sig igjen og befandt sig senere vel.



Forsogene med Kaltcn og Hundene bleve anstillede paa den

Kongelige Veterinairskole , hvor der alt tidligere var forelaget

lignende Forsog med Klintefroe. Sammenlignes de ældre Forsog,

som findes anforl i Rafn's Danmark og Hosteens Flora , 2. Deel,

Side 786, med de her anforle, da kan det ikke betvivles atKlinte-

friiets skadelige Indvirkning paa det dyriske Liv for en Deel

frembringes ved Gilhaginet.

I hvilket Forhold iovrigt det her omtalte Githagin staaer til

det af Schulze fremstillede Agrostemmin, maa fremtidige Forsog

oplyse os om.

Selskabet modtog:

Silzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschatten.

Wien. 5tes H. 1849.

Archiv fiir die Kunde Osterreichischen Archivsqvellen. 4tes und

5tes Heft.

The quarterly journal of the geological society. Mai 1849.

Astronomicai observations made at the Royal observatory, Edin-

burgh by the late Thom. Henderson redueed and edited by

his successor Charles Piazzi Smyth. Vol. VH. 1841.

Nieuwe Verhandelingen der eerste Klasse van het Konigl. Neder-

landsche Institut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone

Kunsten te Amsterdam. 13de Deel. Amsterdam 1848. 4.

Sammes derde reeks Isten Deels 2 Stiick.

Tydschrift voor the wis. en naturkundige Wetenschappen uitge-

geven door de eerste Klasse van het Kon. Nederl. Institut etc.

2te Deel. 3 & 4 Aflevering. Amsterdam 1849. 8.

Aanteekningen van het Verhandelde in de Sectie. Vergaderingen

van het provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen, ter gelegenheit van de algemeene Vergade-

ring gehouden in het jaar 1847 <&: 1848.
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Nachrichteu von der Georg Augusts Universilat und der Konigl.

Ges. der Wissenschaflen zu Gollingen vom Jahre 1848.

Nr. 1— 14.

Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. 21. Part. 1 & 2.

Proceedings of the Academy oi natural sciences of Philadelphia.

7 Novbr. 1848 -2 Januar 1849.
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Oversigt
over det >-

'.

Kongelige danske Videnskabernes Seiskabs

Forhandlinger

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1849.

Af

Conferentsraad og Professor ÆT C7. ^i*sie^^
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

itv. <r off s.

Modet den 2^*^" November.

Professor Forchhammer^ der nylig var kommen tilbage fra en

Reise i England, hvor han havde taget Deel i Naturforskernes

Mode i Birmingham foreviste en Samling af geognostiske Arbeider

over England, som den engelske Regjering igjennem Generaldirec-

teuren for den geognostiske Undersogelse af England og Irland,

Sir Henry de la Beche^ har ladet tilstille Universitetets mineralo-

giske Museum.

Han omtalte dernæst nogle nye Fabrikations-Methoder som

i den senere Tid ere indforte i de engelske chemiske Fabriker,

Tidligere lod man den Saltsyre, der udvikles ved Kogsaltels For-

vandling til det til Sodafabrikationen benyttede svovlsure Natron,

igjennem meget hdie Skorstene udstromme i den atmosphæriske
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Luft. Især i Tyncdalen ved Newcastle hvof denne Sodafabrikation

drives i en saadan Udstrækning at der ugenlligen decomponeres

500,000 Pd. Kogsalt, havde han tidligere havl Leilighed til at

iagttage den skadelige Virkning af den saaledes udviklede Salt-

syre. Fabrikationen er der temmelig ny, og forst fremkommen

efter Saltaccisens Ophævelse, men næsten alle Træer i Nærheden

af Fabrikerne vare visnede, og de ovrige vare i en saa sygnende

Tilstand, at man neppe turde spaae dem et langt Liv. Nu bliver

en stor Mængde af denne Saltsyre opsamlet i et System af ij

Alen hoie Woulfiske Flasker af saltglaseret Steentoi, hvis Led-

ningsror deéls ere af samme Materiale, deels bestaae i murede

Kanaler.

Den saaledes vundne Saltsyre benytter man til forskjellige

chemiske Fabrikationer.

En Fabrikant i Newcastle tilbereder Magnesia i det Store paa

folgende Maade : Den kulsure Magnesia-Kalk (Dolomit) som fore-

kommer i stor Mængde i Nord -England, bliver brændt ved

en saa svag Varme al ikkun Magnesia mister Kulsyren, Kalken

derimod ikke. Denne brændte Dolomit bliver nu under Tryk ud-

sat for Indvirkningen af kulsuurt Vand, hvortil Kulsyren vindes

ved den ovenomtalte Saltsyres Indvirkning paa kulsuur Kalk. Det

kulsure Vand oploser under disse Omstændigheder ikkun Magnesia,

.

medens den kulsure Kalk bliver uoplost tilbage. Den kulsure

Magnesia bliver derpaa forarbeidet til de andre Magnesia-Præpa-

rater, og Fabrikanten leverer ugentlig 2 Tons, omtrent 4000 danske

Pd. Magnesia i Handelen.

Samme Fabrikant bringer en ny Sort Blyhvidt i Handelen,

som tilberedes paa folgende Maade : Man koger Blyglands, som er

den meest almirldelige Blymalm, og som Hytteværkerne levere i

en meget fiindeelt, og forholdsviis recn Tilstand, med stærk Salt-

syre. Medens den svage Saltsyre ikke har nogen Indvirkning paa

Svovlblyet, udvikler den stærke Syre Svovlbrinte, og danner Chlor-

bly og efterat tilstrækkelig stærk Saltsyre i en længere Tid har

indvirket paa Svovlblyet er det forvandlet til en hvid Masse der

er Chlorbly. En ringe Mængde Vand oploser nu de fremmede

Chlorider, der muligen findes blandede med Chlorblyet, saasom
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Cliloriderne af Zink, Jorn og Kobber, og del rene Chlorbly oploses

senere i en stor Mængde varmt Vand. Naar man nu sælter Kalk-

vand til i et Forhold, som ikke er tilstrækkelig for at optage all

Chlor saa bundfældes basisk Chlorbly med reen hvid Farve, der

benyttes som Blyhvidt, men kan leveres til en langt billigere Priis,

da Malerialierne, Blymalm, Saltsyre og Kalkvand have ikkun en

ringe Handelsværdie.

I en anden chemisk Fabrik saae han store Masser af naturlig

Magnesia-Hydrat fra Grækenland, som oploses i Svovlsyre, og ef-

ter Krystallisationen forarbeides til andre Magnesia-Præparater.

I flere Fabriker i Birmingham bruger man en ved en Damp-

maskine i Bevægelse sat Magnet for at frembringe en electrisk

Strom, der benyttes ved den galvaniske Forgyldning og Forsolv-

ning. Man roste denne Methode, fordi den giver en særdeles

regelmæsig og vedvarende Virkning.
/i*

Prof. Forchhammer omtalte dernæst sine Undersogelser af et

Dolomitlag ved Balsover i Derbyshire, som han har anstillet for

atter al prove sin i Videnskabernes Selskabs Moder tidligere frem-

stillede Theorie over Dannelsen af Dolomiten. I disse Dolomit-

Lag fandt han, ligesom ved Faxoe, Ror der gj^nnemskjære Dolo-

miten og ere fyldte med Leer. Disse Ror eudskjondt mindre

regelmæssige end de i vor Kalksleen, bære dog i del Hele del

samme Præg, og maa derfor udentvivl ogsaa ansees al være frem-

bragte ved Udvaskning formedelst Kildernes kulsure Vand* De

ere ikke altid lodrette, have 3—6 Tommer i Gjennemsnil med

uregelrette Sidevægge, de ere fyldte med blaat Leer, medens Rev-

nerne i Dolomiten, der gaae op til Overfladen ere fyldte med rodt

Leer, som sandsynligviis ikke er andet end den paa Dolomiten fol-

gende red marl , medens* det blaae Leer er ældre og sandsynlig-

viis afsat ved Dolomitens Dannelse, da der ogsaa forekommer

Mellemlag af blaat Leer i Dolomiten selv. Denne Dolomit er kor-

net, guul af indblandet Jernilte, afdeelt i tynde Lag af 6—16

Tommers Tykkelse. Overfladen viser de smaa bolgeformige Ind-

tryk, som man i Almindelighed tilskriver de smaa Bolger (ripples)

der ofte kruse Overfladen af Vand, som forresten er stille, og

ved vore Kyster danne lignende Indtryk i Sandbunden, hvor Van-
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del er lavt. Det hele bærer i hdi Grad Characteren af en Strand-

dannelse, der har afsat sig ved Kysten af den tidligere hævede

Kulformation i Derbyshire, og Kilderne der maa antages at have

taget en virksom Deel i denne Dolomits Dannelse fremtræde som

en anden Virkningsform af de plutonske Kræfter, der have frem-

bragt Trappen i de ældre Formationer i Derbyshire, og yttret

deres Virksomhed i Kulformalionens Hævning.

Selskabet havde modtaget folgende Skrifter:

Philosophical transactions 1848, part. I, II, 4849 part. I.

Adress of the president at Ihe general meeting. Juni 9, 1848.

Proceedings of the royal society. G9—72.

W. R. Grove: on the effect of surrounding media on Volta igni-

tion. London. 1849. 4to.

The report of the british association for the advancement of

science 1848.

Murchison on the geological structure of the Alps , Appenins and

Carpathians.

The journal oMhe royal geographical society of London. Vol

XIX, part. I.

The Quarterly journal of the geological society. Novbr. 1848,

August 1849.

Corpus inscriptionum Græcarum auctoritate et impensis academiæ

litterarum regiæ Borussicæ ex materia collecta ab Augusto

Boeckhio academiæ socio edidit Joannes Franzius. Vol. HL

Fascic: IL

Det Kongl. vetenskaps academiens handllngar for år 1846.

Arsberåttelse om framslegen i Kemi och mineralogi af Jacob Ber-

zelius. 31. Marts 1847. flSdlkM

Arsberåttelse om framstegen i fysik åren 1843 & 1844 af Svan-

berg & Siljestrom.

Arsberåttelse om zoologiens framsteg 1843 & 1S44. Deel I af

Sundewall. Deel II af Loven.
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Arsberåltelse om zoologiens framsteg 1845 & 1846 af Bohemann.

De* II.

Ofversigt af Konungl. vetenskaps-academiens forhandlingar 1846

Nr. 7-10, 1847 Nr. 1—10, 1848 Nr. 1—3, 5, 6.

Om del i nyare tider antagne upfostrings- och undervisnings-

såttet och dets inflytande på samhålls-skicket. Tal hållet vid

præsidii nedlåggande udi Kongl. vetenskaps-academien 7 Apr.

1841 af Sefstrom.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaflen. Phi-

losophisch- historische Classe 1849. 2 Hefter fra Februar, 2

fra Marts.

Archiv fur Kunde oesterreichischer Geschichtsquellen. Jahrgang

1849. I & II H.

Uebersicht der Arbeiten und Verhandlungen der Schlesischen Ge-

sellschaft fiir vaterlåndische Cultur, 1848. 4to. 1849.

Flora Batava, Nr. 154 & 155. 158 & 159. Titel og Register til

10de Bind.

Rapport fait å l'academie imperiale des sciences par W. Struve

sur une mission scientifiquc dont il fut chargée en 1847.

Transactions of the zoological society of London. Vol. III. Part.

IV. London. 1846.
*

Proceedings of the zoological society of London. 1846 og forste

122 Sider for 1847.

Reports of the zoological society of London. April 29, 1847.

Memoirs of the American academy of arts and sciences. New series

Vol. IIL Cambridge and Boston. 1848. 4to.

Procedings of the American academy etc. Vol. L Maj 1846

— Maj 1848. Boston and Cambridge. 1848. 8vo.

Annals of the lyceum of natural history of New-York. Septbr.

1848. Maj 1849.

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. L City of Was-

hington. 1849. 4to.

Report of the Smithsonian institution 1849. 8vo.

Bulletin de la société géologique de France; feuillets 16—32;

tome 6ieme feuillets 1—18. 1847, 1848, 1849.
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Recherches chimiques sur la respiration des anitnaux par V. Reg-

nault & I. Reisel. Paris 1849. «

Zanledeschi: Riposla ai signori Cavalleri e Knoblauch sulla essi-

slenza delle linee longitudinali nello spetlro solare.

Modet den 16^^ November,

"^^^

—

ik

Dr. Prof. Theol. Scharling forelæste nogle Parlier af en Af-

handling om de Sibyllinske Boger.

Efterat have i Korthed oplyst de Sibyllinske Rogers Skjebne

og de Undersogelser, som efter Reformationsliden ere blevne an-

stillede over deres Oprindelse, deres Forbindelse med de hedenske

Sibylliner, deres Hensigt etc, den Forogelse, som den sibyllinske

Literatur i nyeste Tid har vundet navnlig ved Maiis Opdagelse og

Udgivelse af 14de, Ilte, 12te og 13de Bog — de Fortjenester,

som Thorlacius, Bleek o. A. have erhvervet sig ved Forsk-

ninger over Sibyllinernes Sammensætning, Affattelsestid, Alexandre

ved den i Paris 1841 besorgede nye Udgave af de Sibyllinske

Orakler etc. , henvendte Prof. Scharling Opmærksomheden paa den

ottende Bog med det deri indeholdte Akrostich : IHI0Y2,

XPEIITO^. ØEOr. YI02. 2nTHP, 2TAYP0:^ cv. 217—

&0), idet han tog Anledning deraf til at oplyse paa concret Maade,

hvorledes man overhovedet maatte lænke sig, at Sibyllinerne vare

opstaaede og havde erholdt deres nuværende Form. (Constaniini

oratio ad Sand. hos Euseb.y hist. eccl. ed. Vales. p. 609 sqq.

Cicero de dininat. 1. II, 54. Augustin. De civitate Det I. XVIII,

c. 23. Lactant. Institut. I. VII, 19. 20 etc).

Af alle de Sibyllinske Boger er den 4de Bog bleven anseet

for den vigtigste, navnlig til Sammenligning med Johannis Apoca-

lypsis og til Oplysning om de gamle Christnes Forventninger om

Neros Gjenkomst som Anlichristen. Delle Stykke afSibyllinerne synes
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nemlig at hidrore fra en christelig Forfatter, omtrent ved Aaret 80

efter Christi Fodsel. De deri indeholdte Forudsigelser om "en stor

Konge, som skal komme fra Italien^ ukjendt og skjult, flygtende over

Euphrat, efterat have fuldfort det afskyelige Modermord og mange

andre Ting med sin onde Haand'' (V. 116— 120), den derpaa fol-

gende Antydning af Krigen mellem Otto, Galba og Vitellius (v. 120

—122), Skildringen af^Judæas og Jerusalems Ødelæggelse (122

—

124), af Vesuvs Udbrud og de dermed forbundne Ulykker, betrag-

tede som guddommelig Straf for de Gudsfrygtiges (de Christnes)

Forfolgelse CV. 127—133), og endelig om en ny Krig, "naar

Flygtningen fra Rom skal med oploftet Landse drage over Eu-

phrat med mange tusinde Mænd" (V. 133—136) fore nodvendigen

til Tanken om Nero, ligesom Forudsigelsen om Roms Undergang

og den Gjengjældeise, som skal oves over denne Stad (V. 142

—

144), finder mærkelige Paralleler i Apoc. Capp. 16—18. Umid-

delbart i Forbindelse med disse Spåadomme sæltes derpaa Skil-

dringen af, "hvorledes Ondskab vil naae sit hoieste Maal, hvor-

ledes Gudsfrygt, Tro og Retfærdighed ville vige bort fra Menne-

skene, og disse ville kappes med hinanden i Overmod og Blod-

torst*'] men tillige, "hvorledes Gud da vil vise, at han ikke meer

er den Langmodige, men i sin retfærdige Vrede vil odelægge hele

Menneskeslægten ved en stor Brand". Denne Verdensbrand be-

skrives, ledsaget af de sædvanlige apocalyptiske Tegn: Basun-

skrald, Solformorkelse, Jordskjælv etc., efter en forudgaaende

Opfordring til at omvende sig og 'Hade hele Legemet afvaske i

de evigtflydende Stromme", og derpaa forkyndes, hvorledes Gud

vil opvække Menneskene, holde Dom over dem, overgive de Onde

atter til Stovet, men de Fromme skulle leve paa Jorden og erfare

Guds Naade (Y. 147 ad finem). ^

Imod den Anvendelse, som er gjort „af dette Digt til Oplys-

ning om Apocalypsens Affattelse nærmest i Anledning af den

neroniske Forfolgelse og til Udtydning af dette bibelske Skrifts

Symbolik, har H. W. J. Tkiersch i sit Skrift: Versuch zur Herstel-

lung des historischen Standpuncts fiir die Kritik der neutestament-

lichen Schriften, Erlangen 1845, S. 335 sig. 410—415, indlagt en

meget energisk Protest. Ifolge Thiersch skal den fjerde Sibyl-
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linske Bog ikke være forfattet under Titus, men hidrore fra Tiden

efter det s^ore Jordskjælv i Antiochien, som indtraf under Trajan,

paa Grund af V. 137—138; et Beviis for, at de Chrislne have

ventet og frygtet Neros Gjenkomst, skal ikke haves; og Angivelsen,

at de Christne have ventet Nero komme igjen som Antichristus,

skal alene stolle sig paa den anforle fjerde sibyllinske Bog, 'et

historisk Tilknyltelscspunkt, som nu er forstyrret ved den paape-

gede senere Aftaltelsestid". — Ved en noiere Provelse af dette

— efter Thiersch's egen Yttring — "ogsaa desforuden for den

urchristelige Literatur vigtige Punkt", vil det imidlertid vise sig, at

Henforelsen af denne Bogs Affattelse til Tiden efter Trajan^ paa

Grund af det store Jordskjælv i Antiochien, hvilket skal være an-

tydet i Versene;

Eiysxsv dcfQO(Svvrig ^IidXoTg vno åovqadi ninrstg,

kun beroer paa den allervilkaarligsle Udlægning af disse Ord.

Medens Thiersch selv indrommer, "at de egentlig gjore det Ind-

tryk, som om Antiochia skulde forstyrres, ikke ved Jordskjælv,

men ved Romernes Vaabcn" , mener han dog, at Sibyllisten, rig-

lignok "noget dunkelt",- har villet antyde, "at Jordskjælvet ode-

lagde Staden, medens den hele fra Perserkrigen hjemvendende

romerske Hær laae i samme." Thiersch's Paastand, at Neros Gjen-

komst falder for Sibyllisten allerede i Forgangenheden og ikke i

Fremtiden, saa at der sigtes til den under Titus optraadte Pseudo-

nero (Zonar. Annal. XI. c. 18), gjendrives allerede ved Bleeks

Bemærkning (Theologische Zeitschr. Berlin 1819, 1. H. S. 245

Anm.'): at Sibyllisten nemlig til en sildigere Tid, hvor hiin Pseudo-

neros Sag allerede var afgjort, ikke længere kunde ansee denne

for Nero selv, Pwiifjg 6 Ovyåg. En ikke ringe Vægt lægger der-

næst Thiersch paa den Omstændighed , at mellem Neros Tilbage-

komst og Forudsigelsen om Verdens Brand og den almindelige

Dom forkyndes "en Række'' Begivenheder, som skal slaae i Veien

for den noie Forbindelse, hvori hine Begivenheder efter den sæd-
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vanlige Udtolkning sælles. Men den hele Række af Begivenheder,

hvortil her sigtes , findes antydet i 10 Linier, af hvilke de sex

maaskee ligesom V. 97—98 (sig. Strabo 1. I og 1. XII) ere Lev-

ninger fra de gamle hedenske Orakler , der ere blevne bevarede

af den sildigere Interpolalor i samme Hensigt som saamange lig-

nende, og de tre andre, V. 142

—

144 indeholde en Spaadom om

Roms Undertvingelse ved Asien, der synes væsentlig at have hort

med til hine Tiders eschatologiske Forventninger (sig. Sibyll. III,

350—355. VIII, 153—159. VIII, 70 ff. ApocaL XVI , 12 ff.

XVII, 12—13. 16—18. XVIII, 2. 6. 7 etc). Endelig er det saa

langt fra , at Forventningen om Neros Gjenkomst som Antichrist

— saaledes som Thiersch mener (a. St. S. 415) — udelukkende

stotter sig paa den fjerde Sibyllinske Bog, at den gjenfmdes stun-

dom i endnu tydeligere Træk paa en Mængde andre Steder i Sibyl-

linerne, (sig. Sibyll. V. 28-35. 136-153. 154—176. 213 ff.

361-374. VIII, 70. III, 350—355 etc). Del er vel sandt, at

der ikke kjendes noget udtrykkeligt Vidnesbyrd for Benævnelsen

Antichristus om Nero, men medens Navnet Antichristus forekommer

end ikke i Johannis Apocalypse, kan dog den dermed beteg-

nede Forestilling eftervises baade i dette og andre bibelske Skrif-

ter samt i forskjellige literaire Monumenter fra den ældste chri-

stelige Tid , under Træk , som gjenfmdes i Sibyllinerne (f. Ex.

Sibyll. V. 34: laa^cov Øsm aviov, sig. 2 Thess. 2, 4; Sibyll.

VIII, 157; TOTS d-rJQa iiéyav iisTsXsvcSsTai xtX, sig. Apoc. 13. 17

etc.), hvor de forekomme i Sammenhæng med Forkyndelsen om

den tilbagevendende Nero.

Den noiere Udforelse, i egentlig theologisk Retning, agter

Prof. Scharling at meddele i en Afhandling , bestemt for Nyt

Theologisk Tidsskrift
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Selskabet havde modlaget:

Mémoires de Tacademie Royale des sciences , des leltres el des

beaux arts de Belgique. T. 23. Bruxelles 1849» 4to.

Bulletins de l'acad. Royale etc. de Belgique XV. 2. XVI. 1. 8vo.

Annuaire de l'acad. Royale etc. de Belgique 1849. 8vo.

Mémoire sur la fertilisation des landes de la campine et des

dunes par A. Eenens , lieut - colonel d'Arlillerie. Brux-

elles 1849. 8vo. (couronné et publié par l'academie de

Belgique.)

Annales de l'observatoire royal de Bruxelles; publiées par le

directeur A. Quetelet. T. VII. Bruxelles 1849. 4.

Annuaire de l'observatoire de Bruxelles par A. Quetelet 1849.

16me Année. Bruxelles 1848.

A, Quetelet Sur le climal de la Belgique. T. 1. Bruxelles.

1849. 4.

— Observations des phénomenes periodiques.

— Rapport sur l'état de l'observatoire Royal pendant

l'année. 1848. Bruxelles 1848. 8.

Kongelig Svensk Mynlkabinettet II. Kufisk Mynt: Numi Kufici

regii numophyllacii Holmensis, degessit et inlerpretatus est

Dr. Carolus Johannes Thornberg. Upsaliæ 1848. 4. (Sendt

af kongl. Vitterhets, Historie og Anliquitets -Academien i

Stockholm).

Transaclions of Ihe american philosophical society held ad Phila-

delphia for promoling useful knowledge. Vol. X. New

series. P. 1. Philadelphia 1847. 4.

Proceedings of Ihe american phil. society etc. Nr. 38—42.
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Modet den 30*^ November.
A ntM

Professor Liehmann fremlagde en Afhandling over JVIejikos

og Centralamerikas Cyperaceer og gav eu almindelig Udsigt over

sammes Indhold.

Modet den 14'''' December.

Prof. Forchhammer gav en Oversigt over nogle geognostiske

Arbeider af Dr. Rink i Gronland, men da en Comilee er nedsat i

Anledning af dette Arbeides Optagelse i Videnskabernes Selskabs

Skrifter, udsættes Meddelelsen af Udtoget indtil Comitee-Betænk-

ningen er afgivet.

Professor Steenstrup fremsiWleåe kritisk den forskjellige Op-

fatning, som Læren om Forplantningen ved vexlende Generationer

har været underkastet siden dens Offentliggj oreise i 1842.

Da det Meddeelte ikke egner sig til Uddrag, skal her alene

anfores, at Foredraget gik ud paa at fremhæve det Uholdbare og

Vildledende i flere Anskuelser, der fra forskjellige Sider ere blevne

fremsatte angaaende de Forplantnings- og Udviklingsphænomener,

som Meddeleren forst havde sammenstillet og som i Videnskaben

vare nu almindelig optagne under Navn af Generationsvexel. —
Meddeleren nægtede Naturligheden af enhver Anskuelse , der , om

den end iovrigt anerkjendte Rigtigheden af Phænomenernes Sam-

menstilling, enten vilde tolke disse, som forskjellige Fdrplantnings-

maader hos samme Individ, afhængige af dettes Alders- og Udvik-

lingstilstande (den saakaldte „Larvenzeugung"), eller i slige Phæ-

nomener kun vilde see en Række af Forvandlinger, der, tvertimod

det engang vedtagne Begreb, fortsætte sig udover Individet over paa

andre Væsener, eller omvendt vilde sætte disse som ensbetydende
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med Forvandlinger og Hudskiflningcr indenfor samme Individ.

Han kunde derfor heller ikke gaae ind paa den i senere Tid endog

af store Autoriteter antydede Overgang mellem Forvandling og

Forplantning, eller mellem Organ og Individ , men maatte holde

disse Begreber slrængt ude fra hinanden.

I det Indledende anfortes Grundene, hvorfor Meddeleren ikke

kunde ansee de mærkelige af Geheimeraad Joh. Muller iagttagne

Forhold i Echinodermernes Udvikling for en Generationsvexel, men

kun som en Forvandling. Derfor kunde han heller ikke betragte

Generationsvexlens Omraade som udvidet ved senere Under-

sogelser eller Iagttagelser.

Ved Fremstillingen af sin Bedommelse af de ovenanforte An-

skuelser havde Meddeleren valgt til Udgangspunkt Prof. Owens

nylig udkomne Bog „On Parthenogenesis, or the successive

production of procreating individuals from a single ovum, Lon-

don 1849'*, da dette Skrift med en nogenlunde udforlig Skil-

dring af Generationsvexlens Phænomener forbinder en mindre

conseqvenl Gjennem forelse af den Hypolhese, hvorved Owen har

sogt at forklare Phænomenernos dybere Grund, og derved paa

mange Steder slutter sig mer eller mindre til de ovennævnte for-

skjellige Opfalningsmaader , saa at en Fremstilling af disse uden

Vanskelighed lader sig knytte til forskjellige Partier af denne

Gjennemforelse. I Forbigaaende undlod Meddeleren ikke at udtale

sig om flere af de besynderlige Misforslaaelser og Urigtigheder,

hvori Prof. Owen havde gjort sig skyldig i sin Bedommelse af

Meddelerens Skrift om Generationsvexlen , ligesom ogsaa om det

Forfeilede i Navnet „Parthenogenesis" for dette Forhold.

i'itmnnn nu j-

oMv J
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Til liele Aaret henhorende.

I det afvigte Aar har Selskabet at beklage Tabet af eet

Medlem: Georg Fredr, Ursin^ Dr. i Phil. Professor ved Kunst-

akademiet, Ridder af Dannebrog. .

Optaget til indenlandsk Medlem er; Mag. Carl Emil Mundt^

Professor.

Ordbogs-Commissionen

har i Aaret 1849 holdt 53 Moder. Revisionen af Manuskriptet til

Bogstavet T (hvis Beskaffenhed er befundet langt mindre heldig

for Arbeidets Fremme , end man ventede sig) er naaet til Ordet

Tiiigdag. Trykningen af Bogstavet er fremmet indtil Ordet

tidlig.

Den meteorologiske Comitee.

Tr I det under Comiteens Tilsyn siaQende meteorologisk-magne-

tiske Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser til Bestem-

melse af den daglige Periode blevne fortsatte paa samme Maade

som tidh'gere med Unifilar- og Bifilar-Magnetometret , med Baro-
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metret og Psychromelret. Middeltallet af samtlige i December

med Unifilaret anstillede Iagttagelser giver Declinalionen

16° 10' 8 Vest.

for samme Tidspunkt var den i 1848 16° 16' 3.

Af den horizontale Intensitet ere iaar gjorte folgende abso-

lule Bestemmelser med begge Stave , alle reducerede til den for

den hele Periode gjældende Middelstand af Bifilarmagnetometret.

Stav. I. Slav. II.

Decbr. 8. 1,6644. Decbr. 13. 1,6687.

— 11. 1,6638. — 14. 1,6581.

~ 15. 1,6686.

Middel 1,6641.' Middel 1,6651.

Iagttagelserne i den botaniske Have ere fortsatte, som tidli-

gere, og Resultaterne deraf meddeelte i den maanedlige Oversigt

over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagt-

tagelser, der anstilles over Vindens Retning og Regnens Hyppig-

hed paa Nyholms Hovedvagt, og over Havets Temperalur paa

Trekroners Balterie. Ligeledes ere de timevise Thermometer-

iagttagelser fortsatte paa Nyholms Hovedvagt. Istcdetfor det

Spiritusthermometer, der hidtil bestandig har været brugt i Haven

til Iagttagelse af Temperaluren ved Jorden, er iaar blevet anbragt

et omhyggelig provet Qvægsolvsthermomeler af Nissen, inddeelt i

i Grad Reaumur. Ligeledes er sammesteds anskaffet et nyt Index-

thermometer af Nissen.

Fra folgende Steder har Comileen iaar modlaget Iagt-

tagelser:

Reikjavig, Justitsraad Thorstensen, 1848 Sept. 1. — 1849

Aug. 31. Barometret, Thermomctret, Vinden, Regnmængden , Luf-

tens Udseende een Gang daglig, 8—9 Form. Desuden Thermome-

trets hoieste og laveste Stand.

Sammesteds fra Samme 1) Barometeriagltagelser for samme

Tidsrum Kl. 6, 10, 4, 8, 12; 2) Psychrometeriagtlagelser tiisamme

Timer for Octbr. 1848 og 1^49 Mai 1. — Aug. 31.

Ofjord, Dr. Johnson, Veirjournal fra 1848 Febr. 11. til 1849

Octbr. 3; Barometret, Psychromelret, Vinden, Luftens Udseende
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KL 6, 1, 10. Desuden Therrnomeleriagltagelser lil Barometret fra

1847 Octbr. 11. til 1848 Febr. 10.

Upernavik, Pastor Mossin, 1847 Septbr. 1. til 1848 Juli og

1848 Sept. 1 til 1849 Juli 20: Thermo metret Kl. 7, 1, 7, Vindens

Retning og Luftens Udseende eengang daglig.

Stubbekjobing, Toldassistent Hansen, Barometret, Thermome-

tret, Luftens Udseende Kl. 9, 12, 7, Vindens Retning eengang

daglig.

Endelig har Pastor Sidenius til Sonderhaa ved Thisted, som

havde erklæret sig villig til at anstille Iagttagelser, modlaget et

Barometer og et Psychrometer.

Censur
over de i Aaret 1849 til Videnskabernes Selskab

indkomne Priisafliandlinger.

Den philosophiske Classe.

Den philosophiske Priisopgave, som i Aaret 1848 blev frem-

sat, gik ud paa, at der skulde gives en Fremstilling og Vurdering

af, hvad Schleiermacher havde præsteret og virket til den philo-

sophiske Ethiks Uddannelse og videnskabelige Ordning. Vi have

modtaget en denne Gjenstand betreffende Afhandling med det

Motto: "Nur dem Ernst, den keine Miihe bleichet" o. s. v. Vel

have vi heri ikke funden en saadan dybere gaaende og Alt om-

fattende Vurdering af Schleiermachers Anskuelser og hans For-

tjenester , som kunde stille hans Bestræbelser i deres fulde Lys

med Hensyn tillige til Ethikens tidligere Tilstand; men da dog Alt,

hvad Schleiermacher har præsteret i Ethiken, er med megen Omhu

samlet og skildret og mange skarpsindige Bemærkninger derved

ere gjorte, have vi meent, at Præmien ikke burde nægtes For-

fatteren, idet vi ogsaa holde os forvissede om, at Afhandlingen,

dersom den gjennem Trykken offentliggjores , vil blive Mange

kjærkommen.
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Vod Seddelens Aabning fandtes Forfallcren at være "Dr. Franz

Vorlånder Ausserordcnllicher Professor der Philosophic in

Marburg."

For det ClasscDske Legat.

Det Kg], danske Videnskabernes Selskab havde i Aarel 1847

udsat som Priisopgave for det Classenske Legat en videnskabelig

Fremstilling af alle i Kongeriget Danmark dyrkede Former af

Kartoflen.

Anledningen til delte Sporgsmaals Udsættelse var Umuligheden

af at komme til noget Resultat over KartofFelsygdommen, saalænge

der ikke som Grundlag for Iagttagelserne kunde udgaaes fra en

sikker Kundskab om de forskjellige Varieteter af Kartofl'elplanten,

paa hvilke Sygdommen havde viist sig at yltre en forskjellig

Indflydelse.

Under Devise: "Fortasse utile" er til Selskabet indleveret en

af 25 vidtloftigt skrevne Qvartsider bestaaende Afhandling, hvoraf

dog ikkun de forste 6 Sider henhore til Emnet, uden dog at le-

vere Andet end hvad der omtrent kan uddrages af den forste den

bedste Haandbog over oeconomiske Planler. Resten vedkommer

ikke Sporgsmaalet, men er en Fremstilling af Kartoflens Dyrkning

og Anvendelse«

Dommerne maae derfor ansee denne Afliandling som fremgaaet

af en Misforslaaelse af Sporgsmaalet, og kunne saalcdes ikke lage

videre Hensyn til samme.

PriisopgaTer.

Den malhcmallskc Classe.

Ved at gaac ud fra den Betragtning , at en tilsyneladende

Beroring af tvende Himmellegemer stedse forudsætter, at Iagttage-

rens Oie befinder sig i Overfladen af en af disse Himmellegemer
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indhyllende Kugle, har Bessel i sin i Aaret 1842 udgivne Afhand-

ling om Formorkelser erholdt en Ligning, om hvilken han viser,

at den kan anvendes som Grundlag for Udviklingen af noiagtige

og beqvemme Forskrifter til Beregningen af alle ved Formorkel-

serne forekommende Problemer, men han har dog ved Udviklingen

af disse Forskrifter ikke taget fuldstændigt Hensyn til tvende Til-

fælde, nemlig de indvendige Beroringer af Solen og Maanen , og

de Formorkelser , der kunne foranlediges ved de nedre Planeter.

Da nu disse Tilfælde baade i og for sig cre af Vigtighed, og da

Hensynet til de Omstændigheder , der udmærke disse Tilfælde

udentvivl kan blive til Nytte for Beregningen, saa fremsættes fol-

gende Opgave:

Ved Hjælp af den Besselske Grundligning for Formorkelsernes

Analyse at fremstille Theorien af de ringformige Formorkelser og

de nedre Planeters Gang forbi Solen, samt oplyse de fundne

Formlers Anvendelse ved passende Exempler.

i)l Den physiske Classe.

Hvormeget endnu kan være at opdage i Indvoldenes indre

Bygning , og hvor vigtige saadanne Opdagelser kunne være til

Oplysning af deres Functioner , derpaa har Videnskabens nyeste

Periode givet os flere udmærkede Vidnesbyrd, blandt hvilke vi her

— foruden de mangfoldige Undersogelser over Ur-Cellerne —
helst ville nævne Kiernans over Leverens, Bowmanns over Nyrer-

nes Bygning. Et Organ, hvis Function er saa godt som ukjendt,

synes ogsaa i Henseende til sin indre Bygning endnu at hore til

de mindst fuldstændigen oplyste, nemlig Milten. Det er ikke usand-

synligt, at en noiere Kundskab om dette Organ i sidste Henseende

kunde lede paa Spor i forste Henseende , og Selskabet udsætter

derfor sin store Guldmedaille for en til Tidens Fordringer sva-

rende Undersogelse over Miltens indre Bygning i alle Vertebral-

klasser.

j; M>» j; .•yw^tv-



130

Den philosophiske Classe.

I hviike Henseender og paa hvilke Maadcr samt hvorvidt have

Krigene, der have virket saa meget til Menneskeliedens Udvikling

i Henseende til Konsl og Industrie, Klogt og Klogskab, ogsaa

virket til Menneskehedens Uddannelse i egentlig eller sand ethisk

Henseende ?

Den historiske Classe.

Del er ofte blevel bemærket, al Fiskerierne i den danske

Stat ikke som Næringsvei have det Omfang og den Betydning som

de kunde og burde have i et Land med Danmarks Naturforhold.

Uagtet Staten har en i Forhold til dens Areal meget udstrakt

Kyst, der beskylles af et fiskerigt Hav , er det dog kun en for-

holdsvis ringe Deel af Befolkningen, der soger sin Næring ved

Kystfiskerie , og hvad Fiskeriet i rum Soe og fiernere Have an-

gaaer — der er saa vigtigt ei blot ved den Fordeel, det afkaster,

men tillige som et ypperligt Middel til at danne Matroser — da

er det bekjendt, at de Danskes Virksomhed i denne Retning, saa

megen Opfordring der end synes at være til at folge den, kun er

i ringe Forhold til den, som flere andre sofarende Nationer have

udviklet. En omfattende og dybere gaaende Uudersogelse at dette

Anliggende savnes dog hidindtil. Den maatte ikke indskrænke sig

til en Fremstilling af de nuværende statistiske Forhold og en Sam-

menligning mellem disse og de tilsvarende i andre Lande , men

den maatte tillige gaae tilbage i Tiden, og, i det den gjennemgik

vore Fiskeriers Historie især i de sidste Aarhundreder, paavise de

Aarsager, som maae antages at have bevirket deres Tilbagegang

eller hindret deres Fremgang. De vilde derved blive den bedste

Veileder ved Valget af de Midler, der kunde være at anvende for

at fremme en gavnlig Udvidelse af denne Næringsvei. Selskabet

onsker om muligt at fremme en saadan historisk-statistisk Uuder-

sogelse, og fremsætter derfor f64gende Priisopgave:

De danske Fiskeriers Historie, især i de sidste tre Aarhun-

dreder, og deres nuværende Tilstand, med stadigt Hensyn til denne
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Næringsvejs samtidige Udvikling og Vilkaar hos andre sofarende

Nationer i den nordlige og mellemste Deel af Europa. ^^„„i

For det Thottiske Legat.

Da den chemiske Undersøgelse har viisl at den Tran, man

vinder af forskjellige hoiere Havdyr CFisk , Sæler, Delphiner og

Hvaler) frembyder store Forskjelligheder, vil det være af Interesse

at vide, hvorvidt disse Forskjelligheder have deres Grund i en

oprindelig Forskjel af FidtstofTet i de lavere Dyr, der have tjent

de hoiere til Fode. Selskabet onsker derfor at fremkalde en

Undersogelse af FidtstofTet som findes i de i vore Have forekomne

Krebsdjr eller Bloddyr og udsætter en Præmie af 200 Rbd. for

en tilfredsstillende Undersogelse af denne Gjenstand. Med Af-

handlingen onskes indsendt Prover af det undersogte Fidtstof.

For det Classenske Legat.

1) Frygt for KartofTelsygens skadelige Virkninger har bragt

vore Landmænd til at henvende Opmærksomheden paa forskjellige

Rodfrugter. Om flere af disse vides , at de, som Qvægfoder, til

en vis Grad kunne erstatte Kartoflerne, men det er. endnu uafgjort

hvorvidt saadanne Rodfrugter med Fordeel kunne benyttes i

Brænderierne. Den Omstændighed at nogle af de Rodfrugter, man

har foreslaaet som Surrogat for Kartofler f. Ex. Jordæ^bler, inde-

holde en egen Art Stivelse, Inulin, som er lettere oploselig i Vand

end almindelig Stivelse , medens andre af saadanne Rodder inde-

holde mere Sukker end Kartoflerne f. Ex. Kaalrabi, gjor det sand-

synligt at disse forskjellige Rodder, rigtigt benyttede, kunne være

af slorre Værdi i Brænderierne end man hidtil har antaget.

Selskabet udsætter derfor en Præmie af 300 Rbd. for en paa

Forsog med saadanne Rodfrugter , som ere avlede her i Landet,

grundet Undersogelse , hvoraf deels oplyses hvormegen Viinaand

man kan erholde af en bestemt Vægt tort Inulin og af en bestemt

Vægt Rodfrugt, deels om den erholdte Viinaand er lettere eller

vanskeligere at rense, end den som vindes af Kartofler.
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Vandmængden i de til hvert Forsog benyttede Rodfnigter

maa bestemmes, og med Afliandlingen over Forsogene onskes

indsendt Prover saavel af det raae som af det rensede Brændeviin.

Forsogene maae i det mindste være anstillede med J Tonde

friske Rodder ad Gangen , eller den dertil svarende Vægt fast

Masse.

2) Det er bekjendt at de Kalkcemenlarter, der ere bestemte

til at udsætles for Luftens Paavirkning maa indeholde Jern naar

de skulle væTe meget varige ligesom man ogsaa sætler Hammer-

skjæl til den almindelige Muurkalk, naar den benyttes til at over-

trække Murene. Selskabet onsker i den Anledning at fremkalde

en Undersogelse om hvilke Forbindelser Jernet herved indgaaer

og i hvilken Tilstand det bedst anvendes i Forbindelse med Kalk

og de andre Cementers Bestanddele.

•Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed være

affattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med etMolto, og ledsages med en forseglet Seddel,

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabels i de danske Stater boende Medlemmer

deeltage ikke i Priisæskningen. Bclonningen for den fyldestgjo-

rende Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal , for hvilket

ingen anden Priis er nævnt ^ er Selskabets Guldmedaille , af 50

danske Ducaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned

i85i ti! Selskabets Secretair, Conferenlsraad //. C. Orsted, Pro-

fessor og Storkors af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.

Adel, den ældre patiiciske, og deii nyere plebeiiske hos Romerne. S. 38.

Agrariske Love, og Indskrænkning i Besiddelsen af store Landejendomme, hos

Romerne. S. 36. 37.

Agrostemmin, et af Klinlefroet chemisk udskilt Stof. S. 97.

Artesisk Brond, eller boret Kilde, i Tostrup-Valdby. S. 90,

Balsam, peruviansk, hvorledes af den erholdes Caneelæther ved chemisk Be-
handling med Kali. II. 12. Forsog i samme Art med Copaiv-Balsam

og venetiansk Terpentin m. m. S. 12. 13.

Beskatnings-System hos Romerne. S. 30.

Boger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 22. 25. 28. 40. 82. 103. 110. 116.

Canonisk Ret, dens Anvendelse i Danmark. S. 40.

Chcmiske Fabricationer i England. S. 107—109.
China, fattes Betlere, Pauperisme og Armod. S. 33.

Christian 7., hans Valg og Hylding i Danmark, S. 25. 28.

Christian IV. , hans. Opdragelse og Underviisning. 16. hans Færdighed i Latin, og
skriftlige Ovelser i dette Sprog. S. 18.

Colding, L. A., om .Magnetens Indvirkning paa blfidt Jern. S. 43.

Corallers og So-Skaldyrs Indhold af kulsuur Kalk og kulsuur Magnesia. S. 85.

Diamagnetismen, Forsog over samme S, 2. To Slags diamagnetiske Legemer,

frastodelige og tiltrækkelige (positiv og negativ diamagnetiske.) 3. de

forskiellige Stillinger, som de antage (Randstilling, Tværstilling,

Længdestilling, rundkrydsende Stilling.) 4. 5. Bidrag til at bestemme
Forholdene i de diamagnetiske Virkninger. 7. 8.

Dolomit, (magnesiasuur Kalksteen) benævnet efter Dolomieu , Bidrag til dens

Dannelseshistorie. 83- 96. Dens Forhold, bestemte efter Mængden af

Rlagnesia, som Kalkstenen indeholder (dolomilisk Kalkstcen og Dolo-
mit.) 86. Dolomitopdagetved Faxoe, dens geognostiskeForhold. 87—91.

chemiske Forhold. 91— 95. Dolomiten fra Fw/^tce^H Sunderland, analog

med Faxoe-Dolomiten. 95. fra Stipsdorf i Holsteen. 96. Dolomitlag

ved Balsover i Derbyshire. S. 109.

Engelstoft, i., kritiske Bemærkninger om Tidsbestemmelsen af Christian I. Valg
og Hylding som Konge i Danmark. S. 25. 28.

Episk-myth\skc Digte hos Finnerne, og sammes Opdagelse og Udgivelse. S. 64.

68. 69. (s. Kålevala^.

Eschricht, D. F. , foreviser plastiske Præparater til Oplysning af de tidligste

Fosterformer. S. 51. 52.

Ethik, den philosophiske, Præmieskrift om dens Uddannelse ved Schleiermacher.

S. 127.

Faraday, om hans diagmagnetiske Forsog. S. 6. 7.

Faxoe Kalkbakke: om de der af Forchhammer opdagede Dolomiter. 87. disses

Dannelse ved Kilder, 89. den er foregaaet i Havet. 90. deres chemiske
Forhold. S. 91.

FmZrtW(/s National-Literatur. 55. Sprog. 56-62. 72, 76. 79. paa ny opvaagnede
Kationalitct. 65. Folkesange og mythiske Digtninger. 64—66. 68—72.
Storrelse og Folketal. 73. Nyere Sprog-Udvikling og Literatur. S. 76—81.

Fieldskou, Billedhugger, udforer Efterligninger af anatomiske Præparater, for at

vise Fosterdannelsen. jS, 53,
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Flora danica, om Værkets 42de Hefte, hvormed 14de Bind (2520 Plader) er

slutlel. S. 53.

Forchhammer, J. G., om Bestemmelsen af Vandhoiderne ved Sverijjes Kyster. S.l.

Bidrag til Uoloniitens Danneiseshistorie. 83—96. Meddelelse om nye
Fabrications-i\letlioder i de chcmiske Fabriker i England. S. 107—109.

Om Dolomitlag i Derbyshire. S. 109.

Folkesang og Folkedigtning i Finland, meget forskiellig fra den skandinaviske.

S. 71.

Forplantning ved skiftende Generationsrækker (generationes allernantes.) S. 117,

Fosterdannelsen, oplyst ved Præparater. 51. 52.

Galvanisk Lysvirkning af overordentlig Styrke. S. 21.

Githagin y et gummiagtigt Gift-Stof, som ved chemiske Oplosninger lader sig

fremstille af Klintefro. S. 97-103.
Herlufsholm Skole. S. 16.

Hvid, Niels, Biskop i Skaane, kommer i Orde for en Liigsteen fra Lunds Dom-
kirke, som han havde ki5bt. S. 21.

Island, meteorologiske Iagttagelser der i Aaret 1849. S. 126.

Kålevala, Finnernes gamle nationale mythiske Epos. 68. Dets Udgivelse, Over-
sættelse og Characteer. S. 69.

Kalksteen, blandet med kulsuur .Magnesia. S. 83. og flg. (s. Dolomit). Kalksteen,

dannet ved Skaldyr eller Coraller, Undersogelse af dens Magnesia-
Indhold. S. 85. 86.

Klinte (Agrostemma Githago) Plantens og Froets giftige Egenskab og Virkninger.

S. 97. 101-103.
Kirkeret, den skaanskc og siællandske, hvorvidt de vare en formelig Kirkelov. S. 41.

Langelands Landsting, et Tingsvidne derfra, angaacnde geistlige Domme. S. 43.

Licinius Slolo, romersk Folke-Tribun og hans Agerlove. S. 36. 37.

Liebmann, F. M. , Efterretning om 42de Hefte af Flora danica (60 Tavler med 81

Plantearter). S. 53. Om Mexikos og Central-America's Cyperaceer.

S. 117.

Liigsteen, adelig, borttaget fra Lunds Domkirke. S. 20.

Liimsteen, et Lag af denne dækker Kalkstenen og Kalksandet i Faxoe Kalkbakke.
S. 90.

Literaturselskab, det finske i Helsingfors, dets Stiftelse, (1831) Virksomhed, og
udgivne Skrifter. S. 74—80.

Literaturselskab i Wiborg i Finland, stiftet 1846. S. 81.

Lonnrot , El., Opdager og Udgiver af Finlands gamle mythiske Digte. S. 68. 70.

Magneten, dens Indvirkning paa blodt Jern. S. 44—47.
Meteorologisk Committee, dens Virksomhed i 1849. S. 125— 27.

Meteorologiske Iagttagelser i Kiobenhavn. S. 23. 24. 38. 49. 105. 106. 119. 120.

121. 122. 123. 124. udenfor Danmark. S. 126. 127.

Mihkelsen, Hans, den forste Hector ved Herlufsholm fra 1583 til 1593, K.Christian

IV. Lærer og Opdrager. S. 17. 19.

Molbech, C, Bemærkninger over Christian IV. Opdragelse og Underviisning.

S. 16— 18. Om Udviklingen af Kampen imellem Adelsmagt, Penge-
magt og Folkemagt hos Romerne. 29—39. Beretning om den finlandske

National-Literatur og dens nyeste Tilstand. S. 55— 82.

Mundt, C. E., Mag. Art., bliver Medlem af Selskabet. S. 125.

T^ielsen, Jac, Præst i Skaane, domt fra Livet og henrettet 1586, for en Vise. S. 19.

Ordbogs-Commission, dens Virken i 1849. S. 125.

Ordsprog, finske, samlede og udgivne af Dr. Lonnrot. S. 76.

Otcen, Rich. , hans Bog under Titel af Parthenogenesis. S. 118.

Porthan, llenr. Gabr. , beromt Lærd i Finland. S. 65.

Renwall, Gust. , om hans finske Ordbog. S. 72. 75.

Rink, Dr., hans geognostiske Arbeide over Gronland. S. 117.

Rom, dens umaadelig politiske Overvægt som Hovedstad , og de skadelige Folger

heraf. S. 3v^

Rosenvinge, J. L. Kolderup-, Oplysninger om Dudsdommen, afsagt 1586 over
Præsten, Mag. Jacob. S. 18—21. Bemærkninger om den canoniske

Rets Anvendelse i Danmark. S. 40— 43.

Runa, den finske Benævnelse paa Sang. S. 71.

Runeberg, J. L. , beromt svensk Digter i Finland. S. 37. 74. 78.

Runeskrift og Runestene, ubckiendlc hos Finnerne. S. 71.
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Scharling, C. E., Afhandling om de Sibyllinske Bojjer. S. 112— 115.

Scharling, E. Å,, Forsog for at fremstille Æthcr-Arter ved Hiclp af Kali og na-
turlige Balsamer. S. 9—15. Undcrsogelser over Klintefroj og sammes
Giftstof. S. 96-103.

Servius Tullius , den ved ham indforte Census, som Grundvold for Romernes
Stænder og Constitution. S. 29—31.

Skanderborg Slot, Christian IV. opholdt sig der af og til i sin Opvæxt, men ikke
stadigen i flere Aar. S. 17.

Sprog , det fitishe, om dets begyndte nyere Udvikling til Skriftsprog. S. 73—79.

Grammatiker og Ordboger i dette Sprog. S. 72.

(Sortie Kloster, yndet af Frederik II., som der (fra 1584-86) lader sine Sonner,
Christian og Ulrik, opdrage. 17. en lærd Skole oprettes der 1586. S. 17.

Steensirup., J. J. S., om hans Lære om Forplantning giennem skiftende Gene-
rationsrækker (generationes allernantes.} S. 117— 118.

Suotni, literairt Tidsskrift, udgivet i Finland. S. 78.

Svensk Sprog, indfort i Finland, og udviklet til Landets Culfcur- og Skrift-Sprog.

S. 62. 63. Svensk Liferatur i Finland, S. 63. 64. 67.

Terpentinolie, Venetiansk, om Forskiel imellem denne og almindelig Terpentinolie.

S. 14.

Topelius, Z. Dr., den forste Opdager og Udgiver af gamle finske Folkesange. S. 68.

Toslrup-Valdby i Siælland, om en der boret Kilde. S. 90.

Ursin, G. Fr., 'Selskabet« afdode Medlem. S. 125.

Vandhoiderne ved de svenske Kyster, Iagttagelser over samme. S. 1.2.
Videnskabernes Selskab: bestemmer sit Budget for 1849, S. 26. Dels, Regnskab for

1848, og Formuestilstand i dette Aar S. 27. Selskabets Commissioner
og sammes Arbeider. 125— 27". Bedomrnelse over en indsendt Afhandling
om Magnetens Virkning paa blodt Jern. 43— 47. Bedommelse af et til

Selskabet indsendt philosophisk Præmicskrift. S. 127. Bedommelse over
en for det Classenske Legat indsendt Afhandling om KartofFelsygdom-
men. S. 128. Priisopgaver udsatte for 1850. S. 128—132.

Vilhelm, Abbed, hans Brevvexling (fra 12le Aarh.) S. 41.

Vorlånder, Frantz, Professor i Marburg, vinder Selskabets Medaille, for et philo-

sophisk Præmieskrift. S. 128.

Zeise, W. C, Opdager af Xanthogensyren, S. 10. 15.

Æther-Arter , Forsog over sammes Tilveicbringelse ved Kali og Balsam, og til

Oplysning af Ætherdannelsen i Almindelighed. S. 9— 15.

Orsled, H. C, videre Undersogelse over Diamagnetismen og disses Resultaler.

S. 2-9.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1850.

Af

Conferentsraad og Professor MÆ* Cm €^vsted>^

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

IMr. 1, 2 og 3.

Modet den 4^^ Januar.

Professor Forchhammer forelæste en Afhandling om Midlerne

til at bestemme Mængden af de organiske Bestanddele i Vandet,

og om de Forandringer, som Vandet i de Reservoirer, der for-

syne Kjobenhavn, lider i de forskjellige Aarstider, og under for-

skjellige andre Indflydelser.

Det Middel, som Forfatteren benytter, for at bestemme

alle organiske Stoffer i Vandet , er en Oplosning af over-

mangansuurt Kali, som affarves ved organiske Substantser, hvis

Mængde staaer ligefrem i Forhold til den affarvede Manganoplos-

ning. De qvælstofholdende organiske Stoffer bestemmes ved en

Guldoplosning, hvorved den relative Mængde af Planteliim og

Æggehvidestof forholder sig som Vægten af det bundfældte Guld.

Resultaterne af de hver Uge igjennem et heelt Aar fortsatte

Unders ogelser af Vandet fra de 6 Socr, der middelbart eller umid-
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delbart forsyne Kjobenhavn, kunne med Hensyn til alle organiske

Bestanddeles Mængde, og sammenlignet med Maglekilde i Roeskilde

og nogle af de mcest bekjendte Bronde i Kjobenhavn, udtrykkes

ved folgende Middeltal:

Maglekilde 1.

Christiansborgs Brond 4.

Bronden i Gothersgaden .... 5.

Bronden i Studiigaarden .... 8.

Gjentoftesoen 13.

Sortedamssoen 22.

Peblingesoen 25.

Emdrupsoen 27.

Damhuussoen 33.

Soborgsoe 57.

Den mindste Mængde organiske Bestanddele fandtes

i Gjentoftesoen i Februar ... 7.

i Emdrupsoen i Februar .... 10.

i Sortedamssoen i Februar. . . 17.

i Peblingesoen i April 19.

i Damhuussoen i Februar ... 20.

i "Soeborgsoen i Februar ... 26.

Den slorste Mængde organiske Bestanddele fandtes

i Gjentoftesoen i August .... 26.

i Sortedamssoen i August ... 27.

i Peblingesocn i Juni 34.

i Damhuussoen i Juli 50.

i Emdrupsoen i Mai 50.

i Soborgsoe i August 83.

Forfatteren viste endvidere^ at Vandet, ved at være udsat for

Luftens Paavirkning i vore Reservoirer eller rene Ledninger mi-

ster en Deel af sine organiske Bestanddele, medens det ved at

flyde igjennem Reservoirer med Torvebund optager mere deraf.

Med Hensyn til de qvælstofholdendc organiske Forbindelser,

da viste Forfatteren, at alt det Drikkevand, som Reservoirerne

levere, indeholder dem i meer eller mindre stor Mængde, og at

Middeltallene af el heelt Aarslagttagelser godtgjore, at Mængden af de



qvælstofholdende Stoffer giver den samme Orden for Reenheden

af Vandet i de forskjellige Reservoirer, som den forste Prove har

givet. De folge nemlig saaledes paa hinanden, at

Gjentoftesoen indeholder ogsaa i denne Henseende det

reneste Tand. Derpaa folger

Peblingesoen,

Sortedamssoen, ;.,,^

Emdrupsoen,

Damhuussoen, : ,

Soeborgmose.

Derimod ere de andre Forhold betydelig forskjellige, idet

den storste Mængde qvælstofholdende Substantser findes i Vandet

fra alle Soer i December og den mindste Mængde ,

i Damhuussoen i Februar,

i Peblingesoen i Juli,

i Sortedamssoen i Juli,

i Gjentoftesoen i Juni,

i Emdrupsoen i Juli,

i Soborgsoen i Juli.

Selskabet havde modlaget:

Zoologisch-anatomisch-physiologische Untersuchungen iiber die

nordischen Wallthiere. Von Professor Eschricht, 1 Band,

Leipzig 1849. Folio.

Modet den W^ Januar.

Prof. P. Pedersen meddeelte Resultaterne af Iagttagelser over

Havels Temperatur i JNærheden af Kjobenhavn.

Disse Iagttagelser falde i to Rækker, den ene paa Trekroners

Batteri, den anden paa Badehuset ved Ryssensteens Bastion. Paa



del forsle Sted gaae Iagttagelserne fra Januar 1842 lilDecbr. 1849,

omfatte altsaå 8 Aar, dog mangler Juli i Aarene 1842 og 1843.

Paa det andet Sted begyndtes Iagttagelserne i Septbr. 1838 og

ere siden fortsatte til October 1849; de anstilles imidlertid kun i

Badetiden, nemlig fra Begyndelsen af Juni til Udgangen af Sep-

tember, og i de 5 sidste Aar tillige i den storste Deel af October.

Del Thermometer, der benyttes paa Trekroner, er et Qvægsolvs-

thermomeler, deelt i Femtedeels-Grad efter Reaumur; det hænger

ud fra en Flaade i Havnen, Kuglen 2 Fod under Vandets Over-

flade, og er saaledes indfattet, at Kuglen, naar det tages op for

at aflæses, forbliver omgiven med Vand. Om Vinteren, naar Soen

er tillagt^ hænger Thermometret i en Vaage, der holdes aaben.

Da det imidlertid ofte er blevet beskadiget, kan Rækken ikke be-

tragtes som heelt igjennem anstillet med samme Instrument; men

den derfra hidrorende Forskjel kan dog ikke være betydelig, da

Thermometret altid, efter at være istandsat, sammenlignes med et

provet Thermometer, for det tages i Brug. Paa Badehuset er be-

standig brugt det samme Instrument, et 6 Fod langt Qvægsolvs-

Ihermometer, deelt i Femtedeelsgrader efter Reaumur og fast an-

bragt paa en Flaade, saaledes at Kuglen stedse er 4 Fod under

Vandets Overflade. Iagttagelserne anstilles paa Trekroner hver

3die Time fra Kl. 6 Morgen til Kl. 9 Aften; kun i de sidste 3

Aar er deres Antal i Maanederne fra Novbr. til Marts indskrænket

til tre, nemlig Kl. 9, 12, 3; paa Badehuset ere Observations-

timerne de samme, kun at den sidste er Kl. 7 i September og

bortfalder i October.

De to folgende Tabeller give nu for begge Stationer de maa-

nedlige Middeltal af den hele lagttagelsesrække for hver Obser-

vationstime. For Trekroner ere i de enkelte Maaneder kun de

Aar medtagne, i hvilke alle Observationstimer ere J)levne benyt-

tede. Antallet heraf er angivet i Tabellens forste Pille. De ude-

ladte Aar ere for Januar, Februar og Marts 1847—49, for April

og Mai 1849, for November og December 1846, 47 og 49; for

Juli mangle alle Iagttagelser for Aarene 1842 og 43. Paa Bade-

husene bleve Iagttagelserne for October forst begyndte i 1845,



omfatter altsaa kun 5 Aar, for Juni, Juli og August stolle Mid-

deltallene sig paa 11 Aar, for September paa 13.

Trc-
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gen indtil ud paa Eftermiddagen, hvorpaa den igjen aftager til

Kl. 9 og vedbliver formodentlig dermed til om Morgen, da Tem-

peraturen Kl. 6 Morgen altid er lavere end den Kl. 9 Eftermid-

dag i de Maaneder, hvor der kan være Tale om nogen bestemt

daglig Forandring. Den laveste Temperalur kan altsaa antages at

falde henimod Solens Opgang, ligesom Luftens, den hoieste deri-

mod noget senere end dennes, nemlig i Maanederne fra April til

September mellem Kl. 3 og Kl. 6, og i Midtsommeren maaskee

noget nærmere ved del sidste Klokkeslet end ved det forste. I

de ovrige Maaneder falder Maximum for Kl. 3, og i Vintermaane-

derne, forsaavidt her viser sig nogen Regel, omtrent ved Middag.

Hermed stemme nu ogsaa Resultaterne af den anden Tabel i

det Hele taget overeens, kun at den daglige Forandring ved Bade-

huset er betydelig storre end paa Trekroner, de forholde sig om-,

trent som 5 til 3. Men dette hidrorer fra en reen local Indvirk-

ning der ogsaa fremtræder i Sammenligningen mellem Vandets

Middeltemperatur paa de lo Stationer, og som nedenfor nærmere

skal blive omtalt.

Da der i de her meddeelte lagttagelsesrækker aldeles mang-

ler Iagttagelser for Tidsrummet fra Kl. 9 Efterm. til Kl. 6 Form.,

saa kan en fuldkommen noiagtig Bestemmelse af Dognels Middel-

temperatur paa dem ikke begrundes. Imidlertid vil man dog ikke

feile meget ved at sætte denne lig Middeltallet af de lo homonyme

Par Iagttagelser for 18 og 6, 21 og 9, der, som den folgende

Tabel vil vise, stemme temmelig nær overeens. I denne Tabel

er tillige optaget Middeltallet af alle 6 Iagttagelser, der, sammen-

lignet med det paa den anforte Maade beregnede Middeltal,

giver den Correclion, som skal anbringes paa hiint for al

give dette.



Trekroner.
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teren og andrager lidt over IJ Grad. Men i enkelte Aar kan

den være meget slorre, saaledes var den i Januar 1842 og i De-

cember 1846 næsten 4 Grader, som Luften var koldere end Van-

det. Denne Vandets forholdsmæssig hoie Temperatur i det sil-

dige Efteraar og ved Vinterens Begyndelse bidrager naturligviis

ikke lidet til at formilde denne Aarstid, og da Erfaringen viser,

at Vandets Temperalur i Almindelighed afhænger endeel afStrom-

mens Retning, saa fortjener Forholdet i denne Henseende en

noiere Undersogelse. Resultatet af en saadan findes i vedfoiede

Tabel, der giver de maanedlige Middeltal af Vandets Temperatur

ved Norden- og Sondenvande, efter Iagttagelserne paa Trekroner.

Trekroner.
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Fra Maris til August er Sondenvandc varmere end Nordenvande,

det Modsatte finder Sted fra September til Februar, og herved

maa bemærkes, at Forskjellen om Vinteren er meget betydeligere

end om Sommeren; den er omtrent det Dobbelte. Denne Over-

gang bekræftes ogsaa ved Iagttagelserne paa Badehuset, idet her

Forskjellen mellem Temperaturen af Nordenvande og den af Son-

denvandc er i Juni — 1028, i Juli -0069, i Aug. --0«7i, i Sept.

—0^13, i Oclober +1^14. Overgangen indtræéer her lidt senere,

dog ikke meget, og Forskjellen er lidt storre end den ved Tre-

kroner.

Denne Uovereensstemmelse mellem de to Stationer, saavel i

dette Forhold, som ogsaa ved Storreisen af den daglige Foran-

dring, lader sig nu uden Vanskelighed forklare af Badehusets Be-

liggenhed, i Forening med den efter Aarsliden forskjellige Indflydelse

af Strommens Retning paa Vandets Temperatur. Da Badehuset

nemlig er anbragt paa Strommen mellem Kjobenhavn og Amager,

saa kommer Sondenvande dertil fra Kalleboslrand, der for storste-

delen er lav og grundet; i de varme Sommerdage opvarmes der-

for Vandet her meget stærkt af -Solens Straaler. Ved Trekroner

finder dette ikke Sted, da den Sondcnstrom, som kommer 'dertil,

gaaer Osten for Amager over Dybet af Oresund, og altsaa ikke

paa denne Maade opvarmes mere end Nordenvande. Da nu den

storste Deel af denne Sammenligning henhorer til den Aarstid,

paa hvilken Sondenvande i Almindelighed, ogsaa ved Trekroner,

er varmere end Nordenvande, saa maa Folgen deraf blive, at ved

Badehuset Vandels Temperatur baade stiger raskere i Dagens

Lob og tillige i Gjennemsnit af Dognet er hoiere end ved Tre-

kroner. Men, naar henad Efteraaret Nordenvande bliver varmere

end Sondenvandc, saa indtræder det Modsalte i Henseende til

Middeltemperaturen paa disse to Steder. En Sammenligning mel-

lem dem for de 8 Aar, i hvilke der er iagttaget paa begge Ste-

der, giver folgende Resultat

:
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ligt at fremsætte en Deel velbegrundede Erfaringer, som have

stor Betydning, især paa en Tid, da Kundskaben om de qvan-

titalive Forhold ved de fleste andre Funclioner, som foregaae i

det dyriske Legeme er saa mangelfuld. Uagtet flere af de seneste

Undersogere have anvendt baade stor Skarpsindighed i at bedomme

deres Forgængeres Forsog, og stor Sindrighed i at udfinde nye

Apparater og Mja^lpemidler, for at opnaae den storst mulige Noi-

agtighcd, saa have de vundne Resultaler med Flensyn til Aande-

drættet dog i Hovedsagen været nye Bekræftelser paa ældre An-

givelser. Men ved Siden heraf indeholder navnlig Reignaults og

Reisets Afhandling*), flere nye og interessante Bestemmelser, samt en

værdifuld Undersogelse over Luftblandingers Analyse. Da de fleste og

tilforladeligste Forsog over Aandedrættet ere anstillede med Dyr,

skal de herved vundne Erfaringer omtales forst, og med stadig Henviis-

ning til Resultaterne af flere ældre og nyere Forsogt med Menneskei\

Sunde Dyr udvikle i Regelen lidt Qvælslof, men denne

Mængde er sjeldent over yjjj af den benyttede lUmængde og al-

drig over
^'ij.

Syge eller afkræftede Dyr optage derimod lignende

Mængder Qvælstof. Den ældre Mening af Edward, at man ved

Forsogene over Qvælstoffels Rolle ved Aandedrættet^ kun erholder

Forskjellen mellem det optagne og udviklede Qvælstof, finder her-

ved en Bekræftelse.

Forholdet mellem Illmængden i den uddunstede Kulsyre og

den hele forbrugte Mængde Ilt, synes mere at være afhængigt af

Forets Beskafl'enhed, end af Dyrets Art. Dette Forhold er storst,

naar Dyret lever af Korn, ja i enkelte Tilfælde indeholder den

uddunstede Kulsyre mere Ilt, end der er indaandet. Det Sidste

har Valentin viist kan ogsaa indtræffe ved Mennesker.

Forholdet mellem Ilten i Kulsyren, som uddunster, og den

hele indaandede Mængde Ilt, er mindst, naar Dyret lever af Kjod

eller suller, omtrent 0,62—0,80.

Forholdet mellem Ilten i den uddunstede Kulsyre og den hele

Mængde indaandede Ilt kan hos et og samme Dyr vexle fra 0,62

til 1,04, eftersom Foden forandres. Hos el og samme Dyr vexler

den udviklede Kulsyres Mængde i lige Tid overmaade meget.

•) Annal, de Chim. et de Phys. 3 Ser. T. XXVI. p. 299.
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Unge Dyr udvikle mere Kulsyre, end fuldvoxne af lige Vægt.

Delle er aldeles i Overeensslemmelse med Scharlings Forsog med

Mennesker, hvorved det er viist, at Mennesket uddunster mindst

Kulsyre, naar det sover eller forholder sig roligt, mere naar det

er vaagent og bevæger sig; ja, naar det arbeider stærkt, kan

Mængden af den udviklede Kulsyre stige til del 3-dobbelle af

hvad der under sædvanlige Forhold udvikles. Ligeledes sees af

5/5 Forsog, at Born forholdsviis uddunste mere Kulsyre end Voxne.

Dyr af samme Vægt, men forskjellig Art, udvikle til samme

Tid meget ulige Qvantiteter Kulsyre. Dyrene uddunste kun meget

smaa Qvantiteter af Ammoniak og Svovlbrinte. — Da 5. i sin Tid

antog, at Dyrene uddunstede en temmelig stor Mængde Svovel-

brinte, uagtet han ved sine Forsog med Mennesker forgjæves havde

bestræbt sig for at bestemme Mængden af Svovelbrinte, saa har

han senere anstillet nogie directe Forsog med en Kat, for at be-

stemme, hvormeget Svovelbrinte dette Dyr uddunstede i en be-

stemt Tid. I flere Timer indespærredes Katten i et med behorigt

Laag og Aabninger forsynet Kar af Porcellain. Under Forsogene

lilveiebragtes en Luflstromning ved Hjælp af en Aspirator, og Luf-

ten fra Apparatet blev ledet igjennem opstemmet kulsyret Blyillc.

Mængden af det herved dannede Svovelbly var saare ringe, uagtet

Dyret havde urineret under Opholdet i Apparatet. S. maatte

saaledes bekræfte Rigtigheden af den Angivelse, at Dyr kan ud-

dunste meget lidt Svovelbrint.

En særegen Interesse frembyder Sac*s, Reignault og Reisets

Undersogelser over vintersovende Dyr. Deres Forsog ere anstil-

lede med 4 Murmeldyr, og have blandt Andet givet folgende Re-

sultater. I vaagen Tilstand forholder Murmeldyret sig ligt andre

Pattedyr, men under Vintersovnen forskjelligt; ofte skeer da en

Indsugning af Qvælstof; Forholdet af Ilten i Kulsyren til den

brugte Ilt er undertiden neppe 0,4. Ilten, som optages til ikke-

luftformige Forbindelser, er altsaa meget storre, end naar Dyret

er vaagent; paa den anden Side laber Dyret kun lidt Vand ved

Perspiralionen, da Legemets Varme kun er lidt hoiere end den

omgivende Atmosphære; heraf folger, at Murmeldyrels Vægt for-

liges kjendeligt alene ved Aandedrætlel; men denne Forogelse
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ophorer slodviis, da Dyret Tid til anden urinerer. Det sovende

Murmeldyr forbruger undertiden kun ^*jj Ilt af hvad det behover i

.

vaagen Tilstand. I den Tid, Dyret begynder at vaagne, forbruger

det mere Ilt, end naar det forst er fuldstændigt vaagent Dyrets

Varme foroges hurtigt, og Lemmerne komme lidt efter lidt ud af

den sovende Tilstand. Det sovende Dyr kan uden Skade længe

leve i en paa Ilt saa fattig Atmosphære, at et vaagent Dyr

vilde qvæles deri.

Dyr med koldt Blod aande meget mindre end de varmblodige

Dyr, men iovrigt fandtes Intet særdeles hvad Forholdet af de ud-

dunstede Luftarter angaaer; derimod fandtes at Froer uden Lun-

ger udviklede omtrent ligesaa meget Kulsyre, som almindelige

Froer. Saa mærkeligt denne sidste Erfaring end synes i forste

Oieblik, saa er den i Grunden kun en Bekræftelse paa den Er-

faring, at Froerne om Vinteren leve under Forhold, hvor de

ikke kunne benytte deres Lunger til at aande med. Insecternes

Aandedræt, som Oldenborrenes og Silkeormenes, er meget raskere

end Krybdyrenes. Delte Forhold, ligesom den storre Mængde

Varme, de udvikle, hænge sammen med den slorre Mængde Næ-

ringsmidler, som de forholdsviis fortære.

Indesluttes Dyr i en Atmosphære, som indeholder 2 til 3 Gange

saameget Ilt, som i den sædvanlige Atmosphære, da bemærkes ikke

nogen foroget Udaanding af Kulsyren; der foregaaer i det Hele

ingen Forandring. I en Atmosphære, som tildeels indeholder Brint

istedetfor Qvælstof, foregaaer Aandedræltet næsten ogsaa som i

Atmosphæren; man bemærker kun et lidt storre Forbrug af Ilt,

som Regnault og Reiset tilskrive, at Dyrene have aandet noget

stærkere, for at erstatte den storre Afkjoling, som Dyret lider i

Beroring med Brint.

Den Mængde Kulsyre, som Dyrene uddunste gjennem Lege-

met, med Undtagelse af Hovedet, er saare ringe og stiger yderst

sjeldent til ^'jj af den Mængde Kulsyre, som udaandes gjennem

Mund og Næse. Denne sidste Angivelse stemmer ret vel med S's

Undersogelscr af delte Forhold hos Mennesker. Forsogene med

en Dreng paa 9 Aar gav et Forhold af ^\; Forsogene med en

Pige paa 10 Aar gav omtrent .f^, Forsogene med en voxen Pige
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ligesom Forsogene med en Karl gave omtrent 5^5. Herved maa

bemærkes, at medens de samme Born bleve benyttede saavel til

Forsogene ved den totale Perspiration, som ved Hududdunstnin-

gen, saa vare derimod de voxne Personer forskjellige Individer

ved de to Rækker af Forsog.

Franskmanden Barral har bekjendtgjort en Række Undcr-

sogelser over Forholdet af Vand, organiske Stoffer, Chlor og ild-

faste Salte i Næringsmidler og Udtommelser. Ligeledes har han

foretaget et stort Antal elementaire Analyser, for at bestemme,

hvormeget C, H og O det menneskelige Legeme modtager og af-

giver i en bestemt Tid. Det er altsaa en Gjentagelse af de For-

sog, Liebig i sin Tid anstillede over samme Gjenstand, kun an-

stillet med et færre Antal Personer, og med stor Omhu for at

undgaae de fleste af de Unoiagtigheder, man har dadlet ved Lie-

bigs Forsog. Da imidlertid Milion, som efter Aftale med Reig-

nault og Reiset ligeledes har optaget denne Undersogelsesmaade,

blandt andet er kommen til det Resultat, at ved Inddampningen af

Urin og andre lignende Stoffer tabes altid 10 til 50 g Qvælstof,

saa er det aabenbart, at da Barrals Analyser ere foretagne med

Stoffer, som forst ere inddampede til Torhed, saa kan der i flere

Henseender næres Tvivl om Rigtigheden af forskjellige af hans

Resultater. S. indskrænkede sig derfor til at anfore, at ifolge

Barral forbruger Mennesket mere Kulstof om Vinteren, naar det

lever i en kold Atmosphære, end om Sommeren, og det i et saa-

dant Forhold , at naar den i een Time uddunstede Kulsyre inde-

holder 10,1 Gram Kulstof, saa vil den om Vinteren i samme Tid

uddunstede Kulsyre indeholde 13,2 Gram Kulstof.

Forsaavidt man under Opholdet i en kold Atmosphære i Reg-

len bevæger sig mere, end i den varme Sommerluft, saa finder

heri en Overeensstcmmelse med S/s ovenan forte Forsog. End-

videre fandt Barral, at Ilten, som behoves til Aandedrættet^ ud-

gjor J af Næringsstoffernes Vægt, og at Vandet, saavel det i Næ-
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ringsmidlernc tilstedeværende, som det, der (Jannes af Aandedræl-

tct udgjor omtrent 78 g af Næringsmidlerne + den benyttede Ilt.

Ligeledes opstiller Barral folgende Sammenligning mellem de Be-

standdele, som fores til Legemet, og dem^ som fores derfra.

Tilgang = 100. Bortgang = 100.

aste og flydende , Vand ved .,
.

Ilt. Kulsyre. Udtommelser. Tab.
riæringsmidler. Perspiration.

74,4. 25,6. 34,8. 30,2. 34,5. 0,5.

Selskabet havde modtaget

:

Et storre Kort over Island paa 4 Blade med physisk-geographisk

Illumination.

Et mindre Kort over Island paa 1 Blad, illumineret efter Landels

administrative Inddeling.

(Disse Kort ere meddeelle af det islandske litleraire Selskab.)

The quarterly Journal of the geological Society Nr. 20. Novbr.

1849. London.

Elements of electro-biologie or the Voltaie mechanisme of Man

by Alfred Smee. London 1849. 8vo.

Sitzungsberichte der Kaiscrl. Oesterr. Akademie. Aprilheft 1859.

Archiv der Kaiserl. Oesterr. Geschichtsqvellen. 1849. H. 3 & 4.

Memoires de l'aeademie Imperiale de St. Petersbourg. VIme serie,

Tome Vlllme, seconde partie, sciences naturelles, Tome VIme,

3, 5 & 6 livraison. Petersbourg 1849.

Memoires présentés å l'aeademie Impér. de St. Petersbourg. Tome

Ylme, 2 & 3 livraison.

Bulletin de la société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Année

1848, 3 (fc 4. Année 1849, 1.

Recherches sur l'organisalion et le develloppement des linguatules

par P. S. van Beneden. Bruxelles 1849.

Flora Batava. Nr. 160.

Annalen der Konigl. Slernwarte bei Munchen. 2ter Band.
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Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XVI. Part V
for the session 1848-1849.

Proceedings of the Royal Soc. of Edinburgh. U

Observations in magnelisme and meleorology, made at MakerstOun

in Scolland in the observatory of General Sir Thomas Mac-

dougall Brisbane Bart. in 1845-1846 forming Vol. XIX.

Part I of Ihe transactions of the Roy. Soc. of Edinburgh.

Edited by John Allar^ Broun, Esq. Edinburgh 1849. 4to. -

Modet den 15^^ Februar.
m

^
Åi

Conferentsraad Orsted forelagde Selskabet sine Betragtninger

over Forholdet, hvori Det, som vi finde uskjont i Naturen, staaer

til det Heles Skjonhedsharmoni. Han begyndte med at sige, at

han, endskjondt han ofte havde tænkt over denne Gjenstand, dog

folte at han var langt fra at have oplost sig alle Vanskeligheder;

men at han fornemmelig dreves til nærværende Meddelelse ved

det Onske, at liore sine Selskabsfællers, og siden andre Sagkyndiges

Bemærkninger derover. Meddelelsen gav ogsaa virkelig Anledning

til Forhandlinger, som ikke have været uden Indflydelse paa den

Fremstilling af Indholdet, som her forelægges; thi adskillige Ind-

vendinger viste Meddeleren, at han i visse Retninger ikke havde

udviklet sin Mening tilstrækkeligt, og ved nogle understoltende Be-

mærkninger blev han paa den anden Side sat istand til at udtrykke

sig med en fuldere Tillid, i det mindste over eet Punkt Han

troede ogsaa forud at burde undskylde, at han for at fremsætte

de Betragtninger, som. umiddelbart angaae Gjenstandene, maatte

udbrede sig over Adskilligt, som ikke staaer i umiddelbar For-

bindelse dermed.

Orsted har i sin Samtale over Tonerne (Skandinavisk Sel-

skabs Skrifter 1808) fremsat og siden i flere Retninger udfort den
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Grundlære, at vi modtage Skjonhedsindtryk af det Fornuflstem-

mende i Tingene, dog ikke saaledcs at vi ved Tænkning opfatte

det som fornuftstemmigt, men derved at vor indre Sands, ifolge

sin egen Fornuflindretning, foler Tilfredsstillelse ved det Fornuft-

stemmende. *

Det kunde ved forste Oiekast synes, at der af denne Lære

maatte folge, at alt Fornuflslemmende skulde være skjont; men

hertil svares, at vor indre Sands ikke formaaer at falle Præget

af andre end de mest enfolde Tanker. Grændsen herfor er ikke

fast, men tvertimod meget hevægelig. At Skjonhedssandsen, lige-

saavel som de udvortes Sandser, har en meget ulige Skarphed hos

de forskjellige Mennesker, at den endog hos hvert Menneske kan

skærpes ved Oveise i skjonne Gjenstandes Betragtning og Efter-

ligning, er Enhver bekjendt: men at Tænkningens Indvirkning for-

maaer at udvikle den indre Sands, er en Sandhed, som maaskee

ikke saameget kan siges at være betvivlet, som at være blevet

altfor lidet anvendt til at forstaae Skjonhedslæren. Nogle Exemp-

ler ville bedst oplyse dette. Det er en bekjendt Erfaring, at Men-

nesker, hvis Forretninger fordre, at de meget hyppigt udfore

Maalninger og tænke over samme, derved opnaae en Færdighed i

slrax at skjonne baade Storrelser og deres Forhold, uden fore-

gaaende Overveielse. Det tidligere Tænkte er da blevet dem til

noget Umiddelbart. De, som meget sysselsætte sig med tænkende

Brug af Tallene, erhverve derved en lignende Færdighed, til

umiddelbart at opfatte mange Talforhold, som Andre kun ved

Eflertænkning formaae at fatte. Endskjondt disse Exempler, som

ere valgte, fordi de ere saa bekjendte, vedkomme mange Ting,

som ikke hore til Skjonhedsopfatningen , ere de dog ikke denne

fremmede; thi Maalforhold er En af det Skjonnes Bestanddele.

I •utallige Tilfælde danne vi os i vor indre Sands et Billede

af Ting, hvoraf vi aldrig have modtaget noget umiddelbart Sandse-

indtryk. Længe forend Menneskene fandt paa at afbilde Landene

ved Kx)rter, dannede Mænd, som havde gjort iagttagende Reiser,

sig el Billed af det bereiste Land, og meddeelte andre det. Dette

Billed havde han da ikke af blotte Sandsninger; Afstandene havde

han f. E. ofle maattet slutte sig til af forskjellige Omstændigheder,
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som den paa visse Reiser anvendte Tid, sammenholdt med de

overvundne Vanskeligheder. Bjergenes Udstrækning og Hoide,

Flodernes Lob, Kysternes Udstrækning og Skikkelse kunde han

ligesaa lidet udelukkende have lært af umiddelbar Sandsning, eller

endog af Andres Beskrivelse, 'men maatte i mange Henseender

have udgrandsket den. Men det ved alle disse sandselige og

aandelige Handlinger dannede Billed traadte nu frem i hans An-

skuelse, og det blev ham muligt, gjennem Talen at opvække sammo

hos Andre. De Afbildninger, som i vor Tid tilveiebringes af Lan-

dene, ere Værker af utallige Maalninger og Slutninger, saa at det

Billed, vi ved Hjælp af et Landkort modtage af et Land, hidrdre

fra en Forening af Sandsning og Tankevirksomhed. Vil man endog

paastaae, at den som nu seer Kortet, kun ftmer Billedet ved Hjelp

af en umiddelbar Sandsning, maa man dog tilstaae, at den som

forst frembragte Kortet, ikke var i samme Tilfælde. lovrigt er

det vel klart, at den som blot modtager det umiddelbare Sandse-

indtryk af Kortet over et Land, og ikke til Synet af Kortet med-

bringer mange ved Tænkning erhvervede Indsigter, og desuden

grandsker videre derover, vil deraf hente sig et meget fattigt

aandeligt Billed.

Saaledes indlemmes Kundskaber, som vi ved Tænkning have

erhvervet os, som et aandeligt Billed i vor indre Anskuelse, og

fornyes ved given Leilighed deri, med Anskuelsens Umiddelbarhed,

altsaa uden at al den Tænken, hvoraf det er Frugten, tillige skulde

fornyes. Tænkning og Sandsningsevne have arbeidet derpaa i

Fællesskab, og det bliver ogsaa bestandigt fælles Eiendom, kun

bruger hver af disse Evner det paa sin Maade. Selv med Hensyn

paa Gjenstande af en mindre sandselig Natur gjælder dette. Den

som kjender mange Sprog, og har grandsket deres indbyrdes For-

hold, vil om hidrorende Gjenstande ikke blot med Overveielse og

Eftertænkning domme rigtigere derom end den Uvidende, men

ogsaa derover have et Skjon, ifolge et umiddelbart Indtryk. Selv

hele Tænkningsresultater bringes saaledes til at gaae over i An-

skuelsen. Vi opfatte f. Ex. Cirkelens Figur forst ganske umiddel-

bart, og vor indre Sands tilfredsstilles ifolge sin oprindelige For-

nuftstemmighcd ved dette Indtryk; men hertil kommer hos den,
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der har gjennemlænkl de mangfoldige Egenskaber og Forhold, som

Tænkningen lærer os at finde i Cirkelen, en Forestilling om den

Tankernes Eenhed, hvori de alle hore sammen, og — har man

ret gjort sig fortrolig dermed — saa indpræger denne Forestilling

sig som et Minde i den indre Sands, og danner deri et Tanke-

billed, som ei blot tilhorer Fornuften, men ogsaa Sandsen, der

fornemmer den som Noget den umiddelbart foresvævende.

I det den indre Sands saaledes gjcnnemlrængcs og befrugtes

af vore ovrige Evner, og virker saavel opfattende som frembrin-

gende med Umiddelbarhed, er den ikke blot en Sands i Ordets

mere indskrænkede Betydning, men faaer Navn af Indbildningskraft.

Det er ved denne Evne, at detSkjonne opfattes og, forsaavidt det

udspringer af os selv, skabes. Den virker ligesom alle Kræfter i

Verden efter Fornuftlove. Vel skeer dette meget hyppigt paa en

Maade, som undgaaer vor Grandskning; men dog er det lykkedes os

at see saa mange og tydelige Spor deraf, at vi derfra kunne slutte

til det Hele, ligesom vi gjore det med Hensyn paa Naturens Love.

Efter alt det Foregaaende see vi, at Indbildningskraften har

en Række af Udviklingsstader, som paa de mangfoldigste Maader

lobe over i hverandre. Man kunde maaskee deri opstille nogle

betydningsfulde Udviklingstrin, ligesom man sælger Tidsaldere i

Historien; men dette skulde dog ikke her forsoges, hvorimod man

kunde skjælne tre Hovedarter efter de i Skjonhedsopfalningen

sammenvirkende Evner: den egentlige Natursands for detSkjonne:

Indbildningskraften, som denne ved vore forskjellige Sjæleevners

mangfoldige Virksomhed befrugtede Natursands: den vidende Skuen,

som finder Sted, naar Indsigten har naaet den Klarhed, at den

vundne Sandhed fremtræder i en for den indre Sands anskuelig

Skikkelse.

Forsaavidt den indre Sands fornemmelig opfatter umiddelbart,

ville Figurer, som udtrykke de eenfoldere Tanker, Symmetrie endog

af meget forviklede Former, Lysafskygninger og Farveforhold,

Lydbevægelse (Rhythmus), de eenfoldere Toneforhold og Tonebe-

vægelser, være dens fornemste Gjenstande.

Meget, som denne Sands vilde opfatte som skjont, dersom

den kunde modtage Indtrykket deraf paa eengang, eller indenfor
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visse snævre Grændser i Tiden og- Rummet, viser sig saaledés for

den, at de vidt fra hverandre fjernede Dele kun enkeltviis frem-

stille sig for den. Et Exempel, som henviser paa mangfoldige

andre, vil aplyse dette. Forestille vi os et bladlost Træ ganske

for sig alene, ville vi sjeldent nok finde det skjont, men dog kan

det i en heel vinterlig Egn være et Led i et skjont Hele.

Gaae vi nu videre og tænke os Træet i dets hele aarlige

Væren, saa optages dels fattige Vinterlilværelse i et heeltLivsbil-

led, og udgjor et Led i dels Skjonhed. Det er sandt, at saadanne

Exemplcr ikkun vise, at det eenstige Skjonne kan være Led af

et Skjonhedshele; men mere er der her endnu ikke tilsigtet; thi

den blot umiddelbart virkende Sands kan ikke opfatte de mere

forviklede Naturtanker. Enhver vil mindes Exempler nok, hvor

enkelte Naturgjenstande, som for sig intet Skjonhedsindtryk gjorde

paa ham, dog ikke have forfeiletdet i en forenet Virkning af Omgivelse

og Belysning, med alle deraf folgende Afskygninger, ei at tale om,

at Mennesket -saa tit ikke befinder sig i den Tilstand, at han op-

fatter Tingene saaledés med forenet Liv og Rolighed, som ud-

kræves til ret at fole, hvad Naturen byder ham Det, der af

Sandsen ikke opfattes som skjont, er da meget ofte kun Brud-

stykker af et skjont Helej vi kunne sammenligne det med et af

et symetrisk Hele saaledés udrevet Stykke, at al Symmetrien deri

er forsvunden, eller med en Dissonants, som kan oploses derved,

at den i Forbindelse med flere Toner indlemmes i et lidt storre

Tonehele.

Paa noget lignende have vi at tage Hensyn, ved at betragte

den Skjonhedsopfatning, der finder Sted, naar en Gjenstand, som

uden for sin Naturstilling synes at være uskjon, viser sig som

skjon, naar den sees i sin rette Nalurstilling. Svanen finde vi

skjon; men dette vilde vi neppe, dersom vi ikke vare vartte dertil

ved Samfoldigheden af alle de Indtryk, hvorunder vi pleie at see

den. Den beromte veltalende ^wrÅe, hvis Tanker over det Skjonne

vistnok have faaet en lidetfortjent Anseelse, brugte blandt andet

Svanens almindeligt tilstaaede Skjonhed til at besmykke den Me-

ning, at Skjonheden slet ikke beroede paa Figuren; at den ikke

ene beroer derpaa var ham ikke nok. Man vil her ikke videre
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opholde sig ved hans Meninger, men bruge Svanen som el op-

lysende Exempel paa Betydningen af en Gjenstands Nalurslilling

med Hensyn paa Skjonhedsopfalningen. Man foreslille sig et

Menneske i det besynderlige Tilfælde, aldrig at have seet en

Vandfugl. Lad ham forste Gang faae Svanen at see i en Honse-

gaard, mellem de ovri^e Fjederdyr og berovet den Adgang til

enhver stor Vandsamling, hvori den kunde rendse sine Fjedre

og vedligeholde deres skinnende Hvidhed; mon han vilde finde

den smuk? Han vilde vel rose den smukke Boining, Halsen antager

i visse Stillinger, og det rode Næb; men han vilde sludse ved dens

ufuldkomne Ligevægt, og sige: der er et forunderligt Misforhold

mellem den lange Hals og den korte Krop med de korte Been

og brede Fodder, hvoraf folger en vraltende Gang; men lad ham

nu see den i dens rette Nalurslilling, flydende paa Vandet, og

han vil neppe gjenkjende den. Vi betragte den som oftest kun

nær nok, naar den befinder sig paa en rolig Vandflade, hvor den

afspeiles i Vandet, og i Forening med sit Billed danner en ud-

mærket skjon symelrisk Figur. Dens i Vandet ideligt tvættede

Fjedre, vise sig her i deres skinnende Hvidhed, og danne en skjon

Sammenstilling med det brede, rode 'Næh og del morke Oie, som

fremtræder mellem det Rode og Hvide; men desforuden er her

enhver Mangel af Ligevægt forsvunden. Vandet bærer den Krop,*

som kun undtagelsesviis skal bæres af Benene. Halsen, som i sin

bolede Stilling allerede selv er skjon, bidrager i denne Stilling

med til Ligevægten, imedens Svanen majestætisk langsomt skyder

sig hen ad Vandfladen. Indbildningskraften foier endnu noget til

delte næsten umiddelbare Skjonhedsindtryk. Ved Hvidheden op-

vækkes Forestillingen om Reenhed; og da Hvidhed og Reenhed ere

os et Sindbilled af aandelige Egenskaber, modtage vi uformær-

ket delle Indtryk med, uagtet vi ingenlunde tillægge Dyret selv

disse Fuldkommenheder; men det bliver os et Sindbilled af noget

horere end det, vi umiddelbart see i Gjenstanden. Fra en anden

Side foier endnu Indbildningskraften nye Forestillinger til; medens

vi see Svanens halvtloflede Vinge ^ mindes vi paa eengang om

dens Lighed med et fjernt Skib, og dens Evne til at flyve. Det

Indtryk, vi modtage af hele Synet, har Noget af det Ophoiede, No-
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get af det Kraftfulde, Noget af det Rene, Noget af del Harmoni-

ske, som ofte endnu forhoies ved Omgivelsen, som den blaae Him-

mel, der speiler sig i Vandet, Vandets egen Blankhed, en Bag-

grund af gronne Træer. Kun hos nogle Faa vil endnu Oldtidens

Diglersagn om Svanesangen og denne Fugls Helligelse til Apol

foie Noget hertil. — Men naar vi nu see Svanen paa Land, op-

hore vi da at finde den skjon? Som oftest folger det hele Billed,

vor Indbildningskraft har dannet sig om den, endnu med paa

denne Dyret fremmede Grund og forandres kun lidet i den korte

Tid, vi sædvanligt see den der; men skulde vi see den der længe,

vilde dens for en saadan Tilstand uhjælpsomme Bygning meget

forandre det Indtryk, vi havde modlaget af den, medens vi saae

den i dens egentlige Naturstilling. Vi ere saa vante til at seé

Svanen i dens rette Naturstilling, at vi næsten studse ved Opfor-

dringen til at betragte den udenfor samme. Ganske i det mod-

satte Tilfælde befinde vi os med Hensyn paa Aben. See vi et

Oieblik bort fra de Folelser, der opvækkes hos os, naar vi sam-

menligne den med Mennesket, og forsætte vi os hen i de Egne,

hvor den fremstilles os i dens Naturstilling, i Skoven, paa Træ-

ernes Grene, mellem deres Lov, hvor dens behændige Klavren og

dens lystige Spring more os, saa tjener den baade til at oplive

den Naturomgivelse, hvori den befinder sig, og opvækker et der-

med sammenhængende Behag. Dens Lighed med Mennesket, som

man iovrigt har anslaaet for hoit, har givet os Anledning til Sam-

menligninger, som have krænket vor Selvfolelse, men endnu mere

ere faldne ud til at vække hos os en Modbydelighed for den.

Det maa være nok at have henpeget paa Noget, som kan bi-

drage til at oplose denne Naturdissonants; maaskee vil en mere

Indsigtsfuld kunne gjore delte fuldkomnere: maaskee vil denne

Losning endog fordre Indsigter, som endnu ikke haves. Til at

forebygge Misforstaaelser bor det endnu her udtrykkeligt siges,

at der ingenlunde fordres, at vi skulle ophore, indenfor en vis

Opfatningskreds at betragte Aben som hæslig, fordi den Hæs-

lighed, vi finde hos den, kan som en [Naturdissonants oploses

i en omfattende Harmoni; hver af disse Opfatninger har sin Be-
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værelseskreds end den anden.

Til at oplyse en anden Art Hæslighed hos Nalurgjenslande,

kan Flagermusen tjene. Den henhorer til Pattedyrene og har dog

en falsk Lighed med Fuglene, idet at dens Forbeen med deres

umaadeligt forlængede Tæer ere bespændte med Hinder, som tjene

til Flyveredskaber, saa ulige disse end ere Fuglens Vinger. Dette

Dyr afviger saa stærkt fra Pattedyrenes Skikkelser, at vor sand-

selige Opfatning ikke vil give den Plads imellem dem, og ligesaa-

daa gaaer det, naar vi forsoge at give dem en Plads blandt Fug-

lene. Den skrækker saaledes Inbildningskraften, som noget Una-

turligt, endskjondt den unægteligt har sit velbestemte Sted i Dyr-

livets Udviklingsrække; men dette fremtræder ikke for Indbild-

ningskraften. Forst dersom en hoist fuldendt Viden kunde frem-

stille i enfolde og klare Træk, hvorledes den horte til Nalurhelet,

vilde Indbildningskraften kunne danne sig et tilsvarende Billede.

Paa det Indsigternes Stade, hvorpaa vi befinde os, maa Indbild-

ningskraften blive uforsonet dermed; ja, den foier endnu til, at den

forer sit Liv i Morket, og derved end ydermere minder os om

noget detSkjonne og Gode Fjendtligt. Fornuften kan ikke fordre,

at Inbildningskraften skal opfatte Sagen anderledes; men den siger

os allerede forelobigt, at netop det, at den skjuler sig i Morket,

formindsker dens Indgreb i vor Skjonhedsverden, og Fornuften

tvivler ikke om, at Flagermusen udgjor en Dyreslæ^gt, der horer

til det Heles Samstemning. Man seer let, at Vanskeligheden

ikke her er fremstillet som oplost, men at der kun er henpeget

paa den i Fornuftverdenen liggende Nodvendighed, at den maa

lade sig oplose, og gjennem en ved Fornuften frembragt Klarhed

engang findes forsonet med Indbildningskraften. Hverdagslivets

Opfatning vil herved ikke tilinletgjores; thi det vil kun være for-

saavidt, som Indbildningskraften gaaer over i vidende Anskuen, at

denne Forsoning skeer.

Det er ogsaa forst paa et saadant Slade, at Vanskabningerne

kunne sees i deres Sammenhæ^ig med hele Naturens Lovstemmig-

hed. Saavidt vor Indsigt hidtil er kommen, see vi, at Vanskab-

ningerne frembringes ved en overvættes enten Forstorring eller
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Formindskning af visse Organer, og Iagttagelserne over dette

Slags Misforhold oplyser os ikke sjeldent vigtige Naturhemmelig-

heder; men efter hvilke Love de indordnes i det Heles Fornuft-

harmoni, vil sandsynligviis seent opdages.

Selv Digtningsaanden har sin Indflydelse paa vor Skjonheds-

opfatning; her tales ikke om tilfældige Digtninger, men om
Menneskesamfundels. Saaledes er den Plads, vi have indrommel

Loven i vor Skjonhedsverden ikke blot givet ifolge dens Skikkelse.

Alt, hvad man i de Lande, hvor Loven har sit Hjem, har fortalt

om dens Styrke, er fulgt med Kundskaben om Dyrets Skikkelse,

saa at Indbildningskraften faaer et meget forstærket Indtryk af

Lovens iovrigt virkelig kraftfulde Ydre. Den af Erfaringen over

Menneskene hentede Kundskab, at den Kraftfulde lettere end andre

hæver sig over smaalige Lidenskaber, har ladet Menneskene til-

lægge Loven en Hoimodighed, den ikke har; men det er, om man

saa tor sige, Menneskeslægtens Nalurdigtning, der har heftet sig

til Dyret, og derfor med Berettigelse oplages i Menneskeslægtens

eller maaskee kun i visse store Menneskesamfunds Indbildnings-

kraft. Paa samme Maade har Indbildningskraften tildannet vore

Forestillinger om de Dyr, som nærmest omgive os, eller nærmest

komme i Vexelvirkning med Menneskene, og saadarine forenede

Værker af Sandsning og Indbildningskraft have deres Gyldighed

indenfor den Tilværelseskrcds. for hvilken de ere dannede.

Paa samme Maade er der ogsaa bleven anviist visse Dyr en

Plads blandt de Hæslige, uden at denne vilde været anviist ifolge

det rene Sandseindtryk. Til Exempel derpaa kan Slangen tjene.

Vor Erfaring om den Giftighed, som findes hos mange Arter deraf,

har sikkert sin Deel deri. Ved Menneskeslægtens Naturdigtning er

vor Uvillie mod den end ydermere foroget. Denne Opfatning af

Slangen som hæslig har samme Gyldighed, som de nylig omtalte

Skjonheds Indtryk af adskillige andre Dyr. \-,[

drsted tilfoiede her en Bemærkning over digtede Skikkelser.

De billeddanncnde Kunstnere have ofte brugt Vinger til at antyde

Guders og Engles Evne til at bevæge sig gjennem Rummet over

Jorden. Forsaavidt disse Vinger ere blevne brugte til Antydning

af denne Evne, have de deres gode Gyldighed for Indbildnings-
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kraften; men ofte have Kunstnerne, dog saavidt jeg mindes ikke

i Oldtiden, dannet Vingerne saa store og saaledes stillede, at Ind-

bildningskraften maae tage dem for den fremstillede Skabnings

virkelige Flyveredskaber. Hvor dette finder Sled, taber Skabnin-

gen sit Præg af Overnaturlighed, den vil være naturlig, og bliver

naturstridig. Det er en Naturlov, at Vingerne hos alle Ryg-

hvirveldyr kun dannes ved en egen Udvikling af de Bevægel-

sesredskaber, som tilhore Forkroppen, Armene hos Menne-

skene, Forbenene hos Pattedyrene. Derfor have Fuglene hver-

ken Arme eller Forbeen. En Indbildningskraft, som er for-

trolig med denne Naturlov, vil da siddes over hin digtede For-

andring i Menneskeskabningen. Mange, som kun loseligt have

hort om denne Lov, men ikke indseet dens Naturbetydning, ville

uden Tvivl dog finde' en Tilsætning af Vinger uanstodelig. Deres,

med Hensyn paa denne Sag kun i det Tomme svævende Tanke,

finder den ikke umulig; men den, som har nogen Kundskab om

de Muskler, som vilde behoves til at sætte saadanne nye Bevæ-

gelsesorganer i Virksomhed, og alle de vidtomfaltende organiske

Forandringer disse atter vilde forudsætte, indseer at Forandringen,

hvis den gjennemfortes , maatle gjore den fremstillede flyvende

Figur til en- ganske anden Skabning end et Menneske. Orsted

henstiller denne fra Naturvidenskaben hentede Betænkelighed til

Kunstnernes og Kunstkj enderes Overveielse.

Endnu foreligger der en vigtig Art af det Hæslige til vor

Overveielse, nemlig de Ting som hænge sammen med de levende

Væseners Odelæggelse. Faa Gjenstande gjore et saa stærkt Ind-

tryk paa os som Forraadnelsen. For den umiddelbare Sands er

den væmmelig, for Livet farligt, for Indbildningskraften rædsom.

Den kan paa Endelighedens Stade aldrig ophore at frembringe

delte Indtryk hos os; thi den viser os ikke den sandselige Til-

intetgjorelses hoie Betydning i Naturlivets Hele, og endnu mindre

del Haab, som for Mennesket ligger hinsides denne Tilintelgjorelse.

I den hoieste aandelige Anskuelse træder dog denne, af Indsigten

os lærte Sammenhæng ogsaa frem for Indbildningskraften og dan-

ner et ophoiet Skjonhedsbilled, under hvis Anskuelse det ikke fal-

der os ind al nedstige til Minder om Sandseindtrykkene. Enkelte
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af Dodens sandselige Tegn^ kan den billeddannende Kunstner,

navnligt Maleren dog benytte, f. Ex. Dodningehoved med Dodninge-

knokler ved Siden af en Mand i Andagt. Det bliver da en ved

sin Sammenhæng med et hoiere Haab oplost Dissonants. Digteren,

hvis Fremstilling ikke er bundet til det umiddelbare Sandseindtryk,

kan endnu gaae langt videre, og oplofte os til en Hoide, hvor

Undergangen kun er Indgangen til et hoiere Liv.

Saaledes gives der vistnok, med Hensyn paa Alt hvad der

opfattes af os som uskjont éller hæsligt i Naturen en aandelig

Opfalningskreds, hvori det er Led i et Skjonhedshele. Var det

os muligt at sammenfatte alle Gjenstande paa Jordens Overflade,

saavel de skjonne som de uskjonne, i et indtil Overskuelighed for-

mindsket Billed, hvori naturligviis alle Gjenstande maalte være

indbefattede i deres rette indbyrdes Storhedsforhold, vilde sand-

synligvis endog denne sandselige Anskuelse danne et Hele af en

hoi Skjonhed.

Meddeleren foler selv dybt hvor usigeligt langt disse Bemærk-

ninger ere fra at oplose den store Opgave, han her har berort;

men det har syntes ham gavnligt, at den som har gjort en saa-

dan stor Opgave til Gj ens tand = for sin Grands'kning, vover at

fremsætte sine Tanker til Provelse, om han endog finder sig langt

fra Maalet.

Er hans Opfatning rigtig bliver det Hæslige, ligesom i en ms

Betydning det Onde, et Endeligbedsforhold. Det Væsentligtskjonne

derimod er evigt.

Modet den 1«*^ Marts,

Et Udkast til Selskabets Budget for 1850 blev forelagt af

Kassecommissionen ved dets Medlem Conferentsraad Kolderup Ro~

senvinge og efter Droftelse og de fornodne Afstemninger blev

Budgettet saaledes bestemt; ^ jBoet«



28

Indtægter.

i. Kassebeholdning ved Slutningen af 1849
2. Renter af Selskabets Fonds*) • • .

3. Fra det Classenskc Fideicommis . . .

4. Etatsraad Schou's og Frues Legat . .

5. For Salget af Selskabets Skrifter . .

rdgifter.

i. Gager og Lonninger
2. Til Samfundet for den danske Litteraturs

Fremme
3. Præmier
4. Selskabets Skrifter

5. Ordbogen . .

6. Det magnetisk-meteorologiske Observatorium

7. Regeslum diplomaticum

8. De besselske Soltavler

9. Registrator Knudsens Bidrag til Danmarks
Topographie i Middelalderen

10. Subscription paa 2det Bind af Saxo . . .

11. Tegninger til en Afhandling af Dr. Kroyer .

12. Cand. Coldings Forsog .

13. En Buste af Kong Christian den 8de . . .

14. Til antiquarisk-geologiske Undersogelser . .

15. Til Collation af Haandskrifter i Rom . . .

16. TilLilteratus Erslevs Forfatterlexicon . . .

17. Selskabets Folium i Banken
18. Gratificationer ,

19. Tilfældige Udgifter '"''0
. .

Rbd.

1,958

4,800
200
50

_180
7,188"

885

181

400
2,000
450
600
450
200

100
200
45
152
200
400
100
100
16
50

200

6,729

Sk.

63

63

70

»

»

»

»

»

"70

*) Selskabets rentebærende Capital udgfj6r:

25,000 Rbd. med 5 pCt. Uentc .... 1,250 Rbd.

97,062 - „ 4 pCt — 3,882 — 46
3,400 — „ 3 pCt. — .... 102 —

125,462 Hbd. med Rente 5,234 Rbd. 46 ,«

samt 200 i; i 3 pCt. engelske Obligationer, hvis Renter beregnes efter

Coursen.

Ar denne Capital betragtes 100,000 Rbd., ifolge Selskabets Beslutning i

1838, som et Fond, der ikke maa formindskes, Resten derimod som disponibel

til videnskabelige Foretagender.
Ved ovenstaaeude Ansættelse af Renteindtægten i indeværende Aar er

forudsat, at Renten vil blive belastet med Krigsskat af lignende Storrelsc,

som i de to foregaaende Aar.
**) Til Udgifterne maae endnu foies: Subscription paa 50 Exemplarer af DHrr.

Brandt & Fengers Udgave af Christen Pedersens Skrifter.
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Regnskabs-Oversigt for 1849.

Indtægter.

1. Kassebeholdning: fra 1848 . . .

2. Renler af Selskabets Fonds . .

3. Fra det Classenske Fideicommis .

4. Etatsraad Schou's og Frues Legat

5. For Salget af Selskabets Skrifter

Udgifter.

1. Gager og Lonninger

2. Til Samfundet for den danske Litteraturs

Fremme
3. Selskabels Skrifter

4. Ordbogen
5. Det magnetisk-metéorologiske Observatorium

6. Til Litteratus Erslevs Forfalterlexicon . . .

7. Til 2<lct Bind af Christian den 4des Breve

ved Etatsraad Molbech

8. Til Udgivelsen af Documenter, vedkommende
Christian den 2den, ved Magister Allen . .

9. Selskabets Folium i Banken

10. Gralificationer

11. Tilfældige Udgifter

Ved Udgangen af 1848 var Selskabets Capital

127,004 Rbd. 16 Sk.

Kassebeholdningen 1,495 — 37 „

Ved Udgangen af 1849 var Selskabels Capital

125,462 Rbd. „ -

Kassebeholdningen 1,958 — 63 -

samt 200 £ i 3 pCt. engelske Obligationer.

Rbd.

1,495

4,861

2C0
50

196

6,803

885

181

2,248
2i3
599
100

300

100
16
30
170

4,844

128,499

127,420

Sk.

37
7

41'

70

»

64
67

n

74

53

63

Selskabet modtog;

Bulletin de la société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

1849. IL III.

Archives du Museum d'histoire naturelle, publiécs par les

professeurs administrateurs de eet etablissement. Tom. IV. livr.

3me. Paris 1849. 4to.
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Modet den IS''« Marts.

Conferenlsraad Koldenip-Rosenmnge forelæste en Afhandling

om Kirkeforfatning og Kirkebestyrelse, hvortil i et folgende Mode

vil blive meddeelt et Tillæg om Kirkegods.

Selskabet modtog:

Annuaire Magnétique el Météorologiqiie du corps des ingenieurs

des mines, ou récueii d'observalions métcorologiques et magnéti-

ques faites dans Tetendue de Tempire Riisse elc. 1846. 1. 2. St.

Petersbourg 1849. 4to.

Sendt af Kupfer, directeur de l'observatoire physique central.
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Oversigt-l^ii 1N# -Hiy t' I l\rp"pGlfTf mém må

over det
*> J .. . 4S. ,.

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

f
"" Forhandlinger""^ *

n^h mo^ og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1850.

to'l ølt

Conferenlsraad og Professor Æf". €^» &»*si€dl^ aH^,.

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.
4 flrjuu'^

!o1 Uariv iKr, 4t»UkQ a«9bfT Is amMii*««i1

Modet den 5'" April. "

rtmc^o ^-—^— 8»J8Ylqe t»i^

Conferenlsraad Kolderup-Rosenvinge forelæste i foregaaende og

delte Mode en Afhandling om Kirkebeslyrelse, Kirkeforfatning og Kir-

kens Ejendomsret. Da denne Afhandling særskilt er given i Trykken,

meddeles her intet Udtog, men kun nogle af dens Hovedmomenter. Det

har fornemmelig været Forfatterens Hovedformaal at bidrage til at op-

lyse Forholdet mellem Stat' og Kirke og ad den historiske Vei at for-

klare, hvorledes i de protestantiske Stater og navnlig i Danmark

Kirkens dverste Styrelse er bleven lagt i Landsherrens Hænder;

at dette var Tilfældet i Danmark for Souverainiletens Indforelse

og at denne ikke har foroget Kongens Myndighed over Kirken,

som heller ikke kan antages at være forandret ved Grundloven,

saalænge som den ved Grundloven bebudede Forfatning for Kir-
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ken endnu ikke er organiseret. I denne Udvikling var det nod-

vendigt at gaae tilbage til Kirkens Tiisland og Forhold til Staten

i de ældste Tider og isærdeleshed til den Stilling, som den prote-

stantiske Kirke indtog. Af de bekjendte forskjellige Theorier eller

satikaldle Systemer, der gaae ud paa at forklare den protestantiske

Kirkes Stilling til Staten, har Forf. troet at kunne paavise, at det

saakaldle episkopale System er det, som nærmest slutter sig lil

Reformatorernes Anskuelser, og at det ogsaa er det> som den

danske Kirkebestyrelse til forskjellige Tider har havt for Oje.

Hvad Kirkeforfatningens Beskaffenhed angaaer, da sogte Forf. al

vise, al den Kirkens Repræsentation, som det saakaldle Collegial-

systems nyeste Forfægtere ansee for al hore til en god Kirkefor-

fatnings Væsen, ligesaalidet findes begrundet i den protestantiske

Kirkes Bekjendelsesskrifter, som den af Systemets Ophavsmand

(PfaffJ har været paatænkt; uagtet en almindelig Repræsentation

af Kirken vel med en vis abstrakt Conseqvents kan udledes af

dets Lære, al Kirken er et lige Selskab, er del dog kjendeligt, al

de mange Onsker i denne Retning fornemmelig ere opstaaede ved

Paavirkning af Tidens politiske Anskuelser og Forkjærlighed for

repræsentative Former. Al Kirkens Selvstændighed og dens

væsentligste Interesser kun lidet vilde sikkres ved den almin^

delige Valgret og Valgbarhed, hvortil Conseqventsen maatte lede

og hvortil de flere Forslag i den nyeste Tid allerede tydelig hen-

pege, oplystes ved at henvise til flere Conflicter, som vilde op-

slaae mellem Stat og Kirke, naar man vilde lose de Baand, som

endnu knytte dem til hinanden.
> ^nifh'in -

I Henseende til Sporgsmaalet om Kirkens Ejendomsret har

Forf. sat sig den Opgave: ved Lovgivningen fra Christian III, Fre-

derik II, Christian IV og Christian V, al fore Beviset for, al den

danske Regjering klart har erkjendt Kirkens Ejendomsret og at de

enkelte Regjeringshandlinger, der synes al have gjort Indgreb i

denne, ingenlunde kunne betragtes som Anvendelser af el Princip,

der efter Reformationen skulde have betragtet Kirkens Ejendom

som Statens, men som Undtagelser fra den i en Mængde Lovbud

opstillede Regel, at Kirkegodset skal holdes adskilt fra Statens, hvor-

for i denne Henseende Grundlovens § 67 maa komme til Anvendelse.
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jii,,
Den af Selskabet udnævnte Comito til at bedomme Lector

Holtens indsendte Afhandling „Beregning af Regnault Forsog over

Qvægsolvets absolute Udvidelse ved Varmen", havde meddeell

sin Betænkning.

Det Kongel. Videnskabernes Selskab har forlangt vor

Betænkning over en af Lector Holten indsendt „Beregning

iiabiat« over Regnaults Forsog over Qvægsolvets absolute Udvidelse

" , ved Varmen", hvilken Betænkning herved meddeles. For-

fatteren har viist, at der af Regnaults Forsog over Qvæg-

solvets Udvidelse ved Varmen lader sig udlede noiagtigere

«,tøbiiin< Resultater end dem, denne beromte Physiker selv har ud-

; draget deraf, og i Sammenhæng hermed, at disse Forsog

selv have en endnu storre INoiagtighed, end man allerede

tiltroede dem. Da Qvægsolvets Udvidelse ved Varmen

finder en udbredt Anvendelse i adskillige Videnskabsgrene,

y?i fortjener denne Undersogelse at ofFentliggjores snart, og

— da den er kort — antage vi, at den kunde indrykkes

^a\.v..,.;c i de maanedlige Oversigter over Selskabets forhandlinger

og Arbeider. liJ 98iYn^>*^ itH

-bo/oH KjSbenhavn den 4de April 1850. ifti^^8^'*5K»

H, C. Orsted. Ramus. Chr. Jurgensen.

Affatter.

Afhandlingen selv er af folgende Indhold : j,^y^ ,^\^

Allerede længe have Physikerne ventet en Gjentagelse af

Dulong og Petits Forsog over Qvægsolvets absolute Udvidelse,

der er saa nodvendig for den noiagtige Beregning af et stort

Antal Forsog; thi hvorvel begge Experimentatorer i hoi Grad

vare paalidelige, have de dog aldrig bekjendtgjort Detaillen af^

deres Forsog, og det er da egentlig kun deres Auctoritet man

har havt at stotte sig til. Dette er vel i Almindelighed en mislig

Omstændighed; men dobbelt mislig i dette Tilfælde, fordi den an-

vendte lagUagelsesmaade gav Anledning til Usikkerheder, som let

kunne paavises, og af hvilke den væsentligste var den, at de

Qvægsolvsoiler , hvis Udvidelse maaltes, vare saa korte, at den

hele Udvidelse blev for liden til at kunne bestemmes med blot
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nogenlunde Noiaglighed. Det er imidlertid forst Regnaiilt^ som

atter har optaget denne Sag og udfort en Række af Forsog der-

over, som han har bekjendtgjort i den 5te Memoire af hans:

„Relation des expériences, pour determiner les principales lois el

les données numériques, qui enlrent dans le calcul des machines

å vapeur. Paris 1847." Udstyret af sin Regjering med en Gav-

mildhed, Frankrig værdig, og selv i Besiddelse af en sjelden

Skarpsindighed til at udfinde Melhoder og Noiaglighed i at udfore

Forsogene , har han tilveiebragt en Række af Maalinger over

Qvægsolvets Udvidelse fra 68 til 300 Grader, der næsten intet

lader tilbage at vente ad den experimentale Vei; men forunder-

ligt nok har han, rimeligviis i Tillid til sin experimentale Dygtig-

hed, ved at uddrage Resultaterne af de anstille Forsog slaaet ind

paa en mindre noiagtig Vei, idet han for en stor Deel istedetfor

at beregne Resultalerne har construeret sig til dem, og jeg har

derfor troet det Umagen værdt at underkaste disse Forsog en ny

og omhyggelig Beregning.

Skjondt jeg med Hensyn paa Enkelthederne ved Regnaults

Forsog maa henvise til Afhandlingen selv, troer jeg det rigtigt al

forudskikke en kort Beretning om det Væsentlige derved. Hoved-

feilene ved Dulong og Petits Forsog vare folgende; Qvægsolv-

soilerne vare for korte som allerede er omtalt; Toppen af den

opvarmede Qvægsolvsoile naaede for Maalingens Skyld op over

det Oliebad, hvori den blev opvarmet og var saaledes udsat for

Alkjoling; Oliebadet kunde ikke omrores og Temperaturen kunde

da umuligt bestemmes med nogen Sikkerhed; skjondt begge Qvæg-

solvoverflader havde samme Diameter, kunde Haarrorsvirkningen

ikke tilintelgjores, da den forandrer sig med Varmegraden; ende-

lig var den til Grund for Temperaturbestemmelsen antagne Luf-

tens Udvidelse urigtig, Principet for Regnaults Forsog var del

samme som det for Dulong og Petits, nemlig al, naar to Q\iBg^

«6Ivs6iler, hvoraf den ene er kold, den anden ophedet, holde

hinanden i Ligevægt, saa er Forskjellen imellem deres Hoider

Maal for Udvidelsen; men ved Regnaults Forsog vare Qvægsolv-

soilerne omtrent 1,5 Meler, altså næsten tre Gange saa hdie som

dem Dulong og Petit havde anvendt.^'** '^v*
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a' Hovedtanken i Regnaults Apparat kan

b'sees af hosstaaendo Figur. Qvægsolvet inde-r

holdes i to Jernror abcd, a'b'c'd', der staae

i Forbindelse med hinanden ved det hori-«.

zontale Jernror bb'; de lave lodrette Ror de,

/d'e' ere af Glas og staae med de overste

Ender i Forbindelse med en Beholder, som

indeholder sammenpresset Luft, der holdes ved samme Tempera-

tur, og det er Spændingen af denne Luft, der holder Qvægsolvet

oppe i Rorene ae, a'c', saa at det slaaer noget over Roret bb'.

Roret ae opvarmes i et Oliebad, som om-

,rores ved hvert Forsog, medens alle de

andre Ror holdes afkjolede ved en stærk

Slrom af koldt Vand, der forst fylder en

Blikcylinder, i hvis Axe Roret a'c' er an^

bragt, og naar det lober over fores hen

over de horizontale Ror, der da alle næsten

faae samme Temperatur. Naar nu Qvæg-

solvet ved et Forsog staaer ved « og «', saa maa for det forste

de Qvægsolvsoiler, der befinde sig over bb' være i Ligevægt uden

Hensyn til Haarrorsvirkningen, og da Qvægsolvet i de og d'e'

har samme Temperatur, kan Haarrorsvirkningen ingen Indflydelse

faae paa disse Overflader. De to Qvægsolvsoiler altsaa, som holde

hinanden i Ligevægt ere bc—da og b'c'— d'«', saa at det vilde

være tilstrækkeligt at maale den lodrette Afstand imellem a og a*

for at finde Udvidelsen, hvis Qvægsolvet i da havde samme Tem-

peralur som i bc og det i d'a' samme Temperatur som det i b'c'.

De to Qvægsolvsoiler da og d'a' maae da forst reduceres til

samme Temperaturer som bc og b'c'; men dette kan skee til-

strækkeligt noiagtigt med Tilnærmelse, da da altid holdes saa lav

som mulig og dV har en Temperatur, der kun er lidet forskjel-

lig fra b'c'. Temperaturen af bc maales ved et Luftthermometer,

hvis Beholder strækker sig igjennem hele Qvægsolvsoilens Hoide

og ligger tæt op til Roret acis^sioaio' lai^vO

Forsogene udfortes nu saaledes, at man passede det Oieblik

da Temperaturen under Opvarmningen havde naaet sit Maximum
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og indstillede da Kallielomelere paa de forskjellige Steder der skulde

iagttages; man bragte alter Temperaturen til at stige lidt til den

blev stationær o. s. v. Saaledes erholdt man da flere Maalinger

for Temperaturer der laae hinanden saa nær, at man kunde ansee

Middeltallet af Udvidelserne som svarende til Middeltallet af Tem-

peraturerne. Forsogene omfatte tre Rækker, som tilsammen inde-

holde 99 enkelte Forsog, der cre samlede til 21 Middeltal.

Regnault har efter disse Middeltal med stor Omhu og Noiag-

tighed conslrueret en Curve, hvis Abscisser ere Temperalurerne

og hvis Ordinater ere de tilsvarende Udvidelser; men for at be-

regne Constanterne i Loven for Udvidelsen, har han forst indfort

en Correclion, som jeg ikke kan ansee for riglig. Qvægsolv-

soilerne ere nemlig maalte fra Axen af Roret bb* til Axerne af

cd og c'd'; men Regnault mener, at man egentlig burde maale

fra Underkanten af Roret bb' og saaledes faae en lavere Q\æg^

solvsoile og en slorre Udvidelse; idet han antager, at Qvægsolvet

over denne Underkant vil være i Ligevægt paa begge Sider. Del

forekommer mig imidlertid, at saafremt der finder en dobbelt

Stromning Sted i Roret bb', saa maalte man maale fra det Qvæg-

solvlag, som adskiller begge, og delte kan ikke ligge langt fra

Axen; finder der ingen Slromning Sted, maatte man maale fra

Trykcentret, der ligger Axen saa nær, at Forskjellen ingen Ind-

flydelse har, og af disse Grunde har jeg ved mine Beregninger

ikke taget Hensyn til nogen saadan Correction. Efter Construc-

tionen har han nu bestemt Udvidelserne ved 150 og ved 300

Grader og af disse to Data beregnet Coefficienterne i Formlen

/N, = at 4- bt'^

hvorA betegner Udvidelsen og t Temperaturen, og han har fundet

/^ = 0.000179066 t + 0.00000002520156 t",

efter hvilken^ Formel Qvægsolvets Udvidelse ved de lavere Tem-

peraturer vilde afvige kjendeligt fra det hidtil antagne. Af den

fulgte Fremgangsmaade skulde man vel ikke vente nogen stor

Ovcreensslemmelse imellem Forsogene og Regningen; men af Ta-

bellen Nr. 1, hvori de efter denne Formel beregnede Værdier af
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A findes sammenstillede med Forsogene vil man see, at den

storste Afvigelse belober sig til O.ooorsi, hvad der omtrent vilde

svare til en Feilmaaling af 0.'"^'". Imidlertid vise dog Differenserne,

som ved de lave Temperaturer ere gjennemgaaende positive, ved

de lioiere negative, at Formlen ikke slutter sig ganske noie til

Forsogene.

Da det nu især ved de lavere Temperaturer gjælder at have

en noiagtig Bestemmelse af Qvægsolvets LMvidelse; men Forsogene

af let forklarlige Grunde ikke er udfort for saadanne, har jeg til-

foiet et Iredie Led i Formlen, og antaget, at Udvidelsen kunde

udtrykkes med tilstrækkelig Noiagtighed ved

A = at + bt- H- ctl

Sættes, for at opnaae en forelobig Tilnærmelse a = 0.00()18 + «

og A— 0.00018 t==(J"^ faaer man

d=at+bt- + ct^

og CC, b, c bestemmes da ved Ligningerne

a:S*t- + b^t^ + et* — J^Jt == O

a^i^ + b-S"!* -f cJt^ — J-Jt- = O

a ^i^ + b^t^ + cJt«— ^dl^ = O

idet -5't'" = tr + tu'" +...., ^fJf" = Si ti-" + å. ti'" + hvor

ti, t.',... Ji, 6%..., ere de ved Forsoge givne Storrelser.

Jeg fandt saaledes:

^^ ''

a = 0.00000049, b = 0.0000000101, c= 0.0000000000305,

og altsaa

^ = 0.00018049 t + 0.000000101 t" + 0.0000000000305 t^ CO-

De herefter beregnede Værdier findes i Tabellen Nr. 1 sam-

menstillede med Forsoffene.
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Tab. I.

A
fundet ved

ForsOg.

A
beregnet efter

Regnaults

Formel.

A-A
Al

beregnet efter

Formlen (i).

A-A/

0.012386

0.013639

0.015612

0.016388

0.018275

0.022495

0.022605

0.024098

0.025320

0.025572

0.026880

0.029122

0.030441

0.030985

0.036516

0.037795

0.041131

0.047737

0.053441

0.053821

0.055721

langten

— 0.000018

+ 0.000048
— 0.000045
— 0.000027
— 0.000008

-1-0.000003
— 0.000018

+ 0.000048

H- 0.000047

4- 0.000039
— 0.000017— 0.000010— 0.000039

-1-0.000008

— 0.0OOO.W

+ 0.000115—^0.000053
— 0.000020

+ 0.000007

+ 0.000006

+ 0.000017

bedre Over-

68.31 0.012368 0.012378 —0.000010

75.18 0.013687 0.013600 +0.000087
85.98 0.015567 0.015577 —0.000010
90.22 0.016:^61 0.016355 +0.000006

100.52 0.018267 0.018248 -1-0.000019

123.46 0.022498 0.022484 -f- 0.000014

124.06 0.022587 0.022595 —0.000008

132.15 0.024146 0.024096 +0.000050
138.76 0.025367 0.025325 +0.000042
140.12 0.025611 0.025578 +0.000033
147.18 0.026863 0.026893 —0.000030
159.25 0.029112 0.029147 —0.000035
166.33 0.030402 0.030472 —0.000070
169.25 0.030993 0.031020 —0.000027
198.79 0.036468 0.036581 —0.000113
205.57 0.037910 0.037865 +0.000045
223.22 0.041078 0.041215 — 0.000137

253.87 0.047717 0.047838 —0.000121
287.45 0.053448 0.053540 —0.000092
289.41 0.053827 0.053920 —0.000093
299.19 0.055738

I
0.055816 —0.000078

Man seer slrax, al Formlen (I) giver

eensstemnielse med Forsogene end Regnaults Formel, og for hiin

finder man 2 C^— Ai)- = 0.(X)0000033195 medens denne giver

2 C^—A^- = 0.000000092406. Da det imidlertid var Middeltal,

hvorefter jeg havde regnet, onskede jeg at see, hvorvidt Over-

eensstemmelsen gik ved de enkelte Forsog. Det viste sig da, at

de i det Hele taget passede lige saa godt til Formlen som Mid-

deltallene, og, at man altsaa maatte kunne drive Tilnærmelsen

videre endnu. Dog vare der nogle Forsog, som afvege kj ende-

ligt fra dem i samme Interval og disse ansaae jeg mig for beret-

tiget til at udskyde af den fremtidige Beregning, saa meget mere

som de fleste af dem ere de forste i Intervallet og Iagttagelsen

da rimeligviis er gjort forend Temperaturen har faaet Tid til at

udjævne sig. De udskudte Forsog ere betegnede i Regnaults Af-

handling ved anden Række Nr. i, tredie Række Nr. 23, 26, 27,

34, 40 og 44, altsaa kun 7, saa at der bliver 92 tilbage. Efterat

jeg havde foretaget de fornodne Forandringer ved Middeltallene
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og udregnet dem alle med eet Decimal mere end for, beregnede

jeg de Correclioner, or, /?, y^ som maatte foretages med Coeffi-

cienterne i Formlen (I) tor at tilfredsstille folgende Ligninger,

hvor n betyder Antallet af Forsog for hvert Middeltal og for

Kortheds Skyld d^ er sat istedetfor A—Ai juJf? ^ni ?[-

o-S'nt- + /J^nt^ -f ^'^nt* — ^-ndU == O

«Jnt'» + /JJfnt* + r^wX^ — -S-nd't =
a-S'nt* -f /?:^nt^ + /-S'nt^' — -S'ndH^ = .

'

og jeg kom saaledes til Formlen:
'3T*rfj|

/^ = 0.0001805832t + 0.0000000089903t- + 0.0000000000328481^ (II.)

hvis Resultater findes sammenstillede med de forandrede Middeltal

i Tabellen Nr. 2.

Tab. IL

^
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og paa hver saadan vilde altsaa falde en Feil af omtrent yj^ Milli-

meter, hvilket vistnok i Noiagtighcd langt overgaaer hvad man

turde haabc. Da Differenserne med Hensyn til Fortegn og Stor-

relse vare temmelig ligeligt fordeelte over den hele Række har

jeg troet at kunne standse ved den saaledes opnaaede Noiagtig-

hed og ikke behove nogen yderligere Correctioner af Coefficien-

terne. Sammenligner man Formlen II med den af Regnault givne,

vil man see, al ifolge hiin bliver Ova?gs61vets Udvidelse ved de

lavere Temperalurer langt mere eensformig end efter denne, hvad

der for Barometercorreclioner langt bedre tillader Anvendelsen af

en approximeret Formel.

Differentierer man Ligningen II, finder man

~ = 0.0001805832 + 0.0O0O00O179806t + 0.0000000000985441^.

Hoire Side sat = O giver imaginære Værdier for t, saa at

Qvægsolvets Udvidelse intet Maximum eller Minimum frembyder.

Ved alter at differentiere dette Udtryk findes

-^ == 0.0000000170806 + 0.000000000197088 t ,

der giver en Inflexion ved — 91.3^; men delle kan ikke komme i

Betragtning, deels fordi denne Varmegrad ligger alt for langt

udenfor Iagttagelserne og deels fordi Qvægsolvct alt storkner ved

— 40^ Man seer heraf, at Qvægsolvet, saalænge det er flydende

frembyder en med Temperaturen stedse lillagende Udvidelse, med

mindre særegne Forhold skulde vise sig ved Smeltepunktet eller

Kogepunktet.

Tabellen Nr. 3 indeholder Resultaterne af Formlen II, saa-

ledes, at Colonnen A angiver Qvægsolvets absolute Udvidelse for

hver tiende Grad fra —40^ til + 360'^ C, Colonnen B, Middelud-

videlsen y, Colonnen C den sande Udvidelsescoefficient -—, D an-

giver den Temperatur, et Thermometer vilde vise naar Graderne

vare ligestore, Glasset udvidede sig eensformigt og den sande

Temperatur var t, E den Storrelse, man skal lægge til et saadant

Thermometers Angivelse, for at erholde den sande Temperatur,

og endelig angiver Colonnen F Qvægsolvets Tæthed q beregnet

efter Formlen

Q=J^^ == 1 — 0.0001805832 t -f 0.0000000236200 1^ —0.00000000026419 1^
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Da de her anforle Tal afvige en Deel fra de af RegnauU paa

anforle Sled angivne, saa ville ogsaa de Resultater, han har ud-

draget af sin Tabel trænge til nogen Rettelse, saaledcs hans IJn—

dersogelser over forsk jellige Glassorters Udvidelse, imidlertid har

jeg ikke havt Leilighed til at undersoge, hvor store disse Rettel-

ser kunne blive.

Hvad endelig Barometercorreclionerne angaae, saa skulde de

for saa vidt Qvægsolvets Udvidelse angaaer beregnes efter Form-

len h == h* Q, hvor h er den til 0"^ reducerede Barometerstand, h^

den iagttagne og q Qvægsolvets Tæthed; men da Temperaturerne

ved disse Iagttagelser vel sjeldent overskrider Grændserne — 20

+ 30^, og Qvægsolvets Udvidelse i dette Interval er temmelig

regelmæssig, kan man anvende en approximativ Beregning og sætte

p = 1 — kt. Af de i Tabellen Nr. 3 givne Værdier har jeg efter

mindste Qvadraters Methode beregnet CoefTicienlen k og fundet

den 0.000018026 allsaa heldigviis meget nær ved den tidligere an-

tagne. Hosstaaende Tabel giver Barometercorrcctionerne for 760"""

og for Temperaturer fra — 20 til + 30 deels beregnede efter den

exacte Formel, deels efter den approximalive

,^'= l--kt Differens

— 20 4-2.752 +2.740 +0.012

— 10 + 1.374 + 1.370 + 0.004

+ 10 — 1.370 — 1.370 0.000

+ 20 — 2.738 — 2.740 + 0.002

+ 30 —4.102 —4.110 +0.008

Den Feil man vilde begaae ved al anvende den approximeerte

Formel for den noiagtige, overskrider allsaa neppe yjjj Millimeter,

en Storrelse, man neppe med Sikkerhed kan regne paa at bestemme.

€. Holten.
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Modet den 19<J«> April.

^ Professor Eschricht forelæste en Afhandling over Menneskets

naturlige Trang til et Sprog og Evne til Trangens Tilfredsstillelse,

oplyst ved en Række Iagttagelser paa Dovslumme. Indholdet af

denne Afhandling var folgende:

I hele Dyreverdenen finder en indbyrdes Meddelelse Sted ved

et Natur- eller Instinctsprog , der bestaaer i en uvilka årlig Til-

kjendegivelse af den oieblikkelige Sindsstemning, som Folgc af en

Harmonie mellem Sindets og Legemets Bevægelser. Dette Instinct-

sprog yttrer sig deels i hele Legemets Stillinger og Bevægelser,

hos Pattedyrene og især hos Mennesket i Minespillet og Blikket,

deels i Lyd eller Toner. For Mennesket er et saadant Instincl-

sprog i og for sig aldeles utilfredsstillende, men dog af storste

Vigtighed, eftersom del i den spæde Alder baade er det eneste

Meddelelsesmiddel, Mennesket veed at gjore Brug af, og det Sprog,

der tjener som Tolk til at lære Fornuftsprogel, ligesom det ogsaa

gjennem hele Livet benyttes ved Siden af Talesproget, og navn-

ligen ved Betoningen tjener til at gjore det lettere forstaaeligt og

skaffe det Indgang.

*' Det Fornuftsprogy som Mennesket saaledes gjennem Instinct-

sproget lærer at gjore Brug af, er af en heel anden Natur, idet

dets Tegn ikke hvert for sig ere Udtryk af en oieblikkelig Sinds-

stemning, men Symboler paa Gjenstande, Egenskaber, Handlinger

og Begreber. Al Mennesket foler Trang til et saadant Sprog

fremfor Dyret ligger begrundet i Menneskets ophoiede aandige

Stilling. Med Dyret og Planten deler Mennesket en i hver enkelt

Organisme sig gjentagende legemlig Livshistorie, med Dyret deler

han en aandig Livshistorie, der i det Væsentlige ogsaa gjentages i

liverl Individ af samme Art og synes at have været den samme

til alle Tider og paa alle Steder; men i Modsætning til Dyret er

hvert Menneskes aandige Liv desforuden et Led i en gjennem

Samfundet gaaende aandig Livshistorie; det ene Individ trænger

til at meddele det andet, og den ene Generation den anden, ikke

blot sin oieblikkelige Sindsstemning, men sine Erfaringer om For-
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liden, sino Anskuelser orn Fremtiden. Til denne nalurlige Trange

svarer den Evne, at benytte el Sprog med særskilte Udtryk for

de enkelte og Fælledsudlryk for de ligearlcde Gjenslande, Egen-

skaber, Handlinger og Begreber. Den sædvanlige Form for et

saadant Fornuftsprog er den, under hvilken Udtrykkene gives i

Lyd, der dannes i Luftveiene og opfattes gjennem Horelsen. Delle

har givet Anledning til at opstille Sprogevnen som el af Menne-

skets legemlige Fortrin, men ved en saadan Forestilling gjor man

Menneskets aandige Væsen hoiligen Uret, thi det er i Menneskets

Aandelige alene at Sprogevnen er begrundet. Det Væsentlige ved

Evnen ligger ikke i at kunne hore og at kunne fremsige Ord —
hvilkel enkelte Dyr ogsaa vides at kunne lære, ligesom i Virkelig-^

heden de hoiere Dyr i Almindelighed have en ligesaa skarp Ho-

relse som Mennesket og de fleste Pattedyr et lige saa fuldkommen

byggel Stemmeredskab (hos en langarmet Abeslægl, Hylobales

albimanus, er dette endog fundet at have en langt fuldkomnere

Muskulatur) — men Sprogevnen ligger væsentligen i den Evne

skarpt al kunne opfatte det Ligearlede og Uligeartede i GJenstan-

dene og Begreberne, hvormed nodvendigviis folger Trang til at

betegne eller faae betegnet del Opfattede. En saadan Evne

mangler ei hos noget fornuftigt Menneske, hos den Dovfodte lige

saa lidt som hos den Horende, og er Evnen tilstede, vil den

ogsaa kunne gjore sig gjeldende. .{,:>.

Del dovfodte Barn maa nodvendigviis tillige blive stumt, efter^

som det ikke kan opfatte Fornuftsprogels vedtagne Symboler

under deres sædvanlige Form af Lydsymboler. Under enhver

anden Form, under hvilken den Dovfodte formaaer at opfatte dem,

vil det lykkes ham ligesaa let som den Horende. Under en saa-

dan Form optræder Fornuflsproget i del saakaldte ^Gehærdesprog**

,

hvis Symboler for Gjenstandene, Egenskaberne, Handlingerne og

Begreberne bestaae i Legemsstillinger og fortrinsviis i Stillinger

og Bevægelser af Hænderne. Det dovstumme Barn lærer delte

Sprog omtrent lige saa let, som det horende Barn lærer Tale-

sproget, og lærer det paa samme Maade, navnligen ved Omgang

og Samfærsel med andre, der bruge samme Sprog. Lettest op-

fattes de Tegn, der endnu bære Præg af al være Billeder af de
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Gjenslande, de belegne, ligesom og del horende Barn lettest lærer

de saakaldte Nomina onomopoielica; de ovrige mere vilkaarlige,

symbolske Tegn opfatter det dog ogsaa meget snart, og det er

ogsaa her Inslinctsprogel der tjener som Tolk for Fornuftsprogel.

Denne Erfaring vil allerede tilstrækkeligen kunne godtgjore

den ovenfor fremsatte Paastand, at Sprogevnen — navnligen Evnen

at gjore Brug af et Fornuftsprog — ikke bcroer paa visse legem-

lige Fuldkommenheder, men paa Menneskets aandige Væsen. I

end hoiere Grad fremtræder imidlertid Paastandens Biglighed i de

enkelte Erfaringer, der haves om dovstumme blinde Born, der

gjennem Foleisen alene have kunnet lære et Fornuflsprog.

Gebærdesprogets Tegn ere Symboler, der nærmest kunne

stilles lige med de chinesiske Skrifttegn eller de ægyptiske Ord-

Hieroglypher, forsaavidt de ligesaalidt som disse ere sammensatte

af Bogslaver eller kunne underkastes nogensomhelsl Boining, som

Declination, Conjugation eller deslige. At dette Gebærdesprog

kan tilfredsstille det tænkende Menneskes Trang til gjensidig Med-

delelse, vil man folgelig have lige saa liden Grund til al betvivle,

som man er berettiget til at betvivle det om det chinesiske Skrift-

sprog. Gebærdesproget har endydermere de væsentlige Fordele

tilfælleds med Talesproget, at det 1) kan meddeles med samme

Hurtighed som Tankegangen og 2) kan ledsages af Instinctsproget,

forsaavidt delte udtaler sig i Blik, Minespil og Gesticulation. Er-

faringen bekræfter, hvad man lettelig vil kunne forudanlage, at

det fremfor nogen anden Sprogform egner sig til Brug for de

Dovstummes gjensidige Meddelelse, ligesom og til at bibringe dem

de til deres Aandsgaver og Stilling passende Kundskaber.

I; Som et Symbolsprog, der ikke er udsprunget af Talesproget

eller, med andre Ord, hvis Symboler ikke ere phonetiske Csaa-

ledes som idetmindste Egypternes alphabetiske Hieroglypher og

alle nugjeldende Skriftsprog med Undtagelse af det chinesiske);

tager Gebærdesproget aldeles intet Hensyn til Nationalsprogene

og forholder sig som de enkelte endnu i Skriftsproget vedlige-

holdte ikke phonetiske Symboler, navnlig Tallenes. Ligesom de

arabiske Taltegn ere optagne i een og samme Betydning hos alle

dannede Nationer, skjondt de af hver især udtales paa en anden
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Maade, saalcdes vilde f. Ex. det ved de franske Dovslummean-

staller indforte Gebærdesprog have kunnet anvendes i de danske,

og de Dovslumme fra de forskjellige Lande, hvert med sit Tale-

sprog, vilde da have havt den Fordeel, at besidde et Universal-

sprog. Ja Tanken ligger meget nær, om ikke, hvis Saadant var

blevel iagttaget, selv Horende vilde med Nytte kunne have lært

Elementerne af delle Gebærdesprog, for at benytte det som en

Pasilogie, idetmindste ved de for en Reisende almindeligt fore-

kommende Tilfælde. Man har imidlertid intet Hensyn taget til

denne vel ogsaa kun meget sjeldent anvendelige Fordeel, og der

gives i de forskjellige Lande forskjellige National - Gebærdesprog

ligesom National-Talesprog.

Derimod har man, og aabenbart med Rette, henvendt den

allerstorsle Opmærksomhed paa at lære de Dovslumme el Skrift-

sprog. At alle Dovslumme og ikke derhos fjoldede Bom kunne

lære et saadant, giver et nyt og slaaende Exempel paa Menne-

skets Sprogevne. Den Omstændighed, at alle nu gjeldcnde Skrift-

sprog ere phonetiske, lægger den Dovslumme en ganske over-

ordentlig Vanskelighed i Veien dertil fremfor den Horende. Del

horende Barn har snart gjort sig fortrolig med Alphabelet, hvis

ringe Antal Symboler (Bogstaver) ere Tegn for Lyd, del allerede

siden det forsle Leveaar selv har vidst at danne; og ved at ud-

tale dem i deres Rækkefolge (slave), horer det den sammensatte

Lyd Cdel Ord), hvis Betydning det allerede kjender. For den

Dovslumme falde disse Fordele ved de phonetiske Skriftsprog al-

deles bort. Han maa lære de skrevne Ord fra forst af i deres

Heelhed som en ny Række Symboler, hvis Betydning maa læres

ved at bruge som Tolk enten Gebærdesproget eller Inslinclsprogel

eller en Række Billeder — bedst nalurligviis ved al benytte alle

tre Hjelpemidler. Han lærer derpaa Bogstaverne, uden at op-

fatte deres phonetiske Betydning, kun som Symbolels enkelte

Dele (om Forskjellen mellem Vocaler og Consonanter gjor han

sig ingen Forestilling), og endelig Betydningen af Bogstavernes

Foranderlighed under de grammalicalske Ordboininger. Ved Dov-

slummelærernes Flid og Taalmodighed bruge de dovslumme Born

i Reglen kun 1 eller 2 Aar for al forslaae de til deres Underviis-
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ning trykte Boger, ligesom til al forstaae Lærerens Skrift og selv

at skrive, hvilket sidste de ganske almindeligen udfore særdeles

smukt. At den Dovstumme forstaaer hvad han læser og skriver,

kan især oplyses ved den Brevvcxling, de ofte fore med deres

Familie. En Fortælling, der meddeles dem i Gebærdesproget, vide

de at gjengive i Skriftsproget.

Ved Gebærdesproget bragtes den Dovstumme ind i de Dov-

stummes lille, afsluttede Samfund; ved Skriftsproget træder han

over i Nationens. Han har nu lært dennes Modersmaal, om end

kun i Skriftsproget, og de Dovstumme kunne meddele sig gjen-

sidigen deri. Ved Skriftsproget foler den Dovstumme imidlertid

Savnet af den samtidige Benyttelse af Instinctsproget, hvorved

hver Meddelelse forst „faaer Liv'*, bliver tydeliggjort og finder

Indgang. Men da de Dovstumme i Skriftsproget have lært en ny

Række Symboler, der lader sig oplose i enkelte Dele (Bogstaver),

hvilke altid komme igjen, og hvis Antal folgeligen kun er ringe,

falder det den Dovstumme overmaade let, for disse Skriflordenes

enkelte Dele at lære en ny Række Symboler i Fingerstillinger.

Det er det bekjendte Fingersprog , der væsentlig adskiller sig fra

Gebærdesproget ved at bestaae af Bogstavsymboler istedetfor af

Ordsymboler. Delle Fingersprog har den Fordeel fremfor Skrift-

sproget, afseet fra Vanskeligheden i altid at fore Skriveredskaber

med sig, at det kan ledsages af Instinctsproget: Minespil, Blik,

Legemsstilling. Men det har den anden Mislighed fælleds med

Skriftsproget, at det ikke kan benyttes hurtigt, navnligen ikke

med selve Tankens Hurtighed. Denne Mislighed er i og for sig

stor nok, for at den Dovstumme forelrækker sit Gebærdesprog,

med Undtagelse netop af ganske enkelte Ord, hvortil han ikke

kjender et særeget Symbol, især Person- og Stednavne. Vi træffe

altsaa her igjen, hvad Champollion og Young have efterviist i de

egyptiske Hieroglypher : alphabetiske eller phonetiske Symboler

blandede ind mellem Ordsymbolerne, og indblandede netop til

samme Brug. En saadan Sammenblanding af to ueensartede Sym-

boler er saa langt fra ubetinget at burde fordommes, at tvert-

imod det Sporgsmaal paatrænger sig, om ikke Skriftsproget

maaskee for Oieblikket staaer paa Veie til at antage en saadan

3
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blandet Characiccr, og derved komme lilbage til en af sine ældste

Former. Ordsymbolernc vare oprindoligen udentvivl de eneste i

Egypternes Skriftsprog, ligesom i de Dovslummes Oingangssprog;

Bogstavsymbolerne trængle sig ind i hiint ligesom i delte og be-

nyttedes til at betegne sjeldnerc Ord eller især Person- og Sted-

navne. 1 Gebærdesproget har den blandede Form holdt sig; i

Skriftsproget fortrængte Bogstavtegnene omsider aldeles Ordsym-

bolerne. Dermed lettedes dels Opfattelse for dem, der kjende

Lydsproget, en Fordeel de Dovslumme ikke ere deelaglige i;

men det gav Slip paa den Fordeel at kunne gjengive Tanken med

Tankens Hurtighed. Ved Stenographien har man ved Bogstav-

tegnenes Forkortning sogt at gjenvinde denne Fordeel, men de

almindeligt forekommende Ord ere ved disse Forkortninger af

visse Bogstaver ofte i den Grad forandrede, at de i Grunden nu

allerede maae betragtes som Ordsyniboler. Efter de almindeligste

Ord folge let de mindre almindelige, og naar omsider maaskee

kun endnu de sjeldnere Ord og især Person- og Stednavne blive

gjengivne med alle deres Bogstaver, saa have i Gjerningen Ord-

symbolerne atter gjenvundet den Plads, de indtoge i de gamle

Egypters Skriftsprog og for Oieblikket indtage i de Dovstummes

Gebærdesprog.

De Dovstummes Sprogevne gjor sig, iftilge den givne Frem-

stilling, lettest og naturligst gjeldende i Gebærdesproget; i en

langt hoiere Grad viser den sin Kraft, idet de Dovstumme lære

Skriftsproget, hvorefter let folger Fingersproget. Paa samme

Maade og med samme Lethed, som de lære Modersmaalets, vilde

de kunne lære ethvert fremmedt Maals Skriftsprog; de vilde frem-

deles kunne lære flere forskjellige National-Skriftsprog, hvorpaa

ikke mangler Exempler. Hovedvanskeligheden for den Dovstumme;

ligger kun i at opfatte de alphabeliskc Syniboler. Er denne '

Vanskelighed forst overvundet i een af deres Former, falder det

ham ikke svært at opfatte deres andre Former. Fingersproget giver

herpaa allerede et Exempel, men den vigtigste Anvendelse af

denne Sætning staaer endnu tilbage at vise. Skjondt Skriftsproget

aabenbart er langt yngre end Talen, og skjondt de phonetiske

Skriftsprog ere en symbolisk Gjengivelse af Udtalens Forskjellig-
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heder (Bogslaverne), saa kan man og-saa, afseet fra del Historiske,

omvendt betragte Talen som en Gjengivelse af det alphabetiske

Skriftsprog. I Talen gjengives altsaa Bogstaverne i Form af Lyd,

for hvilke den Dovfodte ikke har Sands; men Lydenes Forskjellig-

hed, hvoraf hver især betegner et Skriflbogstav, frembringes ved

Munddelenes forskjellige Stillinger og Bevægelser, og disse ere

saa godt som alle synlige iidvendigen. Derved er Muligheden

givet for den Dovfodte eller saakaldle Dovstumme at lære at

tale. Veien er for ham lang og besværlig, i Sammenligning med

hvad den er for det horende Barn endog i en ganske overordent-

lig Grad. Istedelfor at Barnet i Almindelighed allerede i del

andet Aar lærer at tale, i det 5te Aar at kjende Bogstaver og

stave, og forst lidt efter lidt faaer Oveise i at læse saa flydende,

at Ordene ved forsle Oiekast træde frem hvert som et Hele —
maa omvendt den Dovstumme begynde med at opnaae denne

sidste Færdighed, idet han betragter det skrevne Ord som et

Symbol, derpaa lære Bogstaverne som disse Symbolers enkelte

Dele, og nu forst kan han begynde for disse alphabetiske Skrift-

symboler, for hvilke han almindeligviis allerede har lært en anden

Række Symboler i Fingersproget, at lære en Iredie Række Symboler

i Munddelenes complicerede Stillinger og Bevægelser. Har han

forst — man veed neppe om man derved mere skal beundre

Elevens eller Lærerens Taalmodighed — lært denne nye Række

alphabetiske Symboler, med andre Ord: lært at kjende de udtalte

Bogstaver ved at beskue Munddelene, saa lærer han ogsaa lidt

efter lidt at elterligne dem og bruge dem paa rette Maade. Han

lærer altsaa forst at aflæse Talen paa den Talendes Munddele,

senere selv at tale. Mhbli^immn
^«^n^aar saaledes den Dovstumme med sine Læreres lljelp om-

sider har kjæmpet sig frem til at naae det Gode, hvert Barn i

Almindelighed vinder saa hurtigt og saa let, et Gode, man vænnes

til at betragte som et Mennesket nodvendigen tilkommende, saa

synes derved aabenbarl en Grundforandring at være foregaaet i

hans hele Tilværelsesmaade , en Forandring, der navnligen kunde

synes væsentligere end den, da han lærte Gebærdesproget. Og

saaledes er det unægteligen i Henseende til hans borgerlige Stil-
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ling 0^ i Henseende til hans Stilling til sine Medmennesker over-

hovedet; men ikke saaledes, hverken i psychologisk eller physio-

logisk Henseende. Gebærdesproget er, som ovenfor udviklet, et

Fornuflsprog lige saa vel som Lydsproget; i hiint lige saa vel

som i dette finder, som en udmærket tydsk Pædagog (Becker) har

udtrykt sig, Tanken sin Legemliggjorelse, og det Stadium, Menne-

sket træder ind i ved at erhverve denne Færdighed er i psycho-

Jogisk Henseende uendelig vigtigere end det, hvori han senere

kan lære iit gjore det i nogensomhelsl anden Form. I physio-

logisk Henseende er ei heller Erhvervelsen af Talens Brug for

den Dovstumme det, som Erhvervelsen af Synet er for den Blinde.

Ved at lære Talens Brug opgaaer ingenlunde Verden for ham i

en ny Skikkelse. Han har derved ikke lært at „hore" Andres

eller sin egen Tale; han har, fra sit Standpunct af, kun lært en

ny Form af det phoneliske Gebærdesprog, en ny Oversættelse af

Skriftsproget, hvorved Ordsymbolerne i Rækkefolgen af deres

enkelte Dele gjengives, ikke ved Fingertegn (som i Fingersproget),

men ved Læbe- og Tungetegn.

Saaledes for den virkelig Dovstumme, det vil sige, den fra

Fodsien stokdove, eller den, der er blevet det i de to forste Aar

af sit Liv. Anderledes forholder det sig med den, der har tabt

Horeisen senere, og Forskjellen bliver desto storre, i jo senere

en Alder han har tabt den. Om et saadant Individ end ganske

og aldeles har tabt Oveisen i at tale — hvilken Oveise, som be-

kjendt, allerede erhverves i det andet Leveaar — saa har han

dog en Erindring om, meer eller mindre dunkel, maaskee endog

sig selv neppe bevidst, hvad Lyd og Tone er. Er Horeisen forst

gaaet tabt i det 5te, 6te, 7de Aar, saa maa almindeligviis dog Barnet,

ifolge den forsomte Omhyggelighed for at vedligeholde Evnen,

gjennemgaae den hele lange Skole, for gjennem Skriftsproget,

lig de andre Dovstumme at gjenvinde Talens Brug; men del falder

et saadant dovt Individ ulige lettere, og Talen faaer en Klang og

Tydelighed, som den neppe nogensinde faaer hos den Dovfodtc.

Fremdeles forholder det sig ganske anderledes med de mange

saakaldle Ddvstumme, og desværre almindeligviis ganske som Dov-

stumme behandlede Born, der kun ere lunghore. Denne Feil forefindes,
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som man let indseer, i alle tænkelige Grader. Vise Forældrene og

Opdragerne ingen Omhyggelighed i at tiltale Barnet med tilsvarende

lydelig Rost, saa lærer det lunghore Barn ikke Talen, lærer ikke

sit Modersmaal. Men det horer dog Lydene og Tonerne, opfatter

de tonende elastiske Legemers Ziltringer ikke blot som Zittringer

gjennem Folelsesnerverne (hvilket alle Dove og Dovstumme have

tilfælleds med den Horende), men opfatter dem tillige som Lyd og

Toner gjennem den med slig Opfattelsesevne ene og alene be-

gavede Horenerve. At saadanne tunghore Born dommes til al

indsættes blandt de Dovfodte, og — maaskee aldrig gjores deel-

agtige i et af de væsentligste borgerlige Goder, det at kunne

tale med sine Medborgere, skjondt de dertil have Evne, maa an-

sees for hoisl uretfærdigt. Har et Menneske end langt slorre

Næmme for Gebærdesproget end for Lydsproget, bor dog vistnok

Fornuflsproget læres og udelukkende læres ham i denne Form i

alle de Tilfælde, hvor det endnu er saa let gjorligt som hos disse

Pseudo- Dovstumme, hvis Antal er meget betydeligt, thi de lære

naturligviis ulige lettere og ulige bedre at tale end de virkelig

Dove, selv i en senere Alder og efterat Gebærdesprog, Skrift-

sprog og Fingersprog maaskee hele Barnealderen have været

deres eneste Meddelelsesform.

I Modsætning til alle hidtil nævnte Tilstande, der ere for-

bundne med Stumhed: 1) Dovhed fra Fodsien eller fra det forsle

Par Leveaar, 2) Dovhed fra den senere Barnealder, 3) Tung-

horighed fra Fodsien eller den tidlige Barnealder — staaer ende-

lig den Tilstand, i hvilken Stumheden er begrundet i Fatuitet,

hvad enten dermed er forbunden Dovhed eller Tunghorighed eller

ingen af Delene, forsaavidt en saadan Tilstand meer eller mindre

udelukker Lydsproget netop fordi det er et Fornuftsprog, altsaa

i samme Grad ogsaa udelukker Gebærdesproget.

Prof. E. berorte dernæst, af hvor overordentlig Viglighed

det her omhandlede Æmne viser sig i praclisk Henseende, navn-

lig lil Bedommelsen af Kure for Stumhed og Dovhed og til Be-

dommelsen af et Sporgsmaal, der netop for Tiden er optaget i

vort Fædreland, og paa hvis Afgj oreise ikke saa ganske faa Med-
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menneskers borg^erlige Vee og Vel er beroende , nemlig om Be-

handlingsmaaden af alle dem , der gaae under Navnet Dovstumme

i de offentlige Anstalter.

' ^ ' '
;

• Ui fi^^i _ _ oMHd'j

Selskabet havde modlaget:

Leibnilz und Herbart: eine Vergleichung ilirer Monadologie. Eine

von der Konigl. Dånischen Gesellschaft der Wissenschaften

zu Ko penhagen d. Isten Januar 1848 gekriinte Preisschrifl.

von Dr. Robert Zimmermann. Wien 1849.

Leibnilz's Monadologie, mit einer Abhandlung iiber Leibnilz's und

Herbaris Theorien des wirklichen Geschehens von Dr. Ko-

hert Zimmermann. Wien 1847. ^^^^^^ ^*»< ^'

Mémoires de la société des sciences, de l*agriculture el des arls de

Lille. 1847. 2 Dele. 1848. 1 Deel.

Nachrichten von der Georg-Augusts Universitåt und der Konigl.

Gesellschaft der Wissenschaflen zu Gottingen. 1849.

Preisschrifl von Dr. I. Bergson iiber das krankhafle Aslhma der

Erwachsenen. Nordhausen 1850.

Studien des Gollingschen Vereins Berginånnischer Freunde. 5ten

Bandes 3tes Heft. Gottingen 1849.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandling;er

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1850.

Af

Conferenlsraad og Professor JHT. C ^rsieti^
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

JWr. S og 6,

Model den S^'^ Mai.

Prof. N. M. Petersen forelæste en Udsigt ower Finn-Magnus-

sens litterære Virksomhed.

Det er en gammel nordisk Skik ved forefaldende Leiligheder

at tilbagekalde de Afdodes Minde, især Deres, der som fremragende

Mænd have virket stærkt paa sin Tid og derved forberedt Efter-

tidens Fremskridt.

Naar Videnskabernes Selskab ligeledes har oplaget denne

Skik, kan Hensigten dermed ikke nærmest være at meddele de

ydre Momenter af den Afdodes Levnet, der paa andre Steder kunne

findes anforte, men derimod at udhæve Hovedsiderne af Mandens

videnskabelige Virksomhed samt den Indflydelse, han i sin Tid har

havt paa Videnskabens Fremme, og hine ydre Omstændigheder kun



_J)()

for saavidt de dermed slaae i Forbindelse. Delle havde Forfat-

teren af denne Meddelelse for Oie ved at nedskrive folgende Ud-

sigt over Finn Magnussens litterære Virksomhed.

Finn Magnussen er een af de fremragende Personligheder, der

ikke blot virke for sin Tid, men langt ud over den; han var een

af de Faa, der uddannede, ja i visse Maader skabte den nordiske

Oldtidsvidenskab eller i det mindste paa ny kaldte den tillive. Men

der er to, hojst forskjellige, Maader, hvorpaa Videnskaben frem-

mes: en forberedende, om jeg saa maa kalde den, og en mere

fuldendt. Og de videnskabelige Værker, hele den videnskabelige

Virksomhed, hvori en Mands Daad kommer tilsyne, viser sig der-

ved i et ganske forskjelligt Lys. Ubilligt er det af den Mand, der

yder det ene, at kræve det andet; thi yder han noget mindre, saa

ligger maaskee Mangelen hverken i ham eller hans Evner eller i

ringere Flid og Udholdenhed, men, hvor disse engang ere tiislede,

i de tilfældige Omgivelser og Omstændigheder, under hvilke han

virker^ i det Trin, hvorpaa Videnskaben staaer, i den Modtagelig-

hed, der findes hos dens Dyrkere, hos Regjeringen og Folket^

o. m. desl. Under andre Omgivelser, i andre Forholde, vilde han

have ydet noget langt andet. Men unægtelig ligger der ogsaa i

selve Personligheden, i den opnaaede Aandsdannelse, og det mere

eller mindre stærke Herredomme over de ret egentlig aandige

Kræfter, overmaade meget, som gjor, at det videnskabelige Ud-

bytte bliver af hojst forskjellig Natur. Thi der er een Aands-

tilbojelighed, der helst gaaer ud paa al samle og sammenstille;

der gives en anden, der har mindre Tilbojelighed til at dvæle ved

det enkelte, det smaae, det usammenhængende, men derimod for-

ener alle sine Kræfter, for at frembringe, ikke i Omfang, men i

Intensitet store Værker, der for Eftertiden altid ville slaae som

eenlige, uopnaaelige Skabelser af en udmærket Aand, af en ufor-

gjængelig Phanlasie, og af en til det meest enkelte, men kun for

det Heles Skyld, indtrængende Forsland. Ligesom hin forste Aands-

slemning frembringer forberedende Værker, saaledes frembringer

den anden fuldendte. Finn Magnussen horer nærmest til det forste

Slags (jeg troer ikke ved denne Bemærkning al gjore hans Minde

Uret); ikke saa, al han jo idelig havde hint storre Maal for Oje,
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at han jo ret godt kunde crkjende det, ja endog havde Evner

til at naae det, men naar han stundede derefter, og det gjorde

han ofte, sviglede enten Lykken ham eller Stemningen, eller maa-

skee begge, thi hvo kan domme om de mange Ting, der indvirke

paa den Maade, hvorpaa et Aandsværk bliver til. Lad det nu fore-

komme nogen, at derved nedsættes Manden, at det er noget man

maa dadle; det er ingenlunde Tilfældet. Hiin forberedende Virk-

somhed er i sit Slags ligesaa stor, kræver ligesaa vel en stærk

og kraftig Aandsvirksomhed, som den mere fuldendte; og hvad

der især bor paaskjonnes, den er aldeles nodyendig; det Gode

kan ikke blive til, forend mange Forsog ere gjorte paa at virkelig-

gjore det. Den, der bryder Vejen, kan ikke med det samme bane

den; hans Gjerning er kun forberedende.

Det var en gunstig Omstændighed ved Finn Magnussens Liv,

at han ved Fodselen (1781) ligesom bestemtes til den Retning,

hans Liv siden skulde tage. Hans Fader, Magnus Olafsen, var

Lagmand, Broder til Digteren og Naturforskeren Eggert Olafsen

og den for sin dybsindige Oldforskning bekjendte Jon Olafsen;

Moderen var en Dalter af Biskop Finn Jonsen og Soster til Biskop

Hans Finsen. Sonnen nod ogsaa Biskop Jonsens Underviisning

indtil dennes Dod 1796.

Privat demitteret til Universitetet i; Kjobenhavn 1797, blev

Finn Magnussen Student 1798, og lagde sig, efter at have taget

anden Examen, efter juridiske Studeringer. Faderens Dod 1800

kaldte ham tilbage til Island, hvor han 1806 blev Sagforer ved

Islands Overret i Reykjarvik. Her mode vi en anden Omstændig-

hed i hans Liv, som har havt megen Indflydelse paa hans senere

Virksomhed og Stilling. Den bekjendte J6rgen Jorgensen bemæg-

tigede sig i nogen Tid Befalingen over Island; flere Embedsmænd

gave efter for Magten, men Finn Magnussen modsatte sig med

Fasthed hans Anmasselse, blev derfor truet med Fængsel, ja endog

paa Livet, men slap dog med, at den selvgjorte Hovding (ved Re-

solution af 6 August 1809) erklærede ham uværdig til at anbe-

troes nogen offentlig Forretning i Landet eller at fore nogen Sag

for dels Domstole. Hans ved denne Leilighed udviste Forhold til-

vendte ham, da han siden kom til Kjobenhavu, Kong Frederik den
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Sjelles personlige Gunsl; og denne i Forbindelse med hans ovrige

Forljenesler og- hans noje Kjendskab lil Island bidrog uden Tvivl

til, deels at han i sine Studier fandl kongelig Underslottelse, deels

som Islands Repræsentant blev een af de „Oplyste Mænd'*, der

1832 samledes for al forberede Provincialstænderne, og senere

1835 blev kongeligt Medlem af de raadgivende Stænder.

1812 vendte Finn Magnussen tilbage til Kjobenhavn, og al

han paa denne Reise berorle Edinburg og traadte i Forbindelse

med Robert Jamieson og flere af Skotlands udmærkede Lærde og

anseete Boghandlere, synles at give et Vink om, hvilken Retning

hans Studier nu vilde tage. I Kjobenhavn fandl han Underslottelse

og Vejledning hos sine lærde og anseete Landsmænd, Thorlacius

og Thorkelin; og, imedens der for Videnskabelighed i Danmark

dengang kun var sorgelige Udsigter, en velvillig og uafladelig

Velynder i al Videnskabeligheds Forfremmer, Geheimeraad Johan

Biilow til Sanderumgaard, ved hvis Underslottelse nogle af hans

vigtigste Værker, paa den Tid da Boghandelen stod paa meget

svage Fodder, ene kunde komme for Lyset. Fra nu af blev nor-

disk Oldgranskning hans bestandige, daglige Syssel, og han vir-

kede uafladelig og, under mange Hindringer, utrættelig for den ved

Forelæsninger, ved Deellagelse i litterære Samfund, ved noje For-

bindelser med fremmede Lærde, ved sin Embedsstilling og ved

Skrifter. Ved Kroningen 1815 overrakte han Kongen et Kvæde i

Runer CkvæSi i runum), og fik Titel af Professor; 1816 blev han

Medlem af den kongelige Commission lil Oldsagers Opbevaring;

omtrent ved samme Tid Secrelair i det af Rask stiftede Islandske

litteraire Selskab, i hvilket han siden virkede som Formand. 1816

blev det ham overdraget at holde off'enllige Forelæsninger over

Nordens ældre Litteratur og Mythologie, hvilke han i adskillige

Aar holdt deels ved Universitetet, deels ved Academiet for de

skjonne Kunster. 1822 blev han Medlem af den kongelige Arna-

Magnæanske Commission, hvis bestandige Secrelair han var fra

1829. Hans Virksomhed i det kongelige Nordiske Oldskriftselskab

begyndte med Selskabets Stiftelse, og endte forst med hans Dod.

1823 fik han endelig den Embedsstilling, hvori h«n dode; forst

som Medhjælper ved Geheimearchivet, medens Th^Drkelin endnu
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levede, efter Thorkeliiis Dod 1829 som Geheimearchivar. 1830

blev han Medlem af Videnskabernes Selskab. Hans Virksomhed

for Litteraturen, hvortil disse Stillinger gave ham saa fortrinlig

Anledning, kan nalurligviis kun de Mænd i det Enkelte paavise,

der virkede sammen med ham; men alene den Omstændighed, at

hans Stemme sædvanlig var den afgjorende, synes at vidne om at

hans Deeltagelso og Indflydelse ikke har været ringe; om hans

Humanitet og elskelige Færd i disse og lignende Forbindelser har

der stedse kun været een Mening. Og de samme Egenskaber

viste han ved andre Leiligheder, hvor han ikke kunde undgaae at

deeltage i lilteraire Stridigheder. Han anfaldt aldrig, men maatte

(f. Ex. i den mythologiske Strid) hore mange Grovheder; til For-

nærmelser taug han, naar Sagen ikke kunde vinde ved at tale;

var det nodvendigt at forsvare Sagen, gjorde han det med Ro og

uden Lidenskab. Og han ihukom saaledes Håvamåls:

^rimr orSum senna

skalallu {)ér vi5 verra mann;

opt inn betri bilar,

f)å er hinn verri vegr.

Finn Magnussen kan ansees som Grundlægger af Nordens ar-

chæologiske Studium i vor Tid, ligesom Rask var det nordiske

Sprogstudiums. Hans Skrifter ere derfor som Straaler, der gaae

ud i vide Kredse; Tiden var endnu ikke moden til at samle En-

kelthederne til Eenhed. Men hvor vi træffe ham, see vi dog, at

han havde et bestemt Maal for Oje; hvad enten han leverer Bi-

drag til nordisk Archæologie, eller han betragter den Kaukasiske

Menneskestammes ældste Hjemsted og Udvandringer, eller han op-

lyser Steder af Ossian, eller meddeler Bemærkninger om Picterne,

eller han imodegaaer Holbergs haarde Domme om Nordens Old-

sagn, eller han paa eet Sted samler alle de vidt og bredt adspredte

Efterretninger om Gronland, eller han forklarer de gamle Nord-

boers Inddeling af Dagens Tider, o. s. fr., overalt gaaer han paa

Spor efter og trænger ind i Folkenes historiske Fundamenter; og

i Almindelighed gjor han det ikke blot med en usædvanlig Lærd-

dom, men han baner sig Vei ind til de skjulteste Kroge, og han
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der kun for ham, der havde gjcnnemvandrel alle Litteraturens util-

gjængeligste Helligdomme, kunde stille sig i det klareste Lys.

Fra denne hans Iver for at vide alt, at kjende det Dunkle, al see

Sammenhæng i de afbrudte og afrevne Levninger, der for enhver

anden ere uden nogensomhelsl Orden og Forbindelse, udspringe

ogsaa de Feil, for hvilke han, som enhver anden alvorlig og ivrig

Gransker, var udsat: han forbandt undertiden del, som næppe paa

den Maade ret vel lader sig forbinde, og hans Phantasie skabte

undertiden Sammenheeng der, hvor den for den provende Forstand

ikke saa let kommer tilsyne.

Hvad der idelig og længst har bcskjæfliget Finn Magnussen,

hvad der, efter hans egen Yltring, var hans kjæreste litteraire Sys-

sel, er Oplysningen af gamle nordiske Indskrifter. Hans mang-

foldige Forbindelser her i Landet og i Udlandet satte ham i Stand

til at blive bekjendt med alle nye Opdagelser i dette Fag, og hans

lange Studium og sindrige Klogt gjorde ham det muligt, næ^sten

altid, endog ved det forste Syn, at forklare dem. At de maalte

forklares, folgcr af sig selv; det undlader en Oldgransker ikke.

Han læste Indskrifter, som ingen anden kunde udrede, sædvanlig

med meget Held, skjondt man vel nu almindelig antager, at

han i to Tilfælde har taget aldeles feil: i Forklaringen over Obe-

lisken i Ruthwel, og i Forklaringen af Runamo. Den sidste har

gjort meest Opsigt i den lærde Verden, deels ved den Vidunder-

lighed, al en saa ældgammel, saa mærkelig Indskrift, efter i Aar-

hundreder at have været en uoploselig Gaade, i vore Dage skulde

kunne forklares saa fuldstændig, saa uimodsagt som tilsyneladende

uimodsigelig, og tillige paa en saa ejendommelig Viis; deels ved

den ligesaa store Vidunderlighed, at denne Forklaring, der var

gaaet igjennem den lærde Verden, havde modtaget dens Hylding,

og deriblandt, ja forst og fornemmelig, dette Selskabs, der frem-

kaldte den, dog skulde være en Feillagelse. Skal man bebreidc

nogen noget i denne Henseende, saa er det vist, at Bebreidelsen ikke

nærmest kan ramme Runefortolkerens Minde; han meddeelte i sin

forste umiddelbare Glæde sin formeentlige Opdagelse til flere grundige

Lærde, og forst efter al de, ikke blot havde billiget, men havde
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beundret den, lod han den gaae ud i Verden. De vistnok meget

beskedne og tilbageholdne Tvivl, som bleve ham meddeelte, maalte

nodvendig vige for en saa almindelig Hylding. At Figurerne paa

Runamo kun er et Naturspil, hvilket ligefrem folger deraf, at de

næsten hvert tyvende Aar have skiftet Udseende, og at al Læs-

ning deraf derfor er overflodig, kunde overhovedet ingen den Gang

vide med nogen Tilforladelighed. Heller ikke forklarede Finn

Magnussen Runamo selv, men en Aftegning af de Figurer, der

antoges at være indhugne derpaa;' nogle af disse Tegn havde al-

deles Udseende af sædvanlige Runer, andre lignede de allerede

bekjendte og forklarede BinJeruner, og ved at anvende disse, aab-

nedes der for Videnskaben Vished om herefter at kunne forklare

alt, en Fristelse, som Enthousiasmen ikke let kunde skyde fra sig;

det kan heller ikke nægtes, at naar Tegnene engang ere givne,

saa er Læsningen snild nok. iMedens Skriftet om Runamo var

under Pressen, synes en Yttring af Forfatteren at vidne om, at

ogsaa han blev berort af det Tvivlsomme i Forklaringen, der alli-

gevel, nu engang trykt, maalte staae, om end kun som et historisk

Mindesmærke; just derfor gav han sit Skrift Titel af Runamo og

Runerne; „thi," sagde han, „ytlres der nu saa megen Xvivl om For-

klaringens Rigtighed, saa maa jeg stræbe at nedlægge noget mere

i mit Skrift, som kan give det Værd for Efterverdenen"; og det

har han i flere Henseender gjort. Skriftet er en rig Kundskabs-

kilde for enhver tilkommende Runolog.

Næppe har nogen været saaledes inde i Sagalitleraturen eller

kjendt og gjennem forskel de Haandskrifter, hvori den er nedlagt,

som Finn Magnussen. Derfor kunde han i Fortalerne til de af

ham i Særdeleshed udgivne Sagaer, i Grenlands Mindesmærker og

i andre Skrifter, som gave nogen Anledning dertil, nedlægge en

stor Skat af Bemærkninger om Haandskrifternes Oprindelse og

Sammenhæng, om Forfatterne, om de nordiske, men især islandske

Slægter og de Begivenheder, som dermed staae i Forbindelse.

Det kan ikke nægtes, at man ogsaa her stoder paa dristige Hy-

potheser; men senere Forskere have bifaldet flere deraf, og slot-

tet sig paa deres skarpsindige Forfatter. Disse Arbejder ere ogsaa

kun forberedende; det ligger i Tingens Natur. Forst J^aar der
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engang gives, ikke blot Samlinger og Brudstykker til den island-

ske og overhovedet den gammelnordiskc Litteraturs Historie, men

en fuldstændig pragmatisk Litteraturhistorie, vil det blive indlysende

for alle, hvilke vigtige Bidrag Finn Magnussen dertil har ydet,

hvor mange Incitamenter han har givet den dybere Granskning,

og hvor meget Lys han har bragt ind paa nogle Steder, der

fofhen vare ganske dunkle.

Endelig har han saa godt som hele sit Liv igjennem beskjæf-

tiget sig med Eddaerne eller, hvad der vil sige det samme, med

den nordiske Mythologie. Dette Studium er næsten blevel til un-

der hans Hænder. I Eddalæren, som Videnskabernes Selskab til-

kjendte Prisen, anstillede han en Sammenligning imellem den nor-

diske Mythologie og næsten alle Folks paa Jorden af nogen Be-

tydenhed. Værket blev da mere en Opsogning og Fremstilling af

Lighed, end en Udvikling af Mythologiernes Forskjel og den nor-

diskes særegne Eiendommelighed. Opgaven forte dertil; havde

den været anderledes , vilde Forfatteren sandsynligviis have gaaet

en anden Vei. I sit Lexicon mythologicum gav han en udforlig

Fremstilling af alle de enkelte nordiske Myther, en lærd Samling

saa godt som af alt hvad der om dem var til. Det er utroligt,

hvad dette Skrift har virket i Udlandet, hvorfra Udbyttet da igjen

vendte tilbage til os; utroligt, hvor mange Lærde der i det fandt

Tilskyndelse til at behandle enkelte Mythers Indhold eller at give

Udsigter over hele Mythologiens Sammenhæng; de færreste af dem,

der have ost af denne Fundgrube, have nævnt deres Kilde, allige-

vel har den overalt givet deres Forskning rigelig Næring. Ende-

lig har han for den lærde Verden givet en Oversættelse og For-

klaring af Sangene selv i Edda Sæmundina, og for Norden i

Særdeleshed i den Ældre Edda. Herved blev Mythologiens Indhold

forst ret tilgjængeligt for den storre Almeenhed. I Besiddelse af

alle de foregaaende Forskninger, af den store Sprogskat, som

Norden yder, tilligemed alle de nærliggende Tungemaal (selv Per-

sisk og andre osterlandske Sprog lagde han sig efter til delle

Oiemed) og ikke uden poetiske Anlæg, har Finn Magnussen i disse

Skrifter givet et Grundlag til Eddas Forklaring, som næppe Rask

eller nogen anden dalevende Videnskabsmand kunde give.
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Disse vor lærde Landsmands Fortjenester bleve heller ikke

upaaskjonnede. Lige til sine sidste Dage, da tiltagende Alder og

Folclsen af at Tiden vilde tage en anden og lettere Vej, end den

han havde banet, bevægede ham til at drage sig tilbage, saae han

Prover derpaa. Næsten lige til hans Dod Cden 24de December 1847)

kappedes Forfattere om at hædre ham, lærde Selskaber at optage

ham til Medlem, fremmede Regjeringer, saavel som hans egen, at

meddele ham Beviser paa deres Yndest; og Eftertiden vil taknem-

melig erkjende, hvor meget den kan lære selv af hans Feiltagel-

ser, hvor megen Fremgang den kan vinde ved at tilegne sig hans

Fuldkommenheder. Og de, der have kjendt ham personlig, ville

mindes hans utrættelige Arbeidsomhed fra den aarle Morgen stund-

um til ud paa Natten, ville aldrig glemme den Bonhommie, den

Beskedenhed, den elskelige Humanitet og den sindige Ro, der

omgav hele hans Væsen.

Prof. Jiirgensen forelæste en Udsigt over afdode Prof. Ursins

Levnet og Virksomhed.

Georg Frederik Ursin blev fodt i Kjobenhavn den 16de Juni

1797. Efter et Par Aar at have gaaet i Efterslæ^glsskolen, blev

han indsat i Metropolitanskolcn. Interesse for Mathematik og de

dermed beslægtede Fag betegnede sig tidligt hos ham; thi endog

for han blev Student vandt han Univer.<^itetets Priismedaille (1814),

og omtrent paa samme Tid, — hvad der maaskee er ganske cha-

racteristisk med Hensyn til hans senere forskjelligartede Virksom-

hed, — underkastede han sig Landmaalerexamen. Efter at være

dimitteret til Universitetet 1815 og have underkastet sig examen

artium med bedste €haracteer og anden Examen med Udmærkelse,

fulgte han i Somrene 1817 og 1818 for egen Regning Conferents-

raad Schumacher paa Gradmaalings-Reiser og benyttede den mel-

lemliggende Vinter til at studere Astronomie under Schumachers

Veiledning. 1 Efteraaret 1818 reiste han til Tydskland, hvor han

i Gottingen under Gauss fortsatte sine Studier; ved sin Hjemkomst

1819 blev han constitueret som Observator ved Kjobenhavns Ob-
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servatorium ; det folgcnde Aar forsvarede han sin Dissertation do

eclipsi solari dcc. Han havde saaledes gjort de dengang sædvan-

lige Forberedelser for en videnskabelig Embedsstilling; den, han

derefter opnaaede, blev folgende. 1824 blev han fast ansat som

Observator, i 1827 blev han Professor ved Kunstacademiel. I

Aarene 1829—31 docerede han Technoloffie ogr Maskinhere ved

den polytechniske Læreanstalt, og gjorde ved samme Tid Tjeneste

ved Universitetet efter Prof. Thunes Dod. I 1844 blev han, ved

Siden af sin Ansættelse som Professor ved Kunstacademiet. udnævnt

til Inspocteur ved samme; og endelig i Marts 1849 blev han Slots-

forvalter paa Charlottenborg. 1 1828 blev han Medlem af Viden-

skabernes Selskab og i Mai, 1840 Ridder af Dannebrogen. — Han

dode den 4dc Decbr. 1849 efter 2 Maaneders Svagelighed af et

Nerveslag. 1823 blev han gift med Helene Elisabeth Thurah,

hvem han efterlader som Enke med to Sonner og en Dalter.

Det Foregaaende vil strax fra Begyndelsen have paaviist en

fleersidig Retning i Ursins Virksomhed, og navnlig viser dette sig

i Aarene 1829-31, hvor han som Docent samtidig med Mathema-

tik og Astronomie beskjæftigede sig med mechaniske og techniske

Fag. Det samme fremtræder i hans literaire Virksomhed, og det

er derfor naturligt, at hans Bestræbelser stedse mere have været

rettede paa at udbrede Videnskabens Resultater, end paa at for-

ege disse ved selvstændig Granskning. Vi finde saaledes kun en

enkelt Meddelelse fra ham i Videnskabernes Selskabs Skrifter (om

Anvendelsen af Solaarets rette Længde i Kalendarographien, na-

turv. og malh. Skr. V S. XLII) medens en Mængde, deels Lære-

boger, deels populaire Skrifter, samt Tidsskrifterne Magazin for

Kunstnere og Haandværkere og dansk Almeenlæsning bære Vidnes-

byrd om hans Bestræbelser i hiin forstnævnte Retning. At disse

ogsaa have vundet Anerkjendelse, er bekjendt; hans Læreboger

have i en lang Aarrække været benyttede, og disse, saavelsom

flere af hans populaire Skrifter, have, ofte i kort Tid, oplevet flere

Oplag. Især synes dette at have været Tilfældet med de af hans

Skrifter, der vare beregnede paa den mindre dannede Folkeklas-

ses Oplysning, Noget, hvorfor han har havt en særdeles Forkjær-

lighed, som ogsaa gjentager sig i hans Virksomhed i sine sidste
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Lcvcaar for Udbredelsen af Kundskab i naulisk Aslronoinie. Det

Hieest talende Beviis herfor vil være en Liste over hans Skrifter,

der nedenfor findes aftrykt.

Blandt disse findes flere Rækker af populaire Foredrag. Saa-

dannc Foredrag begyndte Ursin allerede at holde 1821—22, kort

efter at han var bleven constitueret som Observator, og han ved-

blev dermed til de sidste Aar af sin Levetid. Han holdt saaledes,

foruden de nys nævnte Foredrag over Aslronomie, senere lignende

over samme Gjenstand, en Række Foredrag over Dampmaskinen,

som han gjentog i forskjellige Provindsstæder og i Sverrig, ende-

lig, efter sin Hjemkomst fra en Reise, som han med kongelig Un-

derstollelse forelog til England og Skotland, holdt han Foredrag

over Navigationen i den da nylig oprettede Sofarts forening; —
og i Almindelighed have disse forskjellige Foredrag havt talrige

Tilhorere.
'

Vi see saaledes en lang og utrættet Virksomhed i en Retning,

der vel ligger fjernere fra delte Selskabs egentlige Formaal, men

som vel temmelig sjeldent med en saadan Vedholdenhed vil findes

gjennemfort, og saavist som enhver videnskabelig Virksomhed maa

finde sin Anerkjendelse i dette Selskab, vil ogsaa dels afdode

Medlems Bestræbelser for Udbredelsen af Folkeoplysning i de Ret-

ninger, der laae hans Fag nærmest, ikke savne dets Erindring og

Paaskjonnelse.

Liste over Ursins Skrifter.

De eclipsi solari elc. -rv^uu:^ u.'j-. >=LVi

Ringformig Solformorkelse etc.

1822. . \,.;;. ,. .:.,..;...,. .:

Lærebog i den rene Mathematik i 2 Dele. 1ste Deel paa ny op-

lagt 1824; 3dic Oplag 1835. 2den Deel aldeles omarbei-

det 1847. Mgj fi8<j

1823.

Regnebog eller Anviisning til Huus- og Handelsregning. 2det Op-

lag 1833, 3die Opl. 1841, 4de Opl. 1843, 5te Opl. 1847.
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1826.

Universitets -Observatoriet paa Rundetaarn. I Riises Archiv for

Historie og Geographie, 24de Bd.

1827.

Logarithiner med 6 Decimaler, ogsaa udgivet med latinsk Tilcl elc.

Magazin for Kunstnere og Haandværkerc begyndtes og vedvarede

indtil 1834.

1828.

Oversættelse af y^Millifigton , an epilome of natural philosophy/

under Titel „Haandbog i den mechaniske Deel af Natur-

læren."

Geometrie, udarbeidct med stadigt Hensyn til Anvendelsen i Kun-

ster og Haandværker, 2det Opl. 1839, 3die Opl. 1843,

4de Opl. 1847.

1834.

Oversættelse af „Brandes, Vorlesungen iiber die Naturlehre.^

Oversættelse af „Gelpke, populaire Himmelskunde.'*

1835.

Ovelsesexempler, udg. som Tillæg til Lærebog i den rene Mathe-

matik I.

Begyndt Udgivelsen af „Dansk Almeenlæsning" som standsede det

folgendc Aar.

1837.

Begyndt Udgivelsen af Nyt Magazin for Kunstnere og Haandvær-

kere, som ophorte i 1842.

1838.

Dampmaskinen, fremstillet i 12 populaire Foredrag, 2det meget

forandrede Oplag udk. i 1842; udgivet paa Tydsk i 1840.

Populairt Foredrag over Astronomien, 2del Opl. samme Aarj blev

oversat paa Islandsk i 1842.

1839.

Reise i Sverrig i 1838.

Om Sporveie med særdeles Hensyn til deres Anlæg i Fædrelandet.
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i 840.

Bogtrykkerkunstens Opfindelse og Udvilding i 400 Aar.

1841.

Arilhmelik, udarbeidel med stadigt Hensyn til den praktiske An-

vendelse, 2det Opl. 1848.

1843.

Om Uhre, deres Indretning og hensigtsmæssigste Behandling.

1844.

Formskjærerkunsten og Kobberstikkerkunsten.

Lilhographien eller Steentrykkerkunsten.

1847.

Logarithmer med 4 Decimaler.

Nautisk Almanak for 1849.

1848.

Mechanik.

Nautisk Almanak for 1850.

184 9.

Nautisk Almanak for 1851.

Desuden har han udgivet: Aslronomie Isle, 2det Hefte ufuld-

endt, samt i Forening med Prof G, F, Hetsch 1) Begyndelses-

grunde af den geometriske Tegnelære til Brug for Kunst- og

Haandværksskoler. 2) Forberedelse til den geometriske Tegnelære.

Modet den W" Mai.

Prof. C. r. Engelsioft forelæste en Afhandling om Geistligheden

som Rigsstand i Danmark efter Reformationen.

Det mærkelige Særsyn i de nordiske Rigers Statsforfatning,
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at en geislllg Sland efter Reformationen indtager en særlig Plads

blandt Rigets Stænder i Slalens politiske Repræsentation, under-

kastes i denne Afhandling, for Danmarks Vedkommende, en histo-

risk Undersogelse saavel med Hensyn til Oprindelse og Opkomst,

som med Hensyn til Betydning og Virkning. En geistlig Rigssiand

som denne kan ikke (som det almindelig skeer) betragtes som en

Arv fra Middelalderen, der skulde være gaaet ligefrem og umiddelbar

over fra den calholske Tid til den protestantiske Stat, efterdi

denne Statsinslitution hverken har nogen naturlig Rod i den hoie

catholske Geistligheds Deeltagelse i Statens Anliggender nær-

mest for Reformationen, eller kunde beslaae med Reformationens

Begreb om det geistlige Kald og Lærerstandens Stilling. Det findes

ogsaa i Virkeligheden at have været Tilfældet, at den geistlige

Stand efter Reformationen, oplost i flere afsondrede Dele, hverken

i Henseende til de kirkelige Anliggender behandledes som en

Stand med constitutionelle Rettigheder, eller blev medtaget som

politisk Stand ved den almindelige Rigsdag 1547 eller nævnet som

Rigssiand i Kongernes Haandfæstninger i det sextende Aarhun-

drede; hvorimod den i disse Actstykker kun omtales som en Em-

bedsstand.

Det paavises dernæst, hvorledes Dannelsen af en geistlig Rigs-

stand forberedtes 30 Aar efter Reformationen, ved Indkaldelse af

en Repræsentation forst af Lærerstanden og siden af Domcapit-

1erne tillige i Aarene 1569 og 1570, til Rigsdage i Anledning af

Skattepaalæg, dog uden at de deraf fremgaaede Skaltebreve til-

lægge Geistlighcden den Andeel i Beraadslagning og Beslutning,

som de tillægge de tre andre Rigsslænder; Ved Hyldningen 1584

optraadte den ligeledes ved Repræ^sentanter, og her fortes Univer-

sitetet forste Gang sammen med disse. Men medens endnu intet

Spor af en geistlig Rigssiand forekommer i Actstykkerne ved

Christian den Fjerdes Thronbestigelse, Var det denne Konge som

i Aarel 1608 kaldte den til en utvivlsom Virksomhed, som Rigs-

stand, ved al lade den med de ovrige Stænder foretage Thron-

folgervalgel, og fra denne Tid forekommer ingen Opregning eller

Samling af Rigets Stænder, hvori den geisllige er forbigaaet, og

Geistligheden indtog den anden Plads blandt Rigels Stænder, som
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Borger- og Bondestand saaes som en Eenhed, ligeoverfor den

geistlige ogsaa af ueensartede Dele sammensatte Stand.

I Afhandlingens anden Deel undersoges Standens Historie

og Virksomhed paa denne Bane. I de 50 Aar den geistlige

Stand nu indtog denne Stilling , blev neppe noget fuldkom-

ment Sammenhold lilveiebragt mellem de forskjellige Dele, hvoraf

åen bestod, (Præstestand, Domcapitler og Universitet} idet deels

hver Deel gav sit Tilsvar til Regjeringen, deels Individerne

Kunde personlig optræde i Forbindelse med Fraclioner af andre

Stænder; endog lærde Dannelsesanstalter kunde have deres Re-

præsentanter i en anden Stands Midte (som Soroe og Herlufsholm).

Men dette hængte sammen med den hele Mangel paa Udvikling,

som fandt Sled i Aqw danske Folkerepræsentalion, da den ikke

udviklede sig til noget egentligt Organ for en Folkevillie ved Si-

den af Regjeringen, men kun var beregnet paa at erhverve Sam-

tykke og Beredvillighed til Skaltepaalæg, naar Regjeringen fandt

det passende eller nodvendigt at udforske Folkets Evne og Villie.

1 Christian den Fjerdes Tid var delte Rigsdagenes udelukkende

Formaal med Undtagelse af de tvende, som holdtes til Thronfol-

gervalg og Hylding 1608 og 1610, og omendog Rigsdagene fra

dette Udgangspunct ogsaa maalle fore over til Stændernes gjen-

sidige Forhold og Fordeling af Byrderne, blev deres Virksomhed

svækket ved den Maade, hvorpaa fælleds Anliggender alene kunde

bringes under Forhandling, idet enhver Stand for sig maatte ind-

give sine Forslag og Andragender til Regjeringen (Konge og Rigs-

raad) uden at de bleve Gjensland for Forhandling paa Rigsdagen

selv. Under slige Omstændigheder maalle den geisllige Stands

Virksomhed (ligesom de andres) blive af ringe Betydenhed, og

medens det ikke spores, al den har bragt nogen kirkelig Sag i

Bevægelse, (hvortil Rigsdagene ligesaalidet vare egnede som for-

nodne for den) findes den kun at have betragtet sig som en bor-

gerlig Skaltcsland; kun eet Forslag vides at være indgivet af dens

Biskopper nemlig 1627 om Defensionen og Indqvarteringen; men

det er vel muligt, at den ogsaa stundom har bragt Embeders For-

bedring o. desl. i Erindring hos Regjeringen.
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Betydning; ved flere af dem viste sig Forbudene for den fore-

slaaende Forandring af Statsforfatningen. Ved den forsle (til

Kongevalget) vaagedc Geisllighcdcn over sin politiske Ret og an-

vendte den, hvorfor Standen ogsaa dcnnegang blev nævnet i den

nye Haandfæstning som deelagtig i Kongevalget, og den ene Deel

af Standen gav i et Andragende sit kirkelige Bidrag til Haand-

fæstningen, navnlig Forbudet mod fremmede Religioners Oveise.

Men endnu sees den ikke at have deeltagel i den menige Adels

politiske Bestræbelser for at sprænge Rigsraadels Enevælde. Til

flere folgende Rigsdage havde Standen forberedt gravamina, og

paa den sidste Rigsdag udviklede den sin store politiske Indfly-

delse ved at afgive de virksomste Organer for den store Omvælt-

ning. Hvilken Stilling Geisllighcdcn skulde indlage i den paatænkte

nye Statsforfatning, var neppe engang Lederne klart; men man

seer af et opbevaret Udkast til samme, hvorledes Geistligheden i

politisk Ret tænktes at skulle stilles ved Siden af de ovrige Stæn-^

der, saaat Kongen skulde „styre og regjere Riget med nogle af

hver af de tre Stænder (Adel, geistlig og borgerlig Stand) og ei

gjore Forbund, paalægge Skat ctc. uden samtlige Stænders Bevilg-

ning". Man venlede ogsaa, selv efterat Forandringen var fore-

gaaet, al Geistligheden og Borgerstanden vilde forbeholde sig Ind-

flydelse paa Sagerne, navnlig Financernc, og selv med Hensyn til

Statsadministrationen foresloges det, at den borgerlige eller geist-

lige Stand skulde afgive Personer til visse reent borgerlige og

diplomatiske Functioner. Men allerede Provisionalordonnancen

kaldte kun Adel og Borgerstand til Stalsadminislrationen, og det

særlige Kirkecollegium kom ikke engang i Stand. Geistlighedens

sidste Funclion paa den poHliskc Bane var at underskrive Arve-

Enevolds-Aclen, hvori den egentlig forste Gang fremtræder fuld-

kommen samlet som een geistlig Stand, der afgiver eet samlet

Votum ved Siden af de andre Rigsstænder. Fra denne Tid af blev

den en Embedsstand igjen , som den forhen havde været; dens

Privilegier, som kort efter bleve den givne af Kongens Naade og

kundgjorte gjennem Biskopper og Landemoder, hjemle den ingen

politiske Retligheder; de svage Levninger af dens selvstændige
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Slandsslilling-, som deri blevc tilbage, ere efterhaanden bortfaldne,

forsaavidlsom de ikke folge af Embedsstandens Begreb, og det var

ogsaa delle alene, der laae tilgrund for den Deel, der atter 1834

indrommedes Geislliglicden i de oifcnllige A^iliggender ved de

tvende kongevalgte Medlemmer af Danmarks Provindsialstænder-

forsamlinger.

Selskabet havde modtaget:

Astronomicai observations made at the Radclilfe observatory, Ox-

ford, in the year 1848 by Manuel J. Johnson, Vol. IX. Ox-

ford 1850. 8.

La thermochrose ou coloration calorifiquc par Macedoine Melloni,

ouvrage complementaire de tous les traités de physique.

Premiere parlie. Naples 1850. 8.

Modet den 31'" Mal.

Professor Steenstrup gav en Meddelelse om nogle mærkelige,

tildels nye Dyreformer, som opbevares i Universitetets zoologiske

Museum. Han foreviste dem for Selskabet tilligemed flere nær-

beslægtede Former, der kunde tjene til at oplyse dem, og ledsa-

gede sin Forevisning og Fremstilling med Tegninger, for hvilke

han udbad sig Plads i Selskabets Skrifter. De Former, hvoraf

speciellere Beskrivelse gaves, vare: '^^

a. Rhizochilus antipathum Stp. gen. et sp. nov. Af denne Snegl,

som horer til Purpura-Familien, fandtes endel Exemplarer paa de

tynde Grene af en af de mindre Anlipathesarter, der fra ældre

Tider uden nærmere Localitetsangivelse er opbevaret paa Museet.*)

Paa Grenene af denne Busk kryber dette Dyr i den yngre Alder

*) Den synes at være A. ericoides eller en nærslaacnde Art.
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frit omkring og er da saa ligt en ung Piirpiira lapillus L. eller en

ung Rapana galeodes L. (Pyrula Lk.) af samme Storrelse, at den

vel ved forste Oiekast kunde forveAlcs dermed. Senere derimod,

naar dets Skal har naaet en Storrelse af 3'"—b'", klæber det sig

paa en saa ejendommelig Maade fast paa og omkring Grenene af

ovennævnte Busk, at der i denne Fasthæftningsmaade alene ligger

Berettigelse til at opstille det som egen Slægt, idetmindste efter

vort nuværende Kjendskab til Formerne indenfor denne Familie.

Fasthæftelsen skeer nemlig derved, at Dyret med Kapperandene,

som danne Skalmundingens ydre og indre Læbe, omfatter en eller

flere af de tynde Grene og lader de i fingerformede eller rod-

lignende Flige (digitationes) forlængede Rande forene sig paa

Grenenes modsatte Side. Idet Kapperandene i denne Stilling fort-

sætte Skallens Læbedannelser, indsnevres Mundingen derved mere

og mere og tilsidst tillukkes den aldeles af de fortykkede, om-

kring Grenene gribende og indbyrdes sammenklæbede Skallæber.

Mundingen synes derfor ligesom tilstoppet ved en stærk „Callus"-

dannelse, af hvilken de sorte Antipalhesgrcne stikke ud i alle Ret-

ninger. Den eneste Aabning, som bliver tilbage, er Udsnittet for

Aandedrætskanalen (sipho), og igjonnem denne alene staaer Dy-

ret fra nu af i Forbindelse med den omgivende Vandmasse. Efter

Fasthæftelsen voxer den egenlige regelmæssige Skal ikke mere,

men derimod fortsættes Aandedrætskanalen i et kortere eller læn-

gere, paa den ene Side lidt udskaaret, trindt Ror. Delle Ror er

saa ligt et Serpularor, og boier sig uregelmæssigen snart i dert

ene Retning, snart i den anden, at den forste Tanke nodvendig

maa blive, om det ikke skulde være dannet af en parasitisk Ror-

orm, en Formodning, som imidlertid ved noiere Betragtning af

Mundingens Tillukningsmaade, viser sig aldeles ugrundet.

Da Rorels Forlængelse og Form maatte rimeliggjore at Dyret

efter Faslhæftningen imodegaaer en Omdannelse, lig den der finder

Sted hos Magilus, anstillede Forfatteren flere Sammenligninger mel-

lem disse to Slægter og oplyste ved Tegninger nogle Iagttagelser

over den ejendommelige Maade, hvorpaa Magilusslægten samtidig

udhuler eller borer sine Gange i Korallen og lader igjen denne

voxe paa dens Skal.



b. Ctenops nohilis Mac Clell. Et Exemplar af denne Fisk,

(ler lever i Floderne i Hoilandet ved Sikkimbjergenes Fod, be-

fandtes i en anseelig Samling af Krybdyr fra Assam , som Uni-

versitetsmuseel skylder Hr. Grosserer W. Westermann jun. og

Dennes venskabelige Forhold til den indiske Zoolog Mac Clelland.

Denne Fisk erindrede vel i Kropformen meget om Toxotes jacn-

lator blandt de skjælfinnede Fisk, til hvilken Familie Mac Clelland

ogsaa havde henfort den, men Meddeleren viste at den ifolge Gjæl-

lens Bygning og alle andre Karakterer borte til de labyrinthgjæl-

lede Fisk. Den vil som en egen Slægt foroge Antallet af de hid-

til kjendle faa Former af denne Familie og stille sig nærmest

Slægten Trichopus Cuv., fra hvilken den dog let adskilles ved Krop-

pens Form, Stillingen af Rygfinnen og Storrelsen af Bugfinnens Pig-

straale. Da den i Calcutta Journal of natural history Ci844. July)

givne Beskrivelse er altfor ufuldstændig og Figuren, der ledsager

samme, ikke saa tilfredsstillende , at Fisken kan med Sikkerhed

erkjendes, havde Meddeleren, saavidt Exemplarets ikke meget gode

Tilstand havde tilladt det, udkastet en speciellere Beskrivelse af

Fisken og ladet udfore en mere tilfredsstillende Tegning af den.

c. Anostomus Gronovii Sw. CMormyrorhynchus). Af denne

yderst sjeldne Fisk foreviste Meddeleren det eneste Exemplar, som

hidtil, saavidt vides, er kommen i de europæiske Museers Besiddelse,

idet han oplyste^ at det foreviste Exemplar er netop Originalstykket

til Gronovs Afbildning og Beskrivelse, til hvilke'-O alt det stottede sig

som i Videnskaben nu næsten i 100 Aar var skrevet eller antaget

om denne Fisk. Da Gronovs iovrigl for sin Tid gode Figur angav

enkelte Forhold mindre rigtigt, og Tandforholdet derhos ikke beskre-

ves saaledes, at Slægten tilborlig kunde afgrændses imod dens nær-

meste Beslægtede, navnlig imod Leporinus - Slægten, til hvilken

Valenciennes i det sidste Bind af hans store Fiskeværk havdo

troet at maatte henfore den, havde Meddeleren ligeledes ledsaget

sin Beskrivelse af denne Fisk med nye Tegninger.

*) Gronomi Museum ichthyologicum. Tab. VII. fig. 2. Tom. II. p. 13. n«. 165.

Leiden 1756.
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Selskabet havde modtaget

Address delivered at Ihe aniversary meeting of Ihe geologicai So-

ciety of London at thc 15lh oF February 1850 eic. by Sir

Charles Lyell, President of the society. London 1850. 8.

Model den 14^^ Juhl

Prof. E, A, Scharling underretlede Selskabet om, - at han i

længere Tid har bcskjæftiget sig med Forsog, som skulle tjene til

nærmere at oplyse Nytten af overhedede Vanddampes Anvendelse

ved Undersogelser af organiske Legemer. Da Afhandlingen her-

over vil blive trykt i Selskabets Skrifter, indskrænker man sig til

folgendc Meddelelse.

Ved overhedede Vanddampes Indvirkning paa Hvalrav, Vox

og Doglingtran har Scharling erholdt lignende Edukler og Pro-

dukter, som ved disse Sloffers Behandling med Æsk. Han fore-

viste saaledes Æthal og Æthalsyre tilvirkede ved overhedede

Vanddampes Indvirkning paa Hvalrav, Cerotinsyre, der var udskilt

af el ved Vanddampe vundet Destillat af Vox, og endelig en ny

Art Alkohol, Doglap som var erholdt af Doglingtran^).

*) Ved denne Leiliwhed pjor Prof. Scharling opmærksom paa en Fcillagelse i

Berzelii Lchrbucli der Cliemie, B. 5. Side 566, hvor der findes anfort, al ^lid-

dcUallet af Scharlings 4re Analyser af Doglingtran skulde være:

C 79,00

II 13,34

O 7,6C

Men i Scharlings originale Afhandling, som findes i „Archiv for Pharmacie og

technisk Chemie" 1ste B. S. 368 og „Forhandlinger ved de skandinaviske Na-
turforskeres femte i>lode" Side 303, vil man see at disse Analyser have givet

f6lgende Std frelser:
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Etatsraad Molbech ineddeelte en Beretning om det af FoF'-

falteren indsendte Værk; „Skånes Konsthistoria for Medeltiden af

C. H. Brunius." Lund. 1«50.

Det er ikke uden særskilte Grunde, at del ovennævnte Værk,

som Forfatteren har villet forelægge det Kgl. Videnskabernes Sel-

skab, kan have Adkomst til nærmere Opmærksomhed for danske

Lærde, Videnskabsmænd, Konstnere og Oldtidsforskere. Dets ved

Titelen angivne Indhold, en Historie af Konstens (navnligen af

Bygningskonstens) Frembringelser i Skaane under Middelalderen—
siger os allerede, at det behandler Forhold, som for nærværende

Tid for os ere udenlandske; men som i det Tidsrum, indenfor

hvis Grændser ForftUterens konslhistoriske Forskning og Beskri-

velse strækker sig, vare udelukkende Danske. Bogen har saale-

des for os en indenlandsk historisk Interesse; den har endnu en

anden derved, at det ikke, som det pleier at være, er en allene

med Studier og Lærdom udrustet theorelisk Videnskabsmand, men

en ved mange store og belydende Forelagender længe bekiendt,

praktisk Bygmester, som her beskriver Middelalderens Konst og

Architektur i de fordum danske Landskaber paa hiin Side af

Sundet.

Det vil være overflodigt at gienkalde i Erindringen, hvad der

i de senere Aar er blevet bekiendt i en videre Kreds, ikke blot

i Sverrige, men ogsaa i Danmark og Tydskland: at Hr. Brnnius

i Lund ikke allene som Bygmester har skaffet sig en Virke-

1ste Anal. 2den Anal.
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kreds i sit Fædreland, der endogsaa liar slrakl sig- vidt udenfor

Skaanes Grændser, endskiondt den af let begribelige Grunde har

været storst i denne Provinds; men al det tillige virkelig er lyk-

kedes ham, at skaffe den af ham, maaskee med en alt for ude-

lukkende Forkiærlighed hyldede rundbuede^ (saakaldle byzantinske

eller saæiske^ Bygningsstiil Indgang i Sverrige; og det ikke blot

i Kirker og flere offentlige Bygninger; men endog ved Herre-

gaarde og andre private Huse. Det ligger heller ikke indenfor

denne Meddelelses Formaal, at undcrsoge, hvorvidt man tor an-

tage, at et i Skaane, (fornemmelig i Lund) meget i Gine faldende

Phaénomen i vor Tids Architeklur og Bygningssmag ogsaa inde-

holder Elementer til en fortsat historisk Indvirkning paa Fremtiden;

med andre Ord, om Professor Brunius vil komme til at danne en

architeklonisk Skole i sit Fædreland ; eller han vil staae isoleret som

et sieldent Meteor iblandt Architekterne i det 19de Aarhundrede.

At enkelte i de seneste Aar fremstaaede Bygningværker synes at

kunne bebude noget meer, end det sidste: kan blot i Forbi-

gaaende nævnes ^•'•j. Vi ville derimod aliene fremhæve en enkelt

Hovedside i hans Værker, der paa en naturlig Maade forklarer

den mærkværdige Fremgang, som en Bygmester har havt i sin

praktiske Virksomhed, der fra Begyndelsen ikl\e blot maatte ar-

beide imod alle de Hindringer, som mode en saakaldet Dilettant i

Faget; men som desuden med næslen uboielig Conscquents har

fulgt Principer og giennemfort en Stiil i Bygningers Construction

og Ornamenter, hvorved han saa at sige satte sig i aabenbar

Krigstilstand imod Alt, hvad der hedder Tidsaand, Skik og Mode-

smag i Architekturen. Det er nemlig vist, og vil blive tydeligt

ved enhver noiere Undersogelse, at der, som vi tilforn have sagt,

i „Professor Brunius' Bygningsstiil og Bygningsmaade ligger en af-

giort Retning til det Stærke, det Varige og det Charakteristiske^

og bort fra det Lette, Flygtige, det i en Hast opmurede og over-

En i flere Henseender mærltelijr, ved sin colossalo Storrclsc i Lund ovcr-

raslionde Byjjning, den Lundske Sludenier-Forenings Gildeshuus (om man
lor kalde det saa med et gammelt Navn) ved en Eleve af Prof. Brunius, kunde
vel bebude en noget meer end oiebliklig Virkning af den ved Brunius frem-

kaldte eller fornyede rundbuede Stiil,
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kalkede Yderlige, Ubelydelige og Charakleerlose — som derimod

udgior Prægel af de allerfleste nyere Bygninger i Norden." — Lige-

som denne for Brunius som architeklonisk Konstner egne Retning

virkelig i hans Fædreland, og navnligen i Skaane, hvor han især

har bygget, har kunnet gioré sig gieldende og vinde Erkiendelse;

saaledes er den deri bleven understottet af et Hoved-Princip, der

er ligesaa herskende hos ham, og hvis Udforelse han med sin hele

Kraft har vaaget over; nemlig „at bygge med de varigste Materia-

lier, og den hoieste Soliditet"; og, ved Siden heraf, at forringe

Bygningsomkostningerne ved omhyggeligt Omsorg for Materialiers

Anskaffelse og eget Opsyn med Udforeisen.

Ligesaa naturligt som det er, at en praktisk Bygmester med

den Grundsætning: at han aldrig vil udfore noget forhastet Værk

uden Varighed, omsider maa vinde Tiltro og en udvidet Virke-

kreds: ligesaa forklarligt er det, at Professor Brunius, med en saa-

dan Smag og Tilboielighed for det Solide, maa have fundet sig

hendraget til Fortidens, og navnligen Middelalderens Bygningsart

og architektoniske Sliil; da det baade var den, som stemte meest

overeens med hans egne Ideer, og tillige den, han havde havt

Leilighed til, i Sverrig at blive bekiendt med^ ved Oiesyn og egne

Undersogelser af Monumenterne. Det er herved, at han ei alene

i Skaane, men paa Reiser i den storste Deel af Sverrige, har er-

hvervet sig en Detail - Kundskab til dette Lands vigtigste ar-

chitektoniske Værker fra enhver Alder, hvori man upaatvivlelig

kan sige, at fngen i Norden overgaaer ham. At Professor Bru-

nius paa denne Underbygning af egen Erfaring, erhvervet ved en

lang Række Aars Anstrengelser af en saadan Art, at selv en

ualmindelig Helbred og Legemskraft ei har kunnet modstaae dem,

og befæstet ved historiske Studier af de vigtigste Forfattere i ved-

kommende Deel af Konsthistorien, har grundet en levende og

enthusiaslisk Kiærlighed til Middelalderens Architeklnr: delte vil

ikke forundre Nogen. Endskiondt man derfor vel paa den ene

Side kunde finde Grund til at onske, at den ved classisk Lærdom

og en videnskabelig Dannelse forberedede, og ved praktiske Stu-

dier lige fra -de forste Elementer dannede Bygmester, der altid

vil indtage en mærkværdig Plads blandt Sverriges Architekter,
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havde beriget sine Erfaringer og skærpet sit allerede sikkrc og

træffende Blik, ved af Oiesyn at kiende den antikc og gothiske

Archileklurs Hovedmonumenter i flore forskiellige Lande; saa kan

man dog derhos ikke andet end glædes ved, at Sverrige eier en

saa nidkiær og kraftig Talsmand for de her overblevne gamle

Bygningsværkers Vedligeholdelse. Det er den Anseelse og Ag-

telse^ Professor Brunius har vundet i sit Fædreland, der har gi-

vet hans Stemme en saa betydelig Indflydelse, i det mindste paa

denne Classe af nationale Monumenters Bevaring — ligesom i

mangfoldige Tilfælde paa deres Istandsættelse og Beslauration, i

en med den oprindelige Skikkelse ovcreensstemmende Stiil og Form.

Man tor vel ikke sige om Professor Brunius^, at hans Exempel,

hans Tale og Skrift, hans Arbcider i flere Egne af Landet, have

virket til den Grad i Sverrige, som en Didron og hans Konsl-

fæller i Frankrige, hvor deres Begeistring for Middelalderens na-

tionale Architektur, Monumenter og Oldsager har fremkaldt en

heel Skole blandt den yngre Verden, og en Skat af architektonisk

og anliquarisk Lærdom og Kritik, af Undersogelser, Beskrivelser

og Afbildninger i disse Fag. ''O Men den ikke mindre begeislrede

og nidkiære svenske Bygmester har for sin Deel anvendt Alt,

hvad der allene ved egne Kræfter kunde udrettes, for at vække

hos sine Landsmænd Sands og Tanke for den aandelige og natio-

nale Betydning, der ligger i at agte Forfædrenes Minde, saavel i

deres Bygninger, som i andre Monumenter ; og for at overbevise

dem om, at det er uværdigt og uanstændigt for Borgere i en ci-

viliseret Slalj der giore Paasland paa at have Deel i det 19de

Aarhundredes Cultur, at nedbryde en gammel gothisk Kirkebyg-

ning, eller forvandle den til et modernt Kirkeskuur, et Prækehuus

med store Ruder i fiirkantede Vinduer, o. d. Der gives vist nok

en stor Mængde i Sverrige, saa godt som andensteds, der kan be-

hove at lære : at deri ligger ligesaa stor Uaahed og et ligesaa

grovt Barbarie, som naar f. Ex. en Colonist, der var kommen

tilbage fra Misuri eller Oregon til sit Fædreland, og der var bleven

*) Man finder del vigtigste Gjemmested for disse i de siden 1844 udkommendc

„Annales Archéologiques. publiées par Didron, ainé". 4to. (Tome X. 1850).
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Godseier, vilde behandlo en aTværdig Lindo-Allce, der forte op til

hans Gaard, ligesom Urskoven i Amerika, hvilken han maatte fælde

og rydde for at skaffe sig Agerjord. Skarpt og bittert har Bru-

nius tugtet Barbariet og Smaglosheden i denne Retning, da han

for 11 Aar siden udgav sin „Antiquariskc och architektoniske Reise

giennem Halland, Bahuslehn, Dalsland, Wermland og Westergoth-

land". Han anvendte her en streng, uboielig, ikke sielden sarka-

stisk Kritik imod de nyere Tiders, som han kaldte den, „præten-

lionsfulde, men .aandsfaltige" Architektur; og det var ligesaa vel

dens Anstod imod Fornuft og reen Smag, som jlens vandaliske

Behandling af Fortidens Konst og Monumenter, der i denne Bog

fandt en skaansellos Dommer. Det tor vel være, al Forfatterens

diærve Opposition imod mangen eensidig ældre og nyere Smag-

loshed har medvirket til at give dette Skrift el slorre læsende

Publicum, end man i Sverrig skulde vente sig for en Bog, der

næsten udelukkende holder sig til et videnskabeligt Formaal, og

savner de ofte næsten uundværlige Aftegninger.*) I det mindste

har det viist sig, at en stigende Deellagelse for ældre Bygnings-

konst og Bygningsværker ikke allenc i det forlobne Decennium

betydeligt har udvidet den Virksomhed, som praktisk Bygmester,

hvortil Brimius har opoffret en stor Deel af sin Tid og sine Kræf-

ter; men upaatvivlelig ogsaa bidraget til, at en betydelig, opmun-

trende Subskription har sat ham i Stand lil at fremtræde med et

nyt storre Arbeide over nordisk Architektur i Middelalderen, der

ogsaa for vort Fædreland og for danske Læsere har hiin særskilte

og nærmere Interesse.

Det er en Afdeling af de Skrifter, som skulle udgiore „Skaa-

*) Vi kunne ved denne Leilighed ikke forbigaae den Notice: at et Sidestykke

lil dette Værk allerede er færdigt fra Forfatterens Haand. „Architektoniske

Tegneiser paa en Heise fra Limd over Jonhoping og Sfrengnæs til Fahhm, og

tilbage over Gefle^ Stockholm og Wexio 1848", er Titelen paa det nye Ar-

beide, der i to Bind skal udkomme nceste Vinter, eller mod Foraaret 1851.

Blandt mange afSverriges storslc og vigtigste Kirker og andre Bygninger, som
Forfatteren deri handler om, vil ogsaa forekomme den af Kong Christian IV.

opforte mærkværdige Kirke i Christians tad. Man tor iovrigt ogsaa med Grund
af denne Forfatters skarpe Blik vente sig mangen interessant og piquant Be-

mærkning over Architekturen i Sfochhohn.
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nes Historie og Beskrivelse", og- hvis Udgivelse forestaaes ved et

i Lund for nogle Aar siden stiftet Samfund, hvori Professor Bru-

tiius nylig har leveret y^Skaanes Konslhistorie i Middelalderen'*,

Denne gaaer naturligviis fornemmelig ud paa Kirkebygninger i

Stæder og Landsbyer; Forlatleren har imidlertid ikke forsomt, efler

Historien og enkelte overblevne Mindesmærker, at berette baade om

Klosterbygninger, om kongelige Borge og Fæster, om den private

Architektur i Adelens befæstede Herresæder, og om Borgerhuse i

de tildeels ældgamle skaanske Kiobslæder. Saaledes finde vi her

bl. a. Helsingborgs gamle Slot med sit endnu overblevne mægtige

Hovedtaarn (^den saa kaldte Kiærné) beskrevet i et kort Udtog af

Forfatterens i8J5 udgivne historiske-architektoniske Monographie

over denne Borg, med sin herlige Ruin — el Sidestykke til Val-

demars Taarn i Vordingborg (hvorover dog en lige noiagtig Be-

skrivelse hos os savnes). Blandt Ridderborge, eller adelige Her-

resæder, udmærker sig især det beromle „Glimminge faste Steen-

huus*', den Ulfstandske Families Herresæde, opfort under Kong Hans,

og ligeledes forhen særskilt beskrevet af Forfatteren; ligesom den

interessante gamle Bygning paa Bollerup i Ingelsted Herred, der

uden Tvivl tilhorer det 15de Aarhundrede (Dollerup nævnes allerede

i395, som tilhorende den danske Adelsmand Johan Niklasson)*);

og hvis to underste Vaaninger endnu begge have deres hvælvede

Værelser, med ottekantede bugne Granitpiller, og en eneste Ind-

gang paa Huset i anden Vaaning, uden at denne har anden Op-

gang til den Iredie med Biælkeloft dækkede Etage, end dertil an-

bragte Aabninger paa Hvælvingerne, hvortil Stiger maatte benyttes.

Del mangler ikke, ved Beskrivelsen af saa gamle, saa massive og

faste Herregaarde, hvorlil vi i Danmark neppe mere have noget

Sidestykke, paa Anledning til Sammenligninger med nyere Tiders

Bygningsmaade og Leveskik. Betragter man saaledes Indretningen

af Glimminge Huns, hvis Dore og Vinduer kun have Steenomfat-

ninger, Gulvene Steenfliser, ja hvor der endog paa sine Steder

findes Steenbænke og Sæder i Vinduerne, der tillige have kunnet

liene til Skydehuller, da, siger Forfatteren, „kunde man vel fole

*) Danske Diplomer og Breve, udg. af Molbech og Petersen. S. 38.



en Gysen ved her al lænke paa en streng- Yinter; o^ da maa man

i den Slægt, som her har bygget og boet, tænke sig en ganske

anden end den, som nu pryder sine Herresæder med Gulvtæpper

fra Bryssel eller England, og med franske Tapeter".

Af gamle Huse i Slæderne omtaler Forfatteren enkelte i Malmo

(hvilken Stad, paa dens nærværende Leie dog ei er ældre, end

fra 1319) som kunne tillægges det 14de eller 15de Aarhundrede,

og hvoraf især den store Gaard, som i Begyndelsen af det IGde

Aarhundrede har tilhort den bekicndte Myntmester Jorgen Kock,

udmærker sig ved sine gamle Kieldere og Gavlbygninger, hvor

man paa den der vender imod Vestergade, finder Aarstallet 1435.

I de langt ældre skaanske Stæder, Skanor og Ystads finder man

nu, paa Kirkerne nær, intet Minde om tidligere Bygningsart; og

andre, i Middelalderen betydelige Stæder i Skaane Cf- Ex. Trelle-

borg, Tomerup (som alt var til 1123), Aahuus og Luntertun) ere,

som bekiendt, enten ikke mere til, eller ere slunkne ned til Lands-

byer. — Blandt de Voldsteder, Ruiner og Levninger af Bygninger

fra Middelalderen, der omtales og beskrives i dette Værk, har den

i senere Aar opdagede Kielderhvælving paa Ivo en særegen hi-

storisk Interesse. Man veed, at den beromte skaanske Erkebiskop,

Anders Suneson, Absalons Efterfolger, 1222 nedlagde sin hoie Vær-

dighed, og for Svagheds Skyld tog sin Bolig paa denne O, hvor

han i Eenlighed henlevede sine sidste Aar og dode 1228. I det

16de Aarhundrede, og endnu i Hvilfeldls Tid, var et Steenhuus

til, som efter Traditionen havde været Erkebiskoppens Bolig. Det

skal ikke være nedbrudt for i den forste Halvdeel af det 18de

Aarhundrede. Men ved at undersoge en hvælvet Kielder under et

Bondehuus paa denne 0^ giorde Prof. Brunius den Opdagelse, at

Kielderen uden al Tvivl har hort til Erkebiskoppens tarvelige Bo-

lig, eller været dens underste Deel, og saaledos tilhorer det 13de

Aarhundredes forste Halvdeel. Den bestaaer af 6 Hvælvinger, i to

Rader, adskilte ved lo i Midllinien opmurede Piller. Væggene ere

opforle i halvtredic Fods Tykkelse, udvendigen af bugne Graasteen,

indvendig af brændte Steen, og hele Rummet holder nær ved 27

Fod i Længde og 19^ i Bredde. Over Indgangen, paa den ve-

slre Side, som i Stedet for Dortræ har en Dæksleen af henved 3



Alens Længde, er indhugget Aarslallet 1222; hvoraf snes, at Byg-

ningen er opfort samme Aar, som Anders Suncson bcgierede Pa-

vens Tilladelse til at nedlægge sit Embede"'*). Professor Bruiiius,

der for en Deel Aar siden (1834J, ved Bygningsarbeidernc i Lunds

Domkirke, opdagede Anders Sunesons Grav, "•'^^^j har saaledes ogsaa

gienfundet Stedet, hvor den forlienlc Prælat endte sine Dage.

Ville vi gaae til Hoved -Delen af det her omhandlede Værk,

da maa den upaålvivleligsoges i Bogens forstc og anden Afdeling,

hvori afhandles Csom Indledning, S. 3—52) Middelalderens Byg-

ningsvæsen i Almeenhed, i Særdeleshed i Danmark ogSkaane; og

(i anden Afdel. S. 55— 296) beskrives en stor Deel enkelte skaan-

ske Kirker af forskiellig Alder, Stiil og Bygningsari, saavel i Stæ-

derne, som paa Landsbygden. Efler de sidstnævnte Kategorier

har Forfatteren inddeelt Kirkerne i saadanne, der 1. ere byggede

i reen rundbuet Stiil, med aflmigt-fiirkantet Taarn i Vest-Enden.

Ligesom Landsbykirker af denne Classe udgiore de ældste, og for

en Deel de anseeligsle i Skaane, saaledes ere ogsaa 30 Kirker af

denne Art, som P'orfatteren beskriver, paa en eneste nær, alle opforte

af grovhuggen eller glat tilhuggen Granit, Sandsteen eller Kalk-

Steen; og kun Magiarp Kirke ved Trelleborg af brændte Steen.

2. Kirker i Rundbue-Stiil, med quadratisk eller rundt Taarn, enten

samtidigt med Kirken, eller yngre. 3. I rundbuet Stiil, doels uden^

deels med et modernt Taarn. 4. I rundbuet Stiil med lige Chor-

ysi'gge, i Stedet for det i en halv Runddeel udbyggede Chor. 5.

Kirker i den ældre Overgångssiiil. 6. Kirker med lige Altervæg i

spidsbuet Stiil. 7. Kirker, med tre- og fleersidige Altervægge i

Spidsbue-Stiil; og 8. Kirker med saadanne Allervægge i den nyere

Overgangsstiil, der har en uharmonisk Blanding af Rundbuer, Spids-

buer og Stikbuer (Sliekbåga)*^''''0 og hvormed i det 15de Aarhun-

drede Middelalderens, eller den saakaldle golhiske Architeklur ud-

") P. E. miler, Vita Andreæ Sanonis. 1830. p. 28.

**) See Beretningen om denne Opdagelse af A. O. Lindfors og H. Reulerdahl.

„Theologisk Qvaitalsskrifl."

***} I Forklaringen over de for storste Deel af Forfatteren dannede architckto-

niske Kunstord, som han benytter, (P. 693—701) hedder det: „En Slickbdfje

beslår af elt Rnndstycke, som ar mindre an Ifalfrirkel." p. 694.
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dode. — Denne Inddeling efter Kirkernes Still eller Bygningsart

svarer ogsaa paa det nærmeste til deres Alder; og ved noiaglige

Undersogclser og Afsondringer al Stiilarlerne har Forfatteren saaledes

kunnet nogenlunde gruppere de beskrevne KirRer, saavel efter Alde-

ren, som efter Bygningsmaaden; hvorved naturligviis tillige er be-

mærket og taget Hensyn til de historisk bekiendte Data for enkelte

Kirkers Bygningslid. Vi kunne saaledes (foruden de to skaanske Dom-

kirker eller Stiftskirker i Lund og Dalby) udmærke folgende Stads- og

Landsbykirker, som de ældste endnu tilværende i Skaane; uden at

den her fornodne Indskrænkning tillader os at gaae ind paa sær-

skilte, i en eller anden Henseende mærkværdige Omstændigheder

ved deres Architeklur. — Kirken i Store Herrestad, en halv Miil

fra Ystad, er grundlagt li02, og den ældste skaanske Landsby-

kirke, hvis Bygningslid er bekiendt. (S. 110— 118.) Trijde Kirke i

Ilerreslads Herred, af huggen Kalksteen, med Sokler, Hiorner, Ind-

fatninger og Buer af fiinhuggen Sandsteen, er indviet omtrent

1160. (S. 118—120.) Cimhrishamis Kirke af Sandsleen, nævnes

1161. (S. 195-197.) Væ Kirke, af huggen Sandsleen, i reen,

rundbuet Sliil, er opfort henved 1170. (S. 321-327.) Åhuus

Kirke antages at være opfort af Lybekkerne i anden Halvdeel af

det 12le Aarhundrede. (S. 197.) Gumlose Kirke i Vestergoinge

Herred (af brændle Steen), grundet af Thrugot Ketelsen, og ind-

viet af Erkebiskop Absalon den 26de Oclober 1191, ansecs af

Forfatteren, for dens Anseelighed og dens rene og skionne Byg-

ningsstiil, for en af de mærkværdigste Landkirker i Sverrige. (S.

204—208, PI. II, III.) Åsum Kirke, ved Helge-Aa, er, ifolge en

Runesleen, begyndt af Erkebiskop ^ft^a/ow (dod 1201) og fuldendt

af Ashiorn Mule (d. 1232. S. 144—46). Ivo Kirke, opfort imel-

lem 1223 og 1228 af Erke-Biskop Anders Suneson. (S. 223.)

Skanors Kirke, opfort af Lybekkerne i Begyndelsen af det 13de

Aarhundrede, horer til dem, som forbausc ved sin Storrelse, An-

seelighed og mærkelige Bygningsstiil, naar Kirken lignes med den

fra sin fordums Storrelse og Folkemængde dybt slunkne By. Den

har en Krypta under Choret, som dog neppe nogentid har været

anvendt til Gudstieneste. Ikke mindre anseelig, og endnu mere

overraskende paa sit Sted, er St. Olufs Kirke i den nærliggende Stad
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Falslerbo, som nu „bcstaaer af nogle lialmdækle Fiskerhytter";

men i Middelalderen, da Sildefiskeriet ved de skaanske Kysler ud-

giorde en Rigdomskilde for Lybckkerne, horte til Skaanes mest

befolkede Stæder.

—

*St. Olufs Kirke i Albo Herred, omgivet af en

herlig Skovnatur , er vel neppe ældre end fra det 14de Aar-

hundrede; men ved sin Slorrelse, sin Bygningsmaade, de mange

fra den catholske Tid bevarede Altore, tilligemed St. Olufs „i en

hoi harmstol'' siddende Billede, er den iblandt de mærkværdigste Kir-

ker i Skaane; ligesom den ogsaa vinder foroget Interesse der-

ved, at Egnens Almue endnu paa St. Olufs Dag foretager de i

Aarhundreder brugelige Valfarter til den rige og ypperlige Kilde,

der udvælder af en Landhoide, omtrent 400 Skridt Sonden for

Kirken. — „Naar man nu-', — siger Forfatteren i sin Beskrivelse

over St. Olufs Kirke i Falslerbo, med sin hellige Kilde — „linder,

at dette anseelige, imponerende Gudshuus, hvis store Kirkegaard

ikke har andel Hegn, end Tanggierder, meer og meer forfalder,

(siden Offringen til Kirkens Vedligeholdelse tilligemed Besogene

ved dens hellige Kilde St. Hansdagsaften, betydeligt er aflaget);

naar man seer et Bierg af Flyvesand, der Aar for Aar mere hoi-

ner sig, true med at begrave den herlige Bygning; naar man

da med Moie vader giennem Flyvesandet over Byens store Torv,

hvor det fordum vrimlede af inden- og udenlandske Borgere,

Fiskere og Handelsmænd: da gribes man af den vcemodige Folelse,

som Betragl^lingen af det Forgængelige i al menneskelig Stræben,

maa fremkalde."

Det er den Aand, der i disse Linier udtaler sig, som vi vel

kunne kalde Siælen i det hele Studium, i den rasllose Yirken, i

den enlhusiastiske Beundring af Fortidens Bygningskonst og Byg-

ningsværker, hvortil Brunius, som Archilekt og architektonisk

Historiker, har hengivet sig. Det er denne Aand, som det skyl-

des, al han aldrig har skyet nogen Opoflring af Moic, Tid, per-

sonlig Anstrengelse, Kræflor og Helbred, for at forelage de ved

deres Mængde og Omfang forbausende locale Iagttagelser, Under-

sogelser, Udmaalinger og Optegnelser, hvoraf det store Antal af

de i deres Delail indtil Smaalighed omhyggelige og noiagtige Be-

skrivelser over skaanske Kirkebygninger ere fremgaaede. — Det er



ogsaa netop denne Deel af Værket, hvori vi mene, at det besid-

der sin storte Forlieneste af Konstlustorien. Om man end vilde

sige, at saa mange, saa ofte gientagne Beskrivelser og Udmaalin-

ger af Landsbykirker fra Middelalderen indeholde et unodvendigl,

eller for en Deel ufrugtbart Detail; saa antage vi dette for at

være en ganske forfeilet Betragtning for et Værk af den Natur,

som nærværende. Man kunde anvende samme Udsættelse paa Di-

plomatarier og historiske Regester, ogsporge: hvortil behoves Be-

varingen af saa mange hinanden lignende, og mangen Gang ube-

tydelige Facta, hvoraf det kunde være nok at giemme et Udvalg?

— De af Professor Brunius meddeelte, i de mindste Detailler ud-

fortc Kirkebeskrivelser ere at betragte som noiagtige Kilder til

en vis Green af Middelalderens architektoniske Historie; og der-

som de endog kunde modtage adskillige Udvidelser og noiere Op-

lysninger ved at udstrække Undersogelser, der have deres Grænd-

ser indenfor del fordum danske Land, Skaane., til de ovrige dan-

ske Provindsers Kirkebygninger: saa kunne vi dog ikke andet end

være Professor Brunius meget lakskyldige for den Grund, som

her er lagt til et omhyggeligt System for Historien af den danske

kirkelige Architektur i Middelalderen.

Iblandt mange andre i historisk og architektonisk Henseende

interessante Omstændigheder, som i det her omhandlede Værk be-

rores og oplyses, vil jeg endnu kun nævne een: Forfatterens ved

mangen skarpsindig Bemærkning understottedc Mening om de ældste

Steenkirkers, eller især deres Taarnes hyppige Bestemmelse og

Anvendelse til et Slags faste Pladser eller Forsvarssleder i indvortes

Feider. Vi kunne ikke gaae ind paa den nærmere Undersogelse

af en Giensland, der vistnok kan behtive mangen nærmere Udvik-

ling af enkelte Data og Momenter. Forfatteren antager det imid-

lertid for afgiort og beviisligl, at Taarnene ved nogle Landsby-

kirker have været æ^dre, end Klokkernes Brug; ligesom at Taar-

nene underliden oprindeligen have været saaledes byggede, at de

slet ikke vare lienlige til at modtage Klokker; og at man derfor

senere har maaltet for en Deel ombygge dem, for at de kunde

liene til dette Oicmed. Man finder derimod mange Spor i en Deel

af de æddste Kirketaarnes Bygningsart, der tydeligt synes at hen-
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vise til deres Anvendelse som Tilflugts- og P^rsvarssled for Be-

væbnede; i Historien (f. Ex. under Valdemar Atterdag) nævnes

.^Kirkeskyt"' og ^Kirkernes Blider. ^^ (Katapulter.) Adskillige

Taarne, f. Ex. ved Dorrehy Kirke, have langl mere Udseende og

Indretning af Borgtaarne, end Klokketaarne; Historie og Tradition

har desuden bevaret ikke faa Exempler paa, at Kirker baade have

været besatte, forsvarede, stormede, eller, naar man ikke paa let-

tere Maade kunde overvælde Besætningen, tændte i Brand af de

angribende Fiender.

Vi maae til Slutning bemærke: del er desværre kun den ene,

den historisk-beskrivende Side, som det her omhandlede Værk holder

sig til, eller fra hvilken det fortrinlig kan benyttes. Den artistisk-

beskuelige Side, der gior Beskrivelsen levende, savner derimod

ofte den Udfyldning, som kun archilektoniske Tegninger meddele.

Forfatteren har vist nok ledsaget sit Arbeide med IG lithographerede

Plader; men disse kunne dog i deres smaa Dimensioner, egentlig kun

gielde for Proveblade eller Specimina; især for den, som af Oiesyn

kiender Forfatterens store og lærerige Samling af archilektoniske

Tegninger i Grundrids, Giennemskæring, Prospect og tildeels De-

tailler, over mere end 100 af ham undersogte og beskrevne

skaanske Kirker. Vi ville dermed ikke sige, at det behovedes at

meddele den hele Samling; men et passende Udvalg, efter en

storre Maalcstok, end den, Bogens F'ormat kunde give; vilde uden

Tvivl tillVedsslillc Sagkyndiges og Konslclskcres Onske. — Vi

kunne derhos heller ikke andet end erindre Forfatterens sicldne og

værdifulde Samling af over 50 eller 60 aftegnede skaanske Dobe-

fontcr af meget forskiellig Alder, Form, Sliil og Maneer i Udfo-

reisen. To af Bogens Lithographier have til Prove meddeelt 8

saadanne, af temmelig afvigende Stiil og Form; men de ere baade

formindskede i Tegningen og lidet heldigt ud forte. Vi kiende kun

fra England et Par lignende, med stor Omhu og Konslflid ud-

givne Værker over Dobefonler fra Middelalderens forskiellige Pe-

rioder; og saavel i og for sig selv, som lil Sammenligning med

de engelske, vilde en egen Monographie, over de skaanske Dobe-

fonter, ledsaget af gode Aftegninger, vist nok vække betydelig

Interesse hos Elskere af Middelalderens Archæologie.
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^ Professor Liehmann foreviste et mexicansk Træ, som dan-

ner en ny anomal Slægt af Polemoniaceernes Familie.

Over en af Vandindspecteur Colding til Selskabet indsendt

Afhandling har en nedsat Comité afgivet folgende Betænkning:

^jForfalteren gaaer ud fra den samme Tanke, som allerede var

Udgangspunktet for hans forste til Selskabet indsendte Afhandling,

hvorover vi aflagde Beretning i Modet den 4de Januar 1844^ nem-

lig at ingen Kraft i Naturen virkelig forsvinder, men at den, naar

det synes saa, kun er gaaet over fra en Skikkelse til en anden.

Det er Selskabet bekjendt, at han især har bearbeidet denne Tanke

med Hensyn paa den Varme, som erstatter den ved Gnidnings-

modstanden tabte Bevægelse, og at han derover har meddeelt Sel-

skabet fortsatte Forsog, hvorover vi aflagde en gunstig Beretning

i Modet den 15de Dec. 1848.

Han fortsatte nu sin Anvendelse af den ovennævnte Grund-

sætning. Naturligviis maa han antage, at alle Kræfter have samme

Grundvæsen, og at Varmen maa beroe paa en indre Bevægelse;

saaledes at den Virksomhed, formedelst hvilken Legemerne ere

varme CLedningsvarmen) beroer paa de mindste Deles svingende

Bevægelser, men Straalevarmen paa Svingninger i Ætheren, hvilket

allerede Ampere har antaget, og nu efter Mellonis Unders ogelser

turde være den meest antagne Mening.

Forfatteren udleder af sine Forudsætninger Formler, hvoraf

han soger at bestemme den Varme, som ved Sammentrykning ud-

vikles af Luften, og kommer derved til samme Bestemmelse, som

Dulong fandt for den under Lydens Udbredelse i Luften udviklede

Varme.

Ved at anvende de samme Grundsætninger paa den af V^andet

ved Sammentrykning udviklede Varme finder han for een Atmo-

sphæres Tryk
-Jjj^,

hvilket kun afviger meget lidet fra ^**

,

som medunderlegnede Orsted allerede for endeel Aar siden har

fundet, og yderst noie stemmer med senere Forsog, han har an-

stillet i Selskab med Vandindspecteur Colding.

Forfatteren udleder ligeledes af sine Formler, at 1 Pund Luft,
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opvarmet 1° C, faaer derved en Evne til al lofte 321,42 Pund i

Fod hoil, og al 1 Pund Vand, opvarmet 1® C, derved faaer en

Evne til at lofte 1204,:} Pund 1 Fod, hvilket stemmer temmelig vel

med den Storrelsc (1185,4), som han tidligere havde udledet af

sine Forsog over Gnidningsvarmen.

Forend vi slutte kunne vi dog ikke undlade at bemærke, at

en meget væsentlig Deel af denne Afhandling allerede har været

meddeelt i de skandinaviske Naturforskeres Forhandlinger for 1847.

Da vort Selskab med Rette, og i Overeensstemmelse med Ved-

tægterne i de fleste andre store Videnskabsselskaber, antager som

almindelig Regel: ikke at afgive Bedommelse over trykte Skrifter

eller at optage dem i deres Skrifter, have vi havt nogen Betænke-

lighed ved denne Sag, men da man kan betragte Forfatterens Fore-

drag i det skandinaviske Naturforskermode, blot som en Medde-

lelse, der tjente til at udfylde sit Sted i det Billed af nordisk

Naturforskervirksomhed, som hiint Selskab slræber at give, og

hvorved dette og nogle andre Led meddeles af en Undersogelses-

række, som Man for længe siden har begyndt at forelægge Sel-

skabet og endnu fortsætter, saa have vi troet, at Regelen ikke her

fandt streng Anvendelse, og anbefale da Afhandlingen som vær-

dig til at optages i Selskabets Skrifter, hvortil tvende tidligere ere

blevne kjendte værdige.

Kjobenhavn den 14de Juni 1850.

H. C, Orsied. Ramus. Hoffmann.
Affatter.

Selskabet havde modtaget:

Mémoires de l'academie ^es sciences de Paris. T. 13—21.

Mémoires présentés å Pacademie des sciences de Paris . . par

des savans étrangers T. 5— 10.

Mémoires de l'academie des Inscrjptions et des belles lettres. T.

14. 15 II, \Q IF, 17 II, 18 II.

Mémoires présentés å l'academie des Inscriptions par des savans

étrangers. Ime. serie. T. II. mi) ij'j:i «}
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Mémoires de Tacademie des sciences morales. T. 5.

Mcrnoires présentés å racademie des seiences morales par de sa-

vans étrangers. T. 1.

Abhandlungen der mathematisch - physicalisclien Klasse der Kon.

Bayerschen Akademie der Wissenschaften. 5ten Bds. 3te Ab-

Iheilung, in der Reihe der Bånde 22.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse der Bayer-

schen Akademie der Wissenschaften. 5len Bds. 3te Abth., in

der Reihe der Bånde 21. Miinchen 1850.

Bulletin der Kon. Bay. Akademie der Wissens. 1849 Nr. 20—37.

i 1850 Nr. 1-25.

Die staatlichen Einrichtungen bei den Volkern der alten und neuen

Zeit. Gelesen in der Bay. Akademie der Wissens. den 28slen

Mårtz 1849 von Georg Martin Thomas. Miinchen 1849. 4.

Ueber den Antheil der Pharmacie an der Entwicklung der Chemie.

Fostrede in der Bay. Ak. der Wissens. d. 27sten Nov. 1849

von Dr. Ludv. Andr. Buchner. Miinchen 1849. 4.

Gelehrte Anzeigen der Kon. Bay. Ak. der Wiss. B. 28 u. 29.

Almanach der Kon. Bay. Ak. der Wiss. fiir das Jahr 1849.

The Transaclions of the Royal Irish Academy. T. 22. Part. 1 & 2.

Proceedings of the Royal Irish Academy. 3 & 4 Hefte 1 & 2.

Beschreibung der zur Ermiltelung des Hohenunterschiedes zwischen

dem Schvvarzen und dem Kaspischen Meere mit allerhochster

Genehmigung auf Veranstaltung der Kais. Akademie der Wis-

senschaften in den Jahren 1836 & 1837 von G. Fusz, A. Sa-

wisch & G. Sabler ausgefiihrten Messungen zusammengestellt

von G. Sabler im Auftrag der Akademie herausgegeben von

W. Struwe. St. Petersburg. 1849. 4.

Transaclions of the Zoologicai Society. Vol. III. Part. V & VI.

Proceedings of the Zoological Society. 1848 & 1849.

Memorie sopra la luce, il calorico, la elettricita^ il magnetisme,

Telettromagnetismo ed altri oggetti del dottore Ambrogio Fu-

sinieri. Padova 1846. 4.

Memorie di meteorologia del dottore Ambrogio Fusinieri. Padova

1847.

Annali di Phisica di Zantedeschi. Padova 1849 -50.



Memoir opon the geological aclion of tlie tidal and olher currents

the Ocean, by Charles Henry Davis, A. M. A. A. S. Cam-

bridge 1849. 4.

(From the memoirs of Ihe American Academy of arts and Scien-

ces, new series, Vol. IV).

Die Universitåts-Sternwarle in Christiania. Christiania 1849. 4.

Cours élémenlaire de Chimie par M. V. Regnault, Ingénieur en

chef des Mines etc. Deuxiémc edition. Vol. I— IV. Paris

1849« 50.

Memoir geographical, polilical and commercial on the present

State, productive resources and capnbility for commerce of

Siberia, Manchuria and the Asiatic Islands of the Northern

Pacific Ocean etc. by Aron H. Palmor, councelor of the su-

preme court of the united Stales.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.

(Titelblad og Regisler til 4de Bind 1848. 1849 og Texl Side

245-270 og S. 1—20 for 1850.)

^oo'X 9fft *ic> méiirtnm.
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Oversigt
over det

Ko ligelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandling^er

og

dets Medlemmers Arbeider

I Aaret 1850.

Af

GeheimecoTiferentsraad og Professor ÆT. €7. ^t*Sie€l^

Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

ilr. 9.

Modet den 1^^^ November.

Selskabels Præsident Geheimeconferenlsraad A. S. Orsted med-

delte folgende Mindeskrift over Conferentsraad Kolderup-Rosenvinge.

„Siden vi sidst vare samlede, have vi lidt et smerteligt Tab

ved Conferentsraad og Professor Janus Laurits Andreas Kolderup

Rosenvinges Bortgang, smerteligt paa Grund af de gode Kræfler,

som ville savnes for vort Samfunds Virksomhed, men for Mange,

af os — jeg vilde neppe feile om jeg sagde for os alle — endnu

mere smerteligt, fordi det dybt berorer vore personlige Folelser.

Der ere vist Flere i denne Kreds, som gjerne vilde fore Ordet til

den kjære Hedengangnes Minde og jeg tvivler ikke paa, at der

vilde være Den som var istand til at give et fyldigere og livligere

Billede af hans aandelige Væsen. Men jeg har stadigt fulgt ham
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paa hans videnskabelige Bane, lige fra den Tid da den begyndte

at lage en bestemt Retning, og jeg fik til hiin Tid en Indflydelse

paa hans videnskabelige Uddannelse, der har gjort mig stor Glæde

og hvoraf der fremspirede et personligt Forhold, som, da Alders-

forskjellen efterhaanden tabte sin Betydning, blev til et inderligt

fortroligt Venskab, og delle har stedse uforstyrret og usvækket

holdt sig vedlige. Jeg har derfor fundet et særdeles Kald til at

tage Ordet til denne min Vens Erindring, idet jeg gjor Regning

paa, at det ikke vil holde nogen Anden tilbage, som maalte være

tilboielig til at levere yderlige Træk af hans elskelige Billede.

Mit Bekjendtskab til den Afdode skriver sig fra 1810, da han,

efter med særdeles Berommelse al have gjennemgaael de forbe-

redende Prover ved Universitetet, nærmere skulde danne sig for

det Videnskabsfag, som hans Livsvirksomhed for^insviis skulde

være opoffret, og jeg blev anmodet om at lede hans Fremgang

paa denne Bane. Jeg var dengang alvorlig betænkt paa, just ikke

aldeles at trække mig tilbage fra denne Art af Virksomhed, men

dog at gjore nogen Indskrænkning med Hensyn til den Tid, som

jeg i mange Aar derpaa havde anvendt. Jeg havde imidlertid

hort saa meget Godt og Paalideligt om den unge Rosenvinges

grundige Fordannelse, hans ualmindelige Anlæg og hans rene Sind,

at jeg dog ikke vilde afslaae foranforte Anmodning. Det var i et

ikke lidet Omfang jeg udovedc hiin Virksomhed, og den gik in-

genlunde ud paa at fore de unge Mennesker ad den gjenneste Vei

til Examen, men jeg arbeidcde, efter Evne, paa at sætte dem saa-

ledes ind i de Videnskaber, der horte til Retsstudiet, at de i

Sandhed tilegnede sig samme, og blevc forberedte til i sin Tid med

Kjerlighed og Dygtighed at fortsætte deres Studier, og anvende dem

i det Kald, som maalte blive dem til Deel. Da dette var temmelig

bekjendt, og man derhos vidste, at jeg i Meget havde andre Tan-

ker end Universitetels Lærere og Examinatorer, saa var det natur-

ligt at jeg fornemmelig blev sogt af og for dem, hvis Maal gik

noget videre end til at komme vel fra juridisk Examen.

tsl Det kunde ikke være andet, end at de dog fandtes i forskjel-

lig Grad at have Lyst og Evne til at gaae ind i Videnskaben, og

at jeg derfor maalte lempe min Veiledning noget efter slige For-
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holdj men jeg var til ovenmeldle Tid, som for det meste ogsaa

ellers, lykkelig nok til, at der vare nogle med sandt Kald til at

blive dygtige Jurister. Jeg var derfor saa meget villigere til at

modtage den unge Rosenvinge, som der var en lille Kreds, hvortil

jeg antog, at han beqvemmelig kunde slutte sig. Jeg fandt og

snart, at han aldeles horte til de dygtigste i denne Kreds; han gik

med Lyst og Lethed ind i de forskjellige Grene af Retsvidenska-

ben, saaledes at han tilgavns opfattede alt saavel i de Læreboger,

der benyttedes som i hvad jeg yderligere meddeelte. Ogsaa viste

han meer end almindelig Evne til at udvikle sine Tanker over de

Opgaver, som jeg forelagde mine Tilhorcre, saavel for at skaffe

dem en for den skriftlige Examens Prove gavnlig Forberedelse

som forat^ove dem i tænksom Forbindelse og Anvendelse af hvad

de havde lært. Jeg traadte derhos snart i et nærmere personligt

Forhold til ham end det, hvori Underviisningstimerne bragte os.

Dette hidrorte ikke fra nogen særdeles Forbindelse med hans Fa-

miliekreds, — den havde til den Tid været mig saa godt som

aldeles fremmed — men det var en personlig Tiltrækning, der

forte os til hinanden. Paa hans særdeles Hengivenhed fik jeg

især Prove, i de Sygdoms og Svagheds Tilstande, som jeg til hiin

Tid jevnlig var underkastet. Disse gave ham Anledning til idelig

og til sine Tider daglig at see til mig, samt af og til at spadsere

med mig; og ligesom den hjertelige Deeltagelse, jeg fornam, bandt

mig nærmere til ham, saaledes fik jeg og ved de idelige Bero-

relser yderligere Leilighed til at overbevise mig om hans mange-

sidige Dannelse og rige Gemyt. Han kom og eflerhaanden ind i

min huuslige Omgangskreds. Til denne liden Kreds horte nogle

ualmindelig begavede Personer; der faldt megen aandrig Tale, for

en stor Deel blot sindrig oplivende Skjemt, men og stundom ind-

gribende Bemærkninger over Videnskab og Poesie og over de

Livsforhold, som ligge tænkende og folende Mennesker paa Hjerte.

Det var synligt, at den unge Rosenvinge fandt sig tiltrukken ved

denne Underholdning, hvori han og selv deeltog, frie for keitet

Forlegenhed, men og for al ubeskeden Paatrængenhed. Han blev

derfor ogsaa gjerne seet i denne Kreds og kom i venskabelig For-

bindelse med flere af samme, hvilke ogsaa, efter at Kredsen ved
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mange omskiftede Forhold var bleven afsondret, vedligeholdt sig, men

storstedels var oplosl ved Doden, endnu inden denne traf ham selv.

Allerede under sin Forberedelse til juridisk Embedsexamen

fik Rosenvingc Leilighed til at give en ofTenllig Prove saavel paa

sit ualmindelige Kald til at arbeide i Videnskaben, som og paa

den særlige Retning hans Virksomhed vilde tage. Da det juri-

diske Facultets Priisopgave til -Kongens Fodselsdag 1813 gik ud

paa al udvikle vore gamle Loves Værd og Betydning som Middel

til at fortolke Christian den 5tes Lov, fandt han Lyst til at for-

sage sine Kræfter og sin Lykke paa Bearbeidelsen af denne Op-

gave. Del kan ikke tilskrives min Underviisning, al min forklarede

Ven især kastede sig paa Retshistorien. Jeg erkjendte vistnok

dennes store Værd baade som en umiddelbar tiltrækkende og fra

mange Sider lærerig Gjensland for den tænkende Statsborger

og i Særdeleshed som et vigligt Middel til fuldstændig og levende

Indsigt i den gjeldende Ret. Jeg havde maaskee og givet mine

Tilhorere en klarere og noget dybere gaaende Udvikling af Grun-

dene og Betingelserne for delle Fortolkningsmiddels Berettigelse

end de, som fandtes i den Lærebog, der lagdes til Grund for den

danske og norske Rets Studium. Mine den Tid udkomne Skrifter

indeholdt allerede lildeels Vidnesbyrd herom. Dog er det forst i

en senere Tid jeg tor troe nogenlunde at have sat denne Sag i

sit rette Lys. Men ved fortsat Granskning over Maaden, hvorpaa

et Folks særegne Ret danner sig, havde dog all i 1812 mine Be-

greber om del historiske Fortolkningsmiddels Værd og Betydning

vundet storre Klarhed og Fasthed end da jeg i 1804 havde udtalt

mig derover, skjondt jeg ikke i den mellemliggende Tid havde

havt Anledning til nogen offentlig Ytlring desangaaende. Den

historiske Vei var imidlertid ikke den jeg havde belraadt, og den,

jeg havde valgt, stod i nær Forbindelse med den mig anviste

borgerlige Virkekreds, og der var saa meget tilbage at gjore

ad denne Vei, at jeg ikke kunde afsee noget synderligt af do kun

altfor ringe Kræfter jeg havde til al udfore denne Gjerning, forat

indlade mig paa de vidlloftige Studier, der vare fornodne, naar

jeg skulde vente al udrette noget synderligt ved den historiske

Forskning. Det har saaledcs ikke vårret en Opfordring fra mig.
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der havde fremkaldt hin Tanke hos Rosenvinge, endnu mindre kan

jeg have givet ham nogen synderlig Yeiledning til dets Udforelse.

Ei heller havde jeg forhen hos ham bemærket en overveieude

Tilboielighed for det retshistoriske Fag. Han havde sal sig meget

vel ind i de forskjellige Grene af Retsstudiet, og dersom jeg skulde

have tiltroet ham nogen Forkjerlighed for en Deel af samme, saa

vilde det ligesaa gjerne kunne have været for den philosophiske

Deel. Imidlertid var det mig særdeles kjert, da jeg erfarede, al

han havde Lyst til at indlade sig paa hiint Priissporgsmaal, og

jeg opmuntrede ham af alle Kræfter til at gjennemfore dette.

Det var nnn paa Erfaring grundede Overbeviisning, at det, naar

en ung Mand er kommen til den Grad af Modenhed, som Rosenvinge

allerede den Tid havde opnaaet, er hoist tjenligt for Udviklingen

af hans Kræfter at indlade sig paa Behandling af et eller andet

nogenlunde omfattende Æmne, som horer indenfor Kredsen af de

videnskabelige Undersogelser, hvormed han har befattet sig. Det

enkelte Æmne, hvori han soger at komme tilbunds, forer ham til

at see sig om mangensteds i Videnskaben, og han kommer derved

til klarere Indsigt i Sammenha?ngen mellem Undersogelser, som

ofle synes al ligge langt fra hinanden, men især oves derved hans

Kraft til selvstændig Tænkning. Ogsaa var det med Hensyn til

Retsvidenskabens Fremme mig en glædelig Udsigt at denne unge

Mand rimeligviis i sin Tid kunde ad en anden Vei end den jeg

var gaaet, virke for del Formaal, som jeg saa længe havde offret

min« bedste Kræfter. Han udforle heldigen sit Forsæt, og hans

Arbeidet blev med meget Bifald kjendl værdigt til den udsatte

Præmie. Det er ikke blevet olTenlliggjort i dels Helhed, idet han,

hvad efter det Trin hvorpaa han stod er let at begribe, allerede

kort efter at han var bleven færdig med sit Arbeide, ikke derved

fandt sig tilfredsstillet, ligesom han og nu havde faaet et saadant

videre Begreb om Opgavens Omfang og Vanskelighed, at han ikke

heller for Tiden saae sig istand til at foretage en Omarbeidelse,

der skulde indeholde en fuldstændig Behandling af samme. Han

indskrænkede sig derfor til i Nyt jnr. Arkiv 7. Bd. S. 175—252

og 8. Bd. S. 162—185 efter foregaaende nye Bearbeidelse deraf

at meddele en Deel, hvilken ved Siden af nogle almindelige Be-
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kan lede til riglig Indsigt i don gjeldende, indeholder en stor

Mængde enkelle Steder i Christian den 5les Lov, ved hvis For-

tolkning Kundskab til den ældre Ret kan gjore god Tjeneste. Hvad

han saaledes har leveret, vidner saavel om flittig Kildestudiuin

som om et noiagtigt Bekjendtskab med den gjeldende Ret, forbun-

den med god Skjonsomhed, og det indeholder et ikke ubetydeligt

Bidrag til at opklare den gjeldende Ret ved den ældre. Vel er

det kun sjcldent at han vod Hjelp af Retskilderne har villet bringe

en anden Mening ind i et Lovsted end den, der og ved de ovrige

Forlolkningsmidler viste sig som den bedst begrundede. Men det

ligger i Sagens Natur, at Granskningen i de gamle Love ordent-

ligviis ikke kan yde anden Tjeneste; den er ofte heller ikke ringe,

idet en modsat Fortolkning ofte har sogt at gjore sig gjeldende

og det da tjener til paa en afgjorende Maade at fortrænge den,

naar Forholdet mellem vor nuværende og den ældre Ret forener

sig med de ovrige Fortolkningsgrunde imod samme. Det var end

ikke onskeligt, om man ad hiin Vei skulde komme til Fortolknin-

ger, hvortil ikke den riglige Opfatning af den gjeldende Ret selv

fore; thi om man end ikke ganske kan nægle hiint Fortolknings-

middel en saa vidt gaaende Berettigelse, saa vilde det dog ikke

være lidet misligt, om man derved skulde komme til et gan-

ske andet Resultat end det, der ellers maalte ansees begrundet.

Sammenligner man hvad Rosenvinge allerede i dette sit Ung-

domsarbeide har udrettet med det Udbytte, som foregaaende

Granskere i vor ældre Ret havde vundet, hvoraf der i det mind-

ste er Een, som fornemmelig skylder denne Deel af sin Virk-

somhed sit beromte Navn, saa vil man ikke finde del saa ringe, i

Særdeleshed naar man betænker at disse dog allerede havde op-

taget en stor Deel af hvad der nærmest frembod sig og bragt

adskilligt deraf paa det Rene. Det fortjener at bemærkes, at Ro-

senvinge, uagtet den særdeles Duelighedsprove, han saaledes alle-

rede under sin Forberedelse til juridisk Embedsexamen, havde

aflagt, kort efter var saaledes grebet af Mistillid til sine Evner og

Kundskaber, at han blev ængstelig for den forestaaende Examen,

saa at ikke blot han selv, men og hans nærmeste Omgivelser ofte
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have yttret, at han iieppe nogensinde vilde have vovet sig dertil,

hvis jeg ikke halvt om halvt havde tvungen ham. Jeg Iroer vel,

at han og uden min Medvirkning vilde have overvunden sin Frygt,

men, foruden at det Blik han havde faaet over hvad der horle til

ret Indsigt i All hvorfor han havde at gjore Rede, havde bragt ham

til at finde Sagen vanskeligere end andre, havde uden Tvivl og den

med hiint Arbcide forbundne Anstrengelse havt en Indvirkning paa

hans ikke stærke Legemskræfter, som heller ikke blev uden Indfly-

delse paa hans Vurdering af hans Evne, hvilken altid var beskeden,

men stundom gik over til sygeligt Mismod. lovrigt underkastede

han sig denne Examens Iheoretiske Deel i April og den praktiske

Deel i October 1813, begge, som man vel kan tænke, med bedste

Charakteer.

Om det var hiin udvortes Anledning der bestemte den Ret-

ning hans Studium tog for hele Livet, eller om ikke den var saa-

ledes begrundet i hans Anlæg og Tilboieligheder, at den under alle

Omstændigheder vilde være blevet herskende, er vanskeligt at be-

stemme. Men vist er det, at han stedse vedblev med kjerlig Flid

at fortsætte det Studium af vor ældre Ret, hvorpaa han i 1812

havde kastet sig. Baade hans Disputats for den juridiske Licen-

tiatgrad, som han erhvervede ved Kroningsfesten 1815 og den

Afhandling, som han i Fortsættelse deraf udgav og forsvarede til

Reformationsfesten 1817 forat erhverve Doclorværdigheden , an-

gaaer et vigligt Æmne af vor Retshistorie, nemlig Edens Anven-

delse efter de ældre Love. Ved Universitetet, hvor han 18.15

blev ansat som Adjunet og 1818 som Professor ved det juridiske

Facultet, har han, endog forend den Tid Retshistorien ved Frdg.

26. Jan. 1821 blev gjort til el særegent Underviisnings- og Exami-

nationsfag, stadigt holdt Forelæsninger over Samme, hvilket blandt

andet kan sees af den vigtige Afhandling om Vindicationsretten efter

vore gamle Love, hvilken han i 1819 udgav som Indbydelsesskrift

til disse Forelæsninger. Allerede i 1822 og 1823 udgav han en

Lærebog over den danske Lovhistorie i lo Dele, hvoraf han i 1832

foretog en ny og aldeles omarbeidet Udgave, der forer Navn af

Retshistorie isledetfor det mindre omfattende af Lovhistorie, som

han, maaskee fordi det er det i bemeldte Forordning brugte, havde
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kaldt den ældre. Af denne Lærebog udkom i Mellemliden mellem

den forstc og anden Udgave en tydsk Oversættelse af Prof. Ho-

mayer i Berlin, hvori der allerode var oplaget en Deri af do For-

andringer, som siden indflode i anden Udgave, hvilke Forandringer

Rosenvinge havde meddeelt Oversætteren. Ligesom denne Lærde

har omtalt Lærebogen og dens Forfatter med stor Hoiagtelse, saa-

ledes er det og almindelig anerkjendl, at don udmærker sig ved

klar Fremslilling saavelsom ved et i kjernefuld Korthed sammen-

trængt riigt Indhold, der skyldes cl omhyggeligt og skjonsomt

Kildestudium. Men hans Virksomhed for Retshistoriens Studium

har ingenlunde indskrænket sig til fornævnte Lærebog og hans

derover holdte Forelæsninger. Foruden at have leveret adskillige

indholdsrige Recensioner i lærde Eriorrolninger over herhenhorende

Værker, saasom over den af den Arnæmagnæanske Commission foran-

staltede Udgave og Oversættelse af Gulethingslovene, og en Mængde

andre mindre Arbeider, hvori deels enkelte mere eller mindre vig-

tige Kilder henhorende til Retshistorien cre kritisk behandlede, deels

nogle til den indvortes Retshistorie horende Æmner undersogle,

har han gjort sig særdeles fortjent ved en paa noie kritisk Gransk-

ning hvilende Samling af de vigtigste gamle danske Love og ved

en senere begyndt Samling af Domme, afsagte paa Kongens

Rellerlhing og paa Landslhingone, hvoraf fire Qvartbind ere ud-

komne. Han har saaledes forlrinsviis anvendt sin lærde Flid paa

at skaffe et rigt og paalideligt Materiale lilveie. Dette var vistnok

et hoist fortjenstligt Arbeido, som vil gjore det muligt for tilkom-

mende Forskere at sætte dem dybere og fuldstændigere ind i den

ældre Retstilstand og dons historiske Udvikling end det efter de

Midler man forhen havde, lod sig gjore. Men han har og ved

de Fortaler, hvormed han har ledsaget hine Værker, og ved

de Oversættelser af enkelte blandt disse, som han har udgivet,

saavelsom ved den store Mængde af lærde Anmærkninger han

har tilfoicl, i hoi Grad fremmet den rette Brug af dette Mate-

riale. Blandt andet ere Retsvidenskabens Dyrkere ham særdeles

Tak skyldige her for den ovennævnte i 1842 begyndte Samling af

ældre Domme. Dot er ved omhyggelig Sogen at han blev istand

til al aabne denne nye Kilde til Kundskab om vor gamle Ret;
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og al delte ikke lidet vil Ijene til at frugtbargjore dens Studium,

fremlyser af den Deel deraf, hvormed han er bleven færdig. I

Fortalerne har han og udhævet adskillige vigtige Resultaler, som

de meddeelte Domme give for vor ældre Retstilstand, stundom

meget forskjellige fra hidtil antagne Meninger. Hvad der foroger

det Krav Rosenvinge ved alle disse Foretagender har erhvervet

paa Eftertidens Erkjendtlighed, er, at der aldeles ikke har kunnet

være Tale om Erstatning for det besværlige Arbeide, som de have

kostet ham. Vel er der deels af Statens almindelige Midler, deels

af dette vort Samfund tilstaael Pengehjelp lil fornævnte Samlingers

Trykning; men Værker af det Slags have kun en hoist ubetydelig

Afsætning, hvorimod en Mængde Exemplarer, deels indbundne

deels indhæftede maae gives bort til dem, der i og udenfor Fædre-

nelandet kunne antages at interessere sig derfor, eller som ellers

have Krav paa al der ved saadanne Leiligheder vises dem en Op-

mærksomhed. Jeg har endog al Grund til at antage, at nogle af

hine Foretagender have paafort ham ikke ganske ubetydelige Penge-

opoffrelser. Der behovedes sandelig en dyb Kjerlighed til Studiet

til at formaae en Mand især af en saa livlig Aand som Rosenvinge,

lil at opoifre sin Tid paa saa moisommelige Arbeider, der i deres

Enkeltheder synes saa smaalige, og som kun Faa vide at paa-

skjonne. Denne Kjerlighed har sin Rod i den levende Erkjen-

dclse af al del dog omsider forer til en for Videnskaben og Livet

vigtig Indsigt. Fordi Rosenvinge ret var gjenncmlrængt af denne

Erkjendelse, har Arbeidet selv, som enhver anden redelig viden-

skabelig Stræben, været ham Glæde og Lon. Men mig, der foler

mig selv lidet oplagt lil det Slags Arbeider, forekommer del, al

do have noget særdeles Agtværdigt ved don storre Fortabelse

af sig selv i Arbeidet, som de forudsætte, fremfor mangen an-

den videnskabelig Virksomhed, der har det Belonnende nærmere

ved sig.

En ikke ringe Fortjeneste har Rosenvinge og indlagt sig ved

hos de yngre Studerende at fremme Sands og Kjerlighed for Gransk-

ning i vor ældre Ret. Han sogte at trække dem lil sig, hos hvilke

han fandt Spor af hiin Sands og Kjerlighed, og være dem til Hjelp

i deres Studier, og dette har ikke været uden Frugt. Der ere efter
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ham i det Mindste frcmtraadte to Mænd, som have udmærket sig

.ved viglige Arbeider i den danske Relhistorie, af hvilke vi have

den Lykke at tælle den ene blandt vore Samfundsbrodre. Rosen-

vinge glædede sig ret af Hjertet over saadanne Medarbeidere, og

gjorde sig en Fornoielse af at udhæve, hvorledes de i deres yngre

Dage havde været ham til den Hjelp ved Udforeisen af hans Ar-

beider, som der efter disses Natur saa ofte kunde behoves, og

derhos ydede han de Arbeider, de, eflerat være skredne frem,

selv havde leveret, den fuldeste Anerkjendelse, uden at det ko-

stede ham noget at vedgaae det, naar de i noget retshistorisk

Æmne havde seet rigtigere og dybere end han. At han fra forst

af havde ledet og opelsket deres Studium, synes ikke at kunne

være tvivlsomt; dog erindrer jeg ikke at have hort noget derom

af ham selv, i det mindste har han aldrig gjort noget Væsen

deraf, dette var ganske mod hans Natur.

Rosenvinges Arbeider for Retshistorien tildrog sig og en ikke

ringe Opmærksomhed udenfor Fædrelandets Grændser. Ikke blot

vore skandinaviske Brodre, men ogsaa tydske Lærde satte megen

Priis paa den Leilighed han havde aabnet til nærmere Bekjendl-

skab med den nordiske Ret. Jeg har forhen omtalt den Oversæt-

telse som en anseet tydsk Lærd har givet af hans Retshistorie.

Denne Oversætler har i Forlalen med Varme udbredt sig over den

h6ie Interesse som den skandinaviske Ret har for den germaniskc,

og over de Egenskaber ved Rosenvinges Lærebog, som gjorde

den særdeles skikket til at udbrede Bekjendlskab navnlig med den

danske Ret, som han med Foie tillægger særdeles Betydenhed for

den hele nordiske. Ogsaa erkjender han med Taknemmelighed

den velvillige Underslotlelse, Rosenvinge havde ydet ham til hans

Arbeide. Det er heller ikke sjeldent at see Rosenvinges Relshisloric

i Oversættelse citeret i Skrifter over den almindelige tydske Ret,

ligesom baade det og hans ovrige Arbeider jevnlig paaberaabes i de

Skrifter, som ere udkomne over den i Herlugdommerne Slesvig

og Holsteen gjeldende Ret. Ogsaa i Holland og lildeels i Frank-

rig have der været Enkelte, som hans Fortjenester af den danske

Retshistorie ikke vare fremmede. Han havde i det Hele ikke faa For-

bindelser med fremmede Lærde og Videnskabsdyrkere, som en
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stor Deel foranledigede ved Bekjendtskab, som de enten ved de-

res Ophold her i Kjobenhavu eller ved hans Reiser havde gjort

med ham. Hans mangesidige Kundskaber, hans Beredvillighed til

at være dem behjelpelig ved de Oplysninger, som de kunde at-

Iraae, og det ikke blot om vor Ret, men ogsaa om vore ovrige

videnskabelige og borgerlige Tilstande, saavelsom hans hele Per-

sonlighed var i Almindelighed særdeles tiltrækkende for dem,

med hvilke han saaledes kom i Beroring.

Uagtet det fortrinlig var Retshistorien, som Rosenvinge of-

frede sin Tid og sine Kræfter, saa var denne dog ikke den eneste

Green af hans Fag, hvoraf han gjorde sig fortjent. Saaledes va-

rede det ikke mange Aar inden han fyldestgjorde den Opfordring,

som indeholdes i Frdg. 26. Jan. i82i til at udgive Læreboger

over de særlige Videnskaber, som nærmest bleve hans Forsorg

betroede. Foruden Lærebogen over Retshistorien udgav han ef-

terhaanden, uden langt Ophold, kort Gruudrids af den danske Po-

litiret og af den positive Folkeret, ligesom han og noget senere

udgav Grundrids af en dansk Kirkeret i to Dele, hvortil han nær-

mest blev foranlediget derved, at han i 1828 blev udnævnt til Læ-

rer i denne Videnskab ved Pastoralseminariet, ligesom den og nu

var gaaet over til hans Lærefag ved Universitetet. Endnu senere

har han udgivet Grundrids af den juridiske Encyclopædie. Alle

disse Læreboger, hvoraf de to forste have oplevet nye Udgaver,

og en saadan kan ventes af hans Kirkeret, have de samme For-

trin som hans Lærebog i Retshistorien, navnlig at forbinde Rig-

holdighed med sammentrængt Korthed; og om de end ikke ere

Frugter af et saa dybtgaaende Studium, som det han havde an-

vendt paa Retshistorien, saa vidne de dog om, hvor fuldstændigt

han besad saavel de Videnskaber Lærebogerne behandle, som og

de dermed beslægtede. Dette viser sig blandt andet i det gode

Forhold, hvori de forskjellige Materier ere behandlede, uden at

han er henfaldet til den ikke sjeldne Feil med overdreven Udfor-

lighed at afhandle de Materier, hvormed Forfatteren har havt sær-

deles Leilighed til at gjore sig bekjendt. Skjondt de i det Hele

netop ere indrettede efter deres Bestemmelse som Ledetraade ved

academiske Forelæsninger, , er det dog ikke sjeldent, at selv den
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Fremskredne deraf kan have særdeles Nylle. Hine Arbeider kræ-

vede saa meget mere en fuld og klar Oversigt som det storslc-

delcn ganske manglede vor juridiske Litteratur paa Læreboger i

liine Fag, ja de fleste af disse end ikke forhen som særlige Viden-

skabsgrene havde været foredragne ved Universitetet, og del saa-

Icdes var en ikke ringe Opgave at træffe den rette Begrændsning

af de Æmner som skulde behandles i hine Videnskaber. Hans

juridiske Encyclopædie gjor vel paa on vis Maade en Undtagelse,

da Conferentsraad Schlegel, der oprindelig havde dette Lærefag,

all tidligere deri havde udgivet en Lærebog. Mon uagtet delle

Værks ovrige Fortjenester, var det allerede paa Grund af den

Vidlloftighed, hvormed mange Materier ere behandlede, ikke godt

skikket til Lærebog, og heller ikke var Maleriernes Anordning

tilfredsstillende. Rosenvinges Arbeide med Encyclopædien har

derfor ikke været ubetydeligt, skjondt det vel har været noget

mindre end det de ovrige Læreboger have medfort. Man tage

iovrigt den af disse, som kunde synes mindst betydelig, den over

åen danske Politiret, og man vil blive vaer, hvor vanskeligt det

maa have været al bringe del mangfoldige Stof, der er adspredt

i et stort Antal særskilte Anordninger, under almindelige Begre-

ber og Sætninger og forbinde dem saaledes med hverandre, at de

udgjorde et velordnet Hele, og man vil, ved at gjennemgaae

Bogen, finde, at Forfatteren har lost sin Opgave paa en Maade,

der viser, at han baade var fortrolig med det mangfoldige Stof

og vidste at beherske det med Indsigt og Skjonsomhed. Men

jeg skal ikke indlade mig i videre al omhandle disse Læreboger,

hvilket kunde fore til en Vidtloflighed, som jog ikke tor tillade

mig, da derved dette Mindeskrift vilde komme til all for meget at

overskride det sædvanlige Maal.

Ogsaa har Rosenvinge udfort enkelte Arbeider, hvortil en

hoiere Videnskabelighed just ei synes fornoden. Han fortsatte fra

1825 indtil 1850 den liekjendte af salig Etatsraad Schou be-

gyndte Forordningssamling og besorgede en tredie Udgave af

Forordninger, Rescripler m. v. Geislligheden vedkommende, hvis

forsle Udgave var af Foglmann og den anden af Hurtigkarl. Disse

Arbeider vare dog særdeles nyttige og krævede ualmindelig Lov-
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kundskab og god Skjonsomhed, samt Noiagtighed, saa at Lovkyn-

dighedens Venner skylde ham Tak, fordi han har villet paalage

sig samme.

lovrigt har han og været sysselsat med flere offentlige For-

retninger udenfor hans Professor-Embede. Hertil maa fornemme-

lig regnes, at han var Medlem af Directionen for Universitetet og

de lærde Skoler fra 1834 og indtil denne i 1848 blev ophævet.

Ligesom det for hans videnskabelige Virksomhed vilde have været

onskeligt, om den Tid, som dette Embede kostede ham, havde

været til dens Tjeneste, saaledes paaforte denne Stilling ham vist-

nok adskillige Misforhold og Fortrædeligheder, som bidroge til en

Forstemning, der i hans senere Leveaor oftere viste sig hos ham.

Om jeg end havde saa fuldstændig Kundskab til hans Virksomhed

i dette Embede, at jeg selv kunde have en nogenlunde bestemt

Mening derom, saa vilde jeg dog ikke være berettiget til at ud-

tale samme, uden at ledsage den af en Retfærdiggj oreise, som

her paa ingen Maade vilde være paa sin Plads. Kun skal jeg til-

lade mig ved et Par Bemærkninger at mode Domme, der vilde

fældes af Andre, af hvilke mange endnu mindre have hiin Kund-

skab. Det forste jeg skal bemærke, er, at det under de Torhold,

hvori Directionen til hiin Tid befandt sig, var endnu vanskeligere

for den end for de ovrige Regjeringscollegier, at tilfredsstille alle

de Fordringer, der gjordes til samme, selv dem der i sig syntes

at være de billigste. Af de flere Aarsager hertil skal jeg blot

nævne den, at der manglede de fornodne Midler til at gjennem-

fore de Forandringer, som vare Gjensland for offentlige Onsker,

ogsaa forsaavidt det var paa det Rene, at det vare sande For-

bedringer. Dette gjelder især om den Omdannelse af de laTde

Skolers Indretning, som forst i Slutningen af hans Embedstid be-

gyndte at blive sat i Værk. Rosenvinge var lige fra Begyndelsen

stemt for disse, og har saavidt vides allerede lidlig gjenncmarbei-

det den hele Sag i dens mange Gren«, men ligesom den maatte

forberedes gjennem udforlige Forhandlinger deels med de dyg-

tigste Rectorer, som ingenlunde alle vare enige, deels med Uni-

versitetet, saaledes vare de fornodne Pengemidler ikke tilstede.

Der kunde end ikke gjores en sikker Beregning over Forholdet
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mellem de Hjelpemidler, hvoraf det lærde Skolevæsen var i Be-

siddelse og de Udgifter, som de paatænkle Forandringer vilde

kræve, da hine beroe paa Kornprisernc, medens disse beholde

deres uforanderlige Pengestorrelse, hvor dybt em\ Kornpriserne

falde. Heri indeholdes og Aarsagen til, at Directionen saa længe

blev ved med den, vistnok i Grundsætningen lidet anbefaleligc

Forholdsregel ved aarlige Gratialer noget at forbedre de ringe

Lonninger, hvormed den storste Deel af Skolernes Lærere vare

atlagte; thi medens der dog i de enkelte Aar var et Overskud,

som man kunde give denne Anvendslse, var det uvist, om Ind-

tægterne i det folgende Aar kunde bære en saadan Udgift. Af

Finantserne var ingen Hjelp at erholde; og Directionens Tanke,

at en betydelig Deel af Soroe Academies Midler kunde benyttes

for de ovrige videnskabelige Indretninger, kunde ikke finde Bi-

fald. Universitetets Formuestilstand der ogsaa, ikke mange Aar

tilbage, som en Folge af de lave Kornpriser havde været mislig

nok, havde vel i de nærmeste Aar, forend Rosenvinge kom ind i

hiin Embedsstilling, begyndt at forbedre sig, og hermed gik det

siden frem under flere Aars gode Kornpriser. Denne Stiftelse

blev derfor, uagtet de betydelige Summer der maatte anvendes

paa de hoist fornodne Bygninger, da den ved Hjelp af disse Aars

Overskud havde indsamlet en ikke ubetydelig Capital, og da et

klækkeligt Tilskud var samme sikkret af Communitetets for dets

Bestemmelse overflodige Indlægter, sat istand til at lonne sine

Lærere ret vel og iovrigt afhjelpe adskillige Savn. Dog maatte

Indretninger, der hore ind under samme, f. Ex. den polytechniske

Læreanstalt^ holdes paa en meget knappere Fod end vedborligt,

fordi Universitetet ei havde Midler til at udstyre dem bedre. Som

det allerede af foranforte Aarsag ikke saa lige kunde lægges Uni-

versitetsdirectionen til Brode, at der ikke under dens Virkekreds

blev udrettet alt hvad man kunde onske, saaledes var der og ad-

skilligt af hvad der skete, som ikke kunde tilregnes samme. For

at anforc et Exempel, var den Plan for Soroe Sli Helses Regenera-

tion, der var i Begreb med at blive udfort, meget imod Directio-

nens Mening og Onske. Den havde længe og ved gjenlagne Fo-
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restillinger sogt at afværge den, men kunde ikke sælto sin Me-

ning igjennem.

Saa omfattende end Rosenvinges Virksomhed har været for

de lil hans Fag horende Videnskaber, saa har hans aandelige

Stræben ingenlunde været indskrænket dertil. Han havde aaben

Sands for al Videnskabelighed, for Poesie og Konst og for alle

ædle Livsnydelser. Dersom jeg skulde nævne noget Fag udenfor

[vclsvidenskaben selv, som han har dyrket saaledes at det umid-

delbar bragte Frugter for dette Fag, saa var del Fædrelandets Hi-

storie og Sprog, hvormed hans retshistoriske Studier bragte ham

i saa noie Berorelse. Han har og paa en mere eller mindre virk-

som Maade taget Deel i alle de Samfund, der havde et derhen

horende Formaal. Dog herpaa lægger jeg ikke nogen synderlig

\'æ^gt, men hvad der fortjener at fremhæves, er den almindelige

Sands for Videnskab og for al Aandens ovrige Virksomhed, der

mere aabenbarede sig for hans Omgangskreds end for Almeenhe-

den. Han havde allerede tidligt gjort fortroligt Bekjendtskab med

mange af Litteraturens bedste Frembringelser og vedblev stedse

at vedligeholde og udvide samme. Der udkom ikke let noget be-

tydende Skrift, som ikke netop horte til bestemte Fag, hvori han

var lidet hjemme, uden at han gjorde Bekjendtskab dermed, og

Uilbredte tildeels dette Bekjendtskab til sine Venner, hvem han

med stor Beredvillighed laante af sit skjonne jForraad. Men det

var ikke et lost Liebhaverie, hvormed han interesserede sig for

Litteraturen i Almindelighed; han læste saaledes, at han tilegnede

sig hvad Sandt, Godt og Skjonl han fandt deri, og bevarede dette

i sin Sjel, ligesom han og gjerne derom underholdt sig med sine

Venner. Ja det forholder sig i Sandhed som der allerede er ud-

talt ved hans Baare af den herlige Taler, der aldeles deelte min

Kjerlighed til vor afdode Ven og som del blev givet med storre

Liv og Kraffc at tolke hans Værd: „Intet i Aandens store Rige var

ham fremmed; Intet tildrog sig fjern eller nær dannede Menne-

skers Opmærksomhed^ uden at han ogsaa med Lethed fandt Ind-

gang deri, saa at han ogsaa kunde folge os alle paa vore for-

skjellige Vcie , og med'reen hoihjertct Beundring agtede han paa

enhver ædel Bedrift, enhver ædel Aands lysende Bane".



H2

Rosenvinge havde tidlig gjort Bekjendtskab med de yppersle

Digterværker baade danske og fremmede, og det saaledes at de

stode levende for hans Erindring, og vare ham en sand Sjelefode.

Dette gjaldt ikke blot om det Skjonne og Oploftende, men ogsaa

om det Spogende og Opromte; saaledes var Holbergs Comedier

og Peder Paars ham saa nærværende, som det vel idelig fandtes i

en ældre Slægt, men som det allerede i den, hvori han var voxet

op, blev sjeldent. Han gjorde jevnlig sig selv og andre en For-

noielse ved at forelæse dem noget af Holberg, hvilket han gjorde

med Liv og Lune. Han vedblev sit hele Liv igjennem at udvide

de Bekjendtsaber med de yppersle Digtere, som han saa tidlig

havde gjort. Saaledes blev ikke let noget mærkeligt nyere Dig-

terværk ham fremmed, og han havde ingenlunde tillukket sin Sjel

for hvad Skjont og Godt deri fandtes. Men dog holdt han sig

mere til hvad der i hans yngre Dage havde oploftet og veder-

qvæget ham, og som han idelig fornyede ved gjentagen Læsning

eller ved at kalde det tilbage i sin Erindring. I de senere Aar

kastede han sig med særdeles Kjerlighed paa det spanske Sprog

og den spanske Poesie. Denne var ham alt længere tilbage be-

kjendt af tydske Oversættelser, men han havde derved vundet en

saadan Kjerlighed for samme og navnlig for Calderon, at han i

sine sidste Aar blev greben af en særdeles Lyst til at nyde de

spanske Digteres Mesterværker i Grundsproget. Del var uden

Tvivl og den store Tanke, som Spaniernes Historie fra dets bedre

Tider havde opvakt hos ham, om Folkets herlige Grundnatur, der

bragte ham til al dyrke deres Sprog, og hertil knyttede sig det

Onske, at besoge dette Folk og dels skjonne Fædreland. Paa en

Tid, hvori hans Sundhedstilstand og Stemning var ham til Hinder

for mere anstrængende Arbeider, har han oversat to af Galderens

Stykker. Det ene af disse, Zenobia, er trykt, dog kun i et lidet

Antal Exemplarer, som han har uddeelt til Venner og Bekjendter.

Det andet er et lysligt Stykke under Navn: „Et Huus med to Ud-

gange er vanskeligt al bevogte". Om Oversættelsen af Zenobia

er el i alle Henseender tilfredsstillende Arbeide, tor jeg ikke bedomme,

men jeg og Andre, der have læst det, liave fundet os vel ved

samme; det er skrevet i flydende Vers og giver en levende Fore-
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stilling oin Originalen. Det andet, hvormed han uden Tvivl, forst

blev færdig kort forend hans sidste Bortreise, har jeg ikke seet;

han skal have leveret det til en Ven, hvis Dom over samme vilde

være den vægtigste han kunde faae, men hvorledes den er udfal-

det, veed jeg ikke. Uden Hensyn til, i hvilken Grad de her nævnte

Foretagender ere lykkedes , bliver det altid et betydningsfuldt

Vidnesbyrd om den Aand, der boede i ham, at han i den lidende

Tilstand, hvori han da befandt sig, sogte sin Adspredelse i slige

Arbeider, og dog vist heller ikke har udfort dem uden Held. Men

ogsaa mange Aar forud, paa en Tid, da han ligeledes fandt sig

saaledes angreben af Nervesvækkelse, at han savnede Lyst og

Kraft til sine sædvanlige Arbeider, sogte han paa lignende Maade

at forjage den onde Tid og forfriske sig til den bedre. Det vil

uden Tvivl være omtrent 25 Aar siden, at han en Sommer, hvori

hans Tilstand var som nylig nævnt, foretog sig at oversætte „Kjer-

lighed uden Slromper" paa tydsk; og det forekom mig og flere

af hans Venner at det var lykkedes ham meget vel. Han beslut-

tede at sende sin Oversættelse til Tiek, til hvem han som saa

mange andre Danske var kommen i venskabeligt Forhold, over-

ladende til denne, om hans Arbeide skulde komme for Lyset.

Da dette ikke er skeet, har det Sandsynlighed for sig, at Tiek

ikke har fundet det fuldkommen egnet til at udgives; det være

sig nu, at denne Digter, der med saa megen Kjerlighed har op-

fattet Holberg, ikke har havt ret Smag for Wessel, eller at Over-

sættelsen, uagtet den lod sig godt læse, dog enten i Sproget eller

i Versificationen har havt saadanne Mangler, at den ei kunde be-

staae for en saadan Kjenders Dom, men maaskee krævede en Om-

arbeidelse, hvortil Rosenvinge ikke senere havde været stemt. Men

denne har heller ikke, hverken i denne eller hiin Henseende tileg-

net sig nogen særdeles Konstfærdighed. Det var kun for at ud-

hvile og forfriske sit Sind, at han havde givet sig af med hiint

Arbeide; og uagtet det Bifald det fandt hos Venner, vilde han

ikke lade det komme for Lyset, forend det havde undergaaet en

Crilik, hvorpaa han fuldkomment kunde stole. Det bliver i alle

Tilfælde et Beviis saavel paa Rosenvinges poetiske Gemyt som paa

hans Talent og Færdighed i Versificationen, som ved hans Overr
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sællelse af Zenobia Flere have faaot Leilighed lil at kjendc, men

hvorom selv hans Venner intet vilde have vidst, dersom ikke de

foranforle Omstændigheder havde foranlediget ham lil al gjore

Brug af samme. At han ikke var plaget af Digterforfængelighed,

secs end yderligere af den Taalinodighed, hvormed han opgav

Tanken om at lade sin Oversællelse af „Kjærlighed uden Strom-

per'* trykke, ligesom jeg heller ikke har mærket noget Spor af

at hans venskabelige Stemning mod Tiek ved denne Leilighed blev

forstyrret. Det er vistnok en Sjeldenhed at den, der besidder et

saa smukt og saa uddannet Talent som det hvorom hans Arbei-

der vidne, er saa aldeles uden Fordring, at det kun saa godt

som ved et Tilfælde bliver hans fortroeligsle Venner bekjendl.

Ogsaa Musiken havde en ivrig Dyrker i Rosenvinge, der ofte

gav sit bevægede Gemyt Luft igjennem Toner. Nogle erdieltc

Gange, naar jeg tilbragte et Par Sommerdage paa hans Landsted,

endte han vor Aften-Underholdning med at gribe lil Strengene,

med Udtryk af Folelser, som kom fra Hjertet og gik til Hjertet.

Men, efter hvad hans nærmeste huslige Omgivelser bevidne, horte

det til hans daglige Fornodenheder enten selv saaledes at phanta-

sere paa Fortepianoet, eller at oplives ved de musikalske Nydel-

ser, som ellers tilbode sig enten i hans Hjem eller andetsteds, og

han forsomle ikke let nogen Leilighed lil saadan Nydelse. For

de Glæder som Naturens Betragtning og Livet i Naturen gave,

havde han ligeledes aaben og levende Sands; han var blandt an-

del en stor Blomsterven, der baadc lagte særdeles Vind paa at

kjende de Blomster som her opelskes, i deres forskjellige Arter

og Variationer, og paa selv al opelske dem i sin liden Have i

Lyngbye, hvilket han saalænge indtil han nogle Aar forend sin

Dod skilte sig ved sit Landsted drev med kjærlig Omhue.

Ved Siden af alle de mangehaande aandelige Sysler, som

Rosenvinge drev, er del mærkeligt, at han i en ganske ualminde-

lig Grad tog Deel i det selskabelige Liv. Han saae ofle Venner

hos sig, stundom i storrc Kredse, men idelig i smaa Kredse eller

og enkeltviis; og han blev ligeledes meget sogt af Andre baade

til storre og mindre Selskaber. Hans Selskabelighed, der havde

sin Rod i hans Velvillie og Meddelelseslyst, ytlrede sig og ved
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hans Venner. Del selskabelige Samqvem bekom ham i det Hele

vel. Endog naar han folte sig mere end almindelig upasselig,

kom han snart til med Liv al tage Deel i Underholdningen, saa-

vel i egentlige Selskaber, som naar den enkelte Ven sogte ham.

Del hændtes ikke sjeldenl, at han begyndte med Klager, men at

han dog, naar man havde været nogle Minuter med ham, kom ind

i en oproml Samtale. Dersom Rosenvinge ikke havde havt en

ualmindelig Lethed i at opfatte og i at arbeide, vilde det ikke

have været ham mueligt under saa megen Selskabelighed at ar-

beide saa meget og iovrigt paa saa mange andre Maader beskjef-

tige sin Aand.

Men storre end den Roes vor forklarede Ven kan have af de

Beviser han har givet paa aandelig Liv og Dygtighed, er den^ at

der var fuld Alvor og Sandhed i al hans Idræt, i hans Viden-

skabelighed, i hans Kunstnydelse, i hans hele Verdensanskuelse,

i hans Troe, i hans Kjerlighed til Gud og Næsten. Den ægte

samvittighedsfulde Alvor i hans Sind, var uden Tvivl og Kilden til

den Misstemning, som den senere Tids Bevægelser fremkaldte hos

ham. Jeg skal ikke indlade mig paa at bedomme, hvorvidt den

Opfatning af disse, der gav dem en saadan Virkning paa hans

Gemyt, har været mere eller mindre berettiget, — jeg vil endog

ligefrem tilstaae, at hans Sygelighed har havt nogen Deel i hiin

Misstemning. Men det vil dog vist Enhver erkjende, at sande og

falske Forestillinger, priselige og forkastelige Hensigter have saa-

ledes været sammenblandede i hine Bevægelser, at de gave Stof

til en meget forskjellig Opfatning, og at dit vel lader sig forklare,

al en tænkende Mand, der meente det ret inderlig vel med Gud

og Mennesker og var en redelig Ven af Frihed og Fremskridt i

Samfundsforholdene, kunde blive saaledes greben af Sagens morke

Side, at den gjorde ham angest. Jeg tor derfor troe, al om end

en forskjellig Opfatning af hine Forhold kan have fjernet enkelte

af Rosenvinges gamle Venner noget fra ham, saa er dog den

venskabelige Grundfolelse bleven tilbage i deres Sjel, saaledes

som den visselig blev det i hans, og at de derfor ikke mindre

end de, der uden dog ganske at slemme med hans Betragtnings-
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maade, dog har været denne nærmere, sorge over Tabet af denne

ædle Mand.

Hvad det var, der frem for alt laae ham paa Hjerte i de

store Sporgsmaal om vort hele Stalsvæsens Omskabelse, der efter

i nogle Aar at have rort sig i vort Fædreland, fik en bradt

Losning i 1848, det gaaer tydelig frem af nogle Smaaskrifler, som

han i delte og folgende Aar udgav. Navnlig meddelte han under

Titel af „Stemmer fra Frankrig og England om Tokammersysle-*

met" i Oversættelse et Sted af „Considerations sur la constitution

par Ed. Laboulage'- og et Fragment af et Brev fra Lord Brougham

til Marqvis Landsdown. Det var nu sandelig ikke Fjender af Fri-

hed og Fremskridt, som Rosenvinge tog med sig for at advare

sine Landsmænd imod at overile sig ved den nye Statsbygning,

de vare i Begreb med at opfore. Om end den engelske Forfatter

i det aristokratiske Overhuus, hvoraf han er Medlem, saae et tryg-

gere Værn for Frihed i Samfund med Orden end det nogen anden

Statsforfatning har givet, saa er dette vel ikke andet end hvad

Erfaring har bekræftet, og det er langt fra ham at andre Stater

kunne eller skulle uden behorige Lempninger give en lignende Ind-

retning Plads i deres Forfatninger. Endog i det Nordamerikanske

Senat finder han et forsvarligt Værn mod det Tyrrannie, som han

anseer for en uudeblivelig Folge af et Eetkammer, eller, hvad

han og sælter ved Siden deraf, en Forfatning, der vel har to

Kamre, men byggede paa samme Grundvold. Den franske For-

fatter, som Rosenvinge har oversat, er endog en bestemt Mod-

stander af et Arvekammer, medens han finder, at et Pairskammer,

som del Frankrig fik efter Julirevolutionen, havde den Erfaring,

Kundskab og Besindighed, som vilde have sikkret det behorig

Vægt i Lovgivningen, hvis det ikke havde manglet en saa folkelig

Rod i Opinionen som behovedes for at del ogsaa i Sager af po-

litisk Natur kunde veie op mod det andel Kammers Indflydelse.

Han angriber og den almindelige Valgret med skarpe Vaaben,

men forkaster den ikke ubetinget, undtagen forsaavidl den hele

Statsmagt derfra skal have sin Oprindelse; thi det har hans Bi-

fald, at i de forenede nordamerikanske Stater den ene af de tre

Magter udgaaer fra den almindelige Valgret. I det Forord, hvor-
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med Rosenvinge har ledsaget sin Oversættelse, anbefaler denne heller

ingenlunde et Arvekammer, men han mener kun, at den Afdeling

af vor Rigsdag, der skulde holde igjen mod den brusende Bevæ-

gelse, skulde udgaae fra Valg af de store Grundeiere med Til-

sætning af nogle af Kirkens og Statens meest betydende Mænd.

Denne noget lost henkastede Tanke vilde uden Tvivl have behovet

nogen Forklaring og Lempning; navnlig vilde han neppe have

havt Ret, hvis han havde meent at Valgene til det Kammer, hvori

Modstand mod slige Bevægelser skal soges, blot skulde gaae

ud fra dem, som man nærmest vilde forstaae ved de storste

Grundeiere, med Undtagelse af de mange andre Stillinger, der

give Formodning om Uafhængighed og Sands saavel for en fast

Retsorden som for en fremskridende Udvikling af Samfundsfor-

holdene. Men iovrigt er der i ingen af de Tanker, som Rosen-

vinge her enten i eget Navn eller som laante af andre Forfattere,

har forelagt) Almeenheden Noget, der forend 1848 vilde have ude-

lukket Nogen af de Frisindedes Tal, og neppe ville de heller

nu have denne Virkning, i al Fald vil det ikke vare længe.

Under det samme Indtryk, der havde fremkaldt foranforle lidet

Skrift, havde Rosenvinge allerede kort forud udgivet et andel

under Titel „Nogle Ord om vor Nutid og Fortid" hvilket han havde

oversat af Dr. Ullmann og ledsaget med et Forord. Det var den

for den sædelige og borgerlige Orden navnlig i hans Fædreland

saa betænkelige Gjæring, der ved den 24de Fbr. havde faaet et

saa voldsomt Fremstod, hvorved den tydske Theolog blev bevæget

til at tale de Advarselsord til sine Landsmænd, som Rosenvinge

nu og frembar for sine. Hvad Ullmann fornemmelig vilde lægge

sine Landsmænd paa Hjerte, var, at ingen Statsbygning staaer fast,

der ikke hviler paa en sædelig Grundvold, og at Sædeligheden

ikke kan have sit fulde Liv og sin rette Kraft uden Anerkjendel-

sen af en allstyrende hellig Magt, men at der ikke gives nogen

kraftig og dybt virkende, ingen sand folkelig Religion uden den

christelige. I Henhold dertil udvikler han, hvorledes det var lioist

fornodent at gjore Alt for al give den christne Kirke den rette og

fulde Virksomhed og formaner i Særdeleshed Theologerne til at

virke saavel ved Evangeliet som ved dels Gjerninger. Han anseer
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en Forandring i den evangeliske Kirkes Skikkelse for nodvendig

saaledes, at den stilles i mere selvstændigt Forhold til Staten, men

han vil ingenlunde, at de derfor skulle skilles ad, og han advarer

mod ethvert Forsog paa udenfor den lovlige og ordentlige Vei at

arbeide paa Kirkens Selvstændighed. Han mener, at Presbyterier

og Synoder ere uundværlige Organer for en fra Kirkens Medlem-

mer selv ndgaaende Deeltagelse i dens Dannelse og Virken, men

at der ved Siden heraf maa være en fast og stadig Bestyrelse i

Mænds Hænder som fortjene Kirkens Tillid. Idet han erkjender at en

Spaltning i den evangeliske Kirke maaskee ikke er at undgaae,

advarer han navnlig Theologerne imod al fremtvinge den ved

Overilelse, i Særdeleshed ved at sætte Bekjendelsen paa de sym-

boliske Boger i forste Linie, medens han mener, at det, naar der

gives Tid til rolig Overveielse, vil blive erkjendt af en overveiende

Fleerhed, at det er lige saa daarligt at afskaffe Reformationens

Bekjendelse, som unaturligt at gjore den gjeldende i alle dens

Bestanddele som ubetinget Lærenorm.

Rosenvinge meente, at, uagtet vore Forhold, Gud være lovet,

vare meget forskjellige fra de tydske, vilde dog de Ord, som hiin

ansete Theolog i Anledning af Tidens Bevægelser, havde talt til

sine Landsmænd, ogsaa kunne have deres Anvendelse for os,

blandt hvilke Mange, og det under en iovrigt forskjellig Sinds-

retning, onske en fuldkommen Adskillelse mellem Staten og Kir-

ken, uden ret at forestille sig Folgerne heraf eller at have tænkt

sig ind i de andre Veie, ad hvilke det Fornuftige og Retfærdige,

der ligger til Grund for Onsket, kunde opnaaes. Han indrommer

vel, at der, naar man blot holdt sig til Lovbogen, kun var liden

Religionsfrihed i Danmark, men bemærker at mange af dennes

intolerante Bud vare deels ophævede ved senere Anordning

eller Foranstaltning, deels i Gjerningen satte tilside, og at hvad

der desuagtet manglede i en tilborlig Frihed, kunde afhjelpes uden

at Staten derfor skulde være ligegyldig ved Religionen, eller den

evangeliske Kirke træde ud, af den særegne Forbindelse, hvori

den staaer med Staten. Han udvikler, hvorfor den Kirken til-

kommende Selvstændighed ikke medforer en fuldkommen Uafliæn-

gighed af Staten, hvilken, efter hans Mening, vilde være ligesaa
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fordærvelig for den forste som for den sidste. Synoder finder han

betænkelige, og udvikler de betydelige Tvivlsmaal, der opslaae

med Hensyn til Maaden, hvorpaa de maalte dannes, naar de skulle

virke gavnligt for Kirke og Slat, ligesom ban og anforer vigtige

Vidnesbyrd for at de forben have bavt en modsat Virkning. Han

finder derhos, at i ethvert Tilfælde en Presbyterialforfatning maatte

gaae forud for en Synodalforfafning. I foran forte Henseende synes

der at være en meget stor Forskjel imellem Ulmanns og Rosen-

vinges Mening; men den forste turde dog maaskee heller ikke

have nogen fast Tillid til Synoders gavnlige Virksomhed; kun fandt

han, at de, efter Tilstanden i Tydskland, vare uundgaaelige.

Rosenvi!)ge har vistnok ikke sagt noget betydelig Nyt om den

store og vanskelige Sag han her bar behandlet; og dette har

beller ikke biin tydske Tbeolog gjort. Men det have de neppe

heller tænkt sig, hvorimod de kun have sogt at henvende deres

Landsmænds Opmærksombed paa de store Farer, som den hele

Samfundsorden vilde være udsat for ved overilede Beslutninger,

angaaende biint store Anliggende og det have de udfort paa en

smuk og indtrængende Maade. Naar Rosenvinge baade her og

ved den foranbenævnte Leilighed beller har villet udtale det der laae

ham paa Hjerte med fremmede Forfatteres Ord end med sine egne,

saa havde det allerede sin tilstrækkelige Grund deri, at han fandt

dette fremfort med en saadan Klarhed og Eftertryk, at ban ikke

tiltroede sig selv at sige det ligesaa godt eller endog bedre. Men

maaskee ban og bar tænkt at de Advarsler, som ban onskede at

bibringe sine Landsmænd, vilde finde bedre Indgang, naar de kom

frem som henvendte til andre Folk under Omstændigheder, der

for en stor Deel vare forskjellige fra dem hvorunder det danske

Folk befandt sig, men dog ogsaa havde en Deel tilfælles med disse,

ligesom og de fremmede Forfatteres Tale allerede derved maatte

faae slorre Vægt, at de havde seet de Farer, hvorimod de adva-

rede, nærmere under Oineiie end enten Rosenvinge eller nogen

anden her i Landet havde bavt Leilighed til. Det var sandelig et

beskedent Forelagende hvorpaa han her indlod sig. Jeg er og

vis paa at han dermed kun forbandt lidet Haab om at finde nogen

Opmærksomhed for det han fremforte; men han fandt sig i sin
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Samvittighed dreven til at gjore hvad han formaaede forat afværge

Farer for Stat og Kirlve. Det vilde, om jeg end ikke udtrykkelig

havde antydet det, dog vist ei blive ovcrseet, al naar jeg har

anfort fornævnte Smaaskrifter, og endog opholdt mig noget længe

derved, saa er det ikke skeet, forat foie noget til hans Roes som

Videnskabsmand. Men de indeholde et utvetydigt Vidnesbyrd om

hans uskromtede Deeltagelse i Folkets Vel og det fornemmelig

dets religios-sædeligo Vel, og de udgjore saaledes Træk af hans

Billede som Samvitlighedsmenneske, der vist ikke fortjener mindre

Hensyn end hvad der vidner om hans videnskabelige Dygtighed.

Men jeg maatte dog herved gaae saavidt ind i Indholdet, at det

tydelig saaes, at der stod et lyst Begreb om Forholdene ved Siden

af (len redelige Hensigt.

I Forbindelse med det sidst ommeldte Skrift maa jeg endnu

nævne den Afhandling om Kirkebestyrelsen, Kirkeforsamlingen og

Kirkens Eiendomsret, som var det Sidste den Afdode oplæste i

dette vort Samfund. Den samme Bekymring for overilede Beslut-

ninger angaaende kirkelige Forhold hvorved det nylig omtalte

Skrift blev fremkaldt, har vistnok ogsaa stor Andeel i det Skrift,

der, saavidt vides, var hans sidste videnskabelige Arbeide. Dette

indholder værdifulde historiske Oplysninger saavel angaaende de

forskjellige Systemer for Kirkens Forhold til Staten som og om

Kongens Stilling til Kirken fra Reformationen indtil Enevoldsmag-

ten, samt om Maaden, hvorpaa Kirkens Eiendomme bleve betragtede

saavel i Reformations Tiden som i den nærmest derefter folgende

Tids Lovgivning; og han har dertil knyttet adskillige storstedeels

velgrundede Bemærkninger. Men det er fornemmelig som et yder-

ligere Beviis paa det Sindelag der fremlyser af Rosenvinges ovrige

Arbeider fra hans sidste Dage, at jeg her har udhævet samme.

Som historisk-videnskabelig Afhandling kan den vel hævde sin

Plads ved Siden af hans ovrige Arbeider, men er dog ikke saaledes

fremragende, at det kunde egne sig til videre udforlig Omtale i

dette Mindeskrift, ligesom jeg heller ikke bor give efter for den

Drift jeg kunde have til at udtale min Mening angaaende dens

enkelte Dele.

Rosenvinges levende og ægte Fædrenelandskjerlighed bragte
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ham og^ til i 1843 at udgive et lidet Skrift i det tydske Sprog:

Sendschreiben an den Herrn F. C. Schlosser, Geheimerath und

Professor der Gcschichte in Heidelberg. Denne Forfatter havde i

sin Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts 3. B. udtalt den haan-

ligste Dom over Danmarks Forfatning og don fordærvelige Indfly-

delse denne havde udovet paa Folkets Udvikling og Retstilstand

saavelsom og paa dets Finanlser og i Forbindelse dermed havde

han behandlet enkelte Parlier af dels Regjeringshistorie og de Mænd,

som derunder havde været virksomme, med en Uretfærdighed, der

havde sit Udspring af en fuldkommen Mangel paa Kundskab om

Sagen. Kun den Trang som Rosenvinge folie til at paalale de

Forhaanelser, som en ikke lidet gjeldende fremmed Forfalter havde

udost over hans Fædreneland, kunde bestemme ham lil at tage til

Gjenmæle. Han vidste meget vel, at der herved intet Bifald var

at vinde hos dem, der forte Ordet i vor Litteratur; thi ligesom

det Sprog som Schlosser talte om vor Forfatning og vor Regjering,

var det samme som til den Tid idelig lod sig hore her i Landet,

saaledes gjelder det og i Særdeleshed om hans Opfatning af den

Periode i vor Historie, hvorved Rosenvinge især opholder sig.

Paa nogle grove Feiltagelser nær, med Hensyn til Tider og Per-

soner, som hos en Indlænding vare umulige, vilde man fra hiin

Side ret gjerne have vedkjendt sig Schlossers Domme over be-

meldte Parlie af vor Historie netop i de Stykker, hvori Rosenvinge

bekjæmper samme. Naar hiin Forfalter ikke blot udtaler den bit-

treste Haan over det Guldbergske Ministerium^ men endog bræn-

demærker Guldbergs personlige Charakteer, saa var dette i fuld

Overeensstemmelse med en Fremstilling, som man her nylig havde

givet, og del fordi man havde ost af samme urene Kilder og efter

den fælleds politiske Retning taget disse Kilder for gode. Der-

imod var. med Hensyn lil Slruensee Schlossers Dom vel forskjellig

fra den, som man her vilde gjore gjeldende; men deri var Ro-

senvinge langt fra al modsige den tydske Historieskriver. Denne

havde nemlig i Struensee ikke seet andet end en Empiriker, der

forsegle alle den Tid i Frankrig og England opstaaede og derfra

tilTydskland forplantede Curer paa den syge danske Stat; og alle-

rede den Omstændighed, at der under hans Ministerium udkom
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Love for Danmark i det lydske Sprog iiiaatlc, efter Schlossers

Dom, vise de Danske, at en tydsk Eventyrer havde bemægtiget

sig deres Konge, ligesom delte og var ham. Beviis nok for al

Slruensce ikke var istand til al gjennemfore en virkelig Forbe-

dring. Men Slruensee havde fundet en langt gunstigere Bedom-

inelse blandt vore ^Liberale, der vel misbilligede hans Ringeagt for

vort Sprog, men uog ikke lagde nogen afgjorende Vægt derpaa,

og ingenlunde derved lode sig afholde fra at behandle den Regje-

ring, der gik ud fra ham, med Forkjerlighed, og den, der fulgte

efter ham, den meest nationale Danmark nogensinde havde havl,

med den yderste Haan. Rosenvinge der gav Schlosser Ret i hans

Dom om Slruensee men paalalte hans uretfærdige Domme om Guld-

berg, kunde saaledcs ikke venle, at hans Fremtræden ved denne

Leilighed vilde her hjemme skaffe ham andet end haanlig Omtale, og

del var og kun den han fandt, ligesom han og maalle gjore Regning

paa lige Behandling af den anseele tydske Forfaller, mod hvem

han var staaet frem, og delle slog heller ikke feil. For Resien

var Rosenvinges Skrift ikke mærkeligt uden med Hensyn til det

Sindelag, som del udviste. Det indeholdt og kunde efter sin Be-

stemmelse ikke indeholde Noget, der kunde udbrede nyt Lys over

de af ham berorte Partier af vor Historie. Saafremt han havde

skrevet for sine Landsmæud, vilde han vist været gaaet en Deel

dybere. En af vore indsigtsfuldeste Historikere (Paludan-Miiller)

har og senere leveret et forlræffeligt Bidrag til at berigtige Dom-

men over det Guldbergske Ministerium, og der kunde være Adskil-

ligt at tilfoie i Særdeleshed med Hensyn til Forholdet mellem den

Tids og den nærmest foregaaendes Lovgivning. Men til Rosen-

vinges Hensigt med hiint blot for Tydskland beregnede Skrift pas-

sede sig ikke den dybere Gaaen ind paa Love og Foranstallninger,

der vare tydske Læsere ubekjendle og hvori del ikke uden stor

Vidloflighed havde været mueligt at sætte dem ind. I Forbigaaende

bemærker jeg, at der slet ikke var Tale om at sætte del Guld-

bergske Ministerium hoit, men kun om at vise det Retfærdighed.

Del Billede, som man af Rosenvinges offentlige Liv maa danne

sig om hans Sind og Tænkemaade, slaaer endnu klarere for dem,

som have kjendt ham i hans ovrige Forhold. I al hans Ord og
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Gjerning var der Reenhed og Sandhed , alt Ædelt og Skjont trak

ham til sig. Han var den kjerligste, meest trofaste Mand og Fa-

der, hvorfor han og nod den skjonnesle Lon i hans hengangne

ædle og forstandige Hustrues og i sine Boms hjerteligste Gjen-

kjerlighed. Han var ogsaa en sjelden trofast Ven, som med dyb

Folelse deellog i sine Venners Vee og Vel, og ved enhver Lei-

lighed sogte at tjene og glæde dem. Han var i en ualmindelig

Grad tjenstfærdig og velvillig mod Alle, og havde en rund Haand

for den Trængende. Skjondt hans huuslige Forhold vare rige

paa Glæder, saa bragte de ham og bittre Sorger. Fem af Rosen-

vinges Bom bleve tidlig tagne bort fra ham og Hustru, og den

dybe Kummer, hvormed disse Tab fyldle den omme Moders Sjel,

fordobblede hans Sorg. Men den bittreste Kalk blev ham iskjen-

ket da Gud i 1846 kaldte denne hans Livs Ledsagerinde fra ham.

Han bar sin Sorg med saadan Taalmodighed og Gudhengivenhed,

at den kun lidet blev bemærket. Men, skjondt han vedblev som

for at leve for sine Pligter, for sin Familie og sine Venner, og

for sine mange aandelige Interesser, saa stræbte hans Sjel dog fra

den Tid af mere og mere hen til del Hjem, hvor han, med en Chri-

stens faste Troe, ventede at see hende igjen. Denne Troe gjorde

ham hans sidste Time let, skjondt det var ham beskikket at han

langt fra hans Sjels Kjæreste skulde gaae bort fra denne Verden.

Han havde forst i Juni Maaned, i en hoist betænkelig Sundhedstil-

stand liUraadt en Reise til Pyrenæerne, for at forsoge i et af sammes

Bade, at finde Lindring, hvorefter han havde været sindet at gjore

en liden Reise ind i Spanien. Sin meget lidende Tilstand uagtet,

bevarede han dog, som hans Breve til Hjemmet vidner, under

denne Reise sin aabne Sands saavel for Naturen som for Menne-

skelivet. Men strax efter at han havde naaet Badestedet blev han

grebet af en saa dyb Veemod og Længsel efter Hjemmet, at han

snart besluttede sig at vende tilbage, og paa Reisen nodtes han

til at lægge sig ind i Nantes hvor han, efter 10 Dages Sygeleie

hensov den 4de August. Dog havde han den Glæde i de sidste

Dage at see sin Son hos sig, i hvis Barm han i klar og rolig Be-

vidsthed udtalte sin Troe og sin Kjerlighed. Nogle Oieblikke for

sin Dod lod han sin Son forelæse sig Oehlenschlågers herlige
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Psalme. „Lær mig o Skov at visne glad.** Hans Dod var saaledes

en skjon Forklaring* af hans Liv, og naar vi erindre den med

Veemod, saa qvæges vi dog ved det herlige Lys, som den udbredte

over hans elskede Billede.

Geheimeconferenlsraad H. C. Orsted meddeelle nogle Betragt-

ninger over meget store for os usynlige Verdenskloders mulige

Virkning paa Ætheren.

Man har oftere fremsat den Tanke, at der i Verdenssystemet

kunde gives overordentligt store Legemer, som ikke udsendte nogen

mærkelig Lysmængde, og derfor bleve os usynlige. Denne Tanke

fremtræder nu med en langt storre Vægt og Bestemthed. Bessel

var ved de Cjevnheder der vise sig i Sirius's Bevægelse bleven

ledet til den Tanke, at denne udmærkede Fixstjerne maatte i For-

bindelse med en meget stor for os usynlig Klode bevæge sig om

deres fælles Tyngdepunkt efter Verdensklodernes bekjendle Bevæ-

gelseslove. Denne Tanke har nu fundet sin Bekræftelse. Profes-

sor Peters i Konigsberg har provet den, ved at underkaste de ved-

kommende Iagttagelser en Beregning, og har deri fundet en Over-

enstemmelse mellem Tanken og Iagttagelserne, som var storre end

han havde turdet vente den. Han har fundet Sirius's Omlobstid

49,245 Aar. Man finder herom to Breve fra Professor Peters til

Conferensraad Schumacher^ det ene aftrykt i Nr. 734 det andet i

Nr. 735 af hans Astronomische Nachrichten. I det forste af disse

to Blade findes tillige et Brev fra Dr. Goiild i Cambridge, hvori

mældes at en Herr Shubert^ som er ansat ved Udgivelsen af

nautical Almanac, har forelaget Undersogelser over samme Gjen-

stand, med overensstemmende Udfald. Han finder Omlobstiden om-

trent 50 Aar, medens Peters sætter den til 49 Aar med Tillæg af

Broken 0,245. Samme Shuhert har ogsaa fundet en lignende Be-

vægelse for Spica, til omtrent 40 Aar*).

*) Det er glædeligt, at Confeientsraad Schumachers AstromichcNachiich-
ten, som nu i en saa lang Række af Aar har været det væsentlige Forbin-



125

Den Overbevisning, vi nu herved have faaet om Tilværelsen

af Verdenskloder, der ifolge deres Slorrelse skulde sees, hvis de

vare i samme Afsland som fjerne Sole, og ikke af Mangel paa

Lys blive os usynlige, har givet O. Anledning til at forelægge

sig selv det Sporgsmaal, om disse store Verdenskloders Usynlighed

skulde have samme Aarsag som Planeternes, folgelig som de sæd-

vanlige Legemer, der ikke kunne kaldes selvlysende. Ubelyste

Legemers Usynlighed kan maaskee være af dobbelt Natur, saaledes

nemlig, at nogle udsende Straaler hvis Svingningshurtigheder ere

for ringe til at frembrige Synsindtryk, andre derimod altfor store.

At en Tilstand som denne sidste er mulig, kan man ikke betvivle'

Det er allerede siden Will. Herschels og Joh, Wilh, Ritters For-

sog bekjendt, at der af Sollyset lader sig udvikle usynlige Straa-

ler, af hvilke de, som have en ringere Svingningshurtighed end

Lysétraalerne, vise sig som Varmestraaler, men de som have en

storre tilkjendegive sig ved stærke chemiske Virkninger, naar

man lader dem falde paa dertil passende Stoffer j saa at man endog

ved disse usynlige Straaler kan frembringe Daguerriske Billeder.

Det indsees da let, at dersom der gaves usynlige Legemer, som

satte Ætheren i saa hurtige Svingninger, at disse ikke kunde

frembringe Synsindtryk, vilde man dog kunne opdage dem. 1 denne

Hensigt maalle man indstille ganske smaa, dertil forberedte Plader

i Billedrumet af en Kikert eller et Speilleleskop, og stille Redska-

bet mod det tilsigtede Sted, f. Ex. Sirius. Dersom nu det morke

Legeme i Samfund med hvilket Stjernen bevæger sig, udsender

Straaler, der formaa at frembringe et Daguerrisk Billed saa vil

man paa Pladen finde baade et Billed af Sirius og af den usyn-

lige Klode.

Den fremsatte Tanke er her endnu kun omtalt fra den blotte

Muligheds Side; men der er dog en Sandsynlighedsgrund, som har

ledet O. til den. Under Verdenssystemets Dannelse, tænkt saaledes

delsesled mellem alle Astronomer, og derved bidraget saa saare meget til det

aandelige Kredslob, som befordrer det videnskabelige Liv, endnu vedbliver,

uforstyrret af Verdensbegivenhedernes Gang, at udkomme ligesaa ordentligt

og ligesaa rigt udstyret som i de gunstigste Tider.
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som Kant og Laplace have fremslillet den, have alle Verdensklo-

derne begyndt fra en meget stor Forlyndning, og have i el iimaa-

dclig langt Tidlob sainmcnlrukket sig til deres nærværende Tiisland.

Med denne Sammentrækning har der været en stor Varmeudvik-

ling forbunden, som vel paa Planelernes Overflader er nedsunket

til en ringe Grad, men indvortes endnu vedligeholder en hoi Varme,

som ifolge Undersogelserne over vor Jordklode sandsynligviis gaaer

dybest inde til en hoi Glodning. Under disse Forudsætninger

maalle Solene, hvis Masser, efter vort Solsystem at domme, skulde

være langt storre end de egentlige Planeter, have naael en saa-

dan lysende Glodhede, at Aartnsinder ikke kunne svække den; ja

del kunde maaskee antages, at der i Verdensrummet gives en saa-

dan Ligevægt i de ætherbevægende Kræfters Vexelvirkning, at Be-

tingelserne for videre Afkjoling derved hæves.

Naar der i en saadan Tingenes Orden endvidere dannedes

Kloder, som i Slorrelse mangfoldige Gange overgik Solene, vilde

de ogsaa virke langt stærkere end disse paa Ætheren, og sælte

denne i langt hurtigere Svingninger end de, der hore til Lys-

fornemmelsen. Om de endog tillige frembragte nogle som pas-

sede til Lysfornemmelsen, vilde disse fjerne Kloder blive os

usynlige, naar Mængden af de egentlige Lyssvingninger ikke er

meget stor.

0. har ikke villet tilbageholde disse Tanker, for ikkun at be-

kjendtgjore dem, for saavidt de fandtes bekræftede ved Iagtta-

gelser; thi han forudseeriet, at mangfoldige Omstændigheder kunde

forhale Bekræftelsen, om ogsaa Grundtanken var riglig; blandt

andel kunde de Slraaler, hvoraf man tilsigtede den bllleddannende

Virkning, have en storre Svingningshurlighed end den der var

meest passende for vore brugeligste bllleddannende Sloffer, saa at

andre Midler maalle opspores. Dersom Tovedtanken er rigtig, er

det nyttigere for Videnskaben, at den overlades til almindelig Pro-

velse, end om den forbeholdes Een eller nogle Faa.
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Selskabet hårde modtaget: «

Mcmoire sur la decouverle tres ancienne en Asie el dans l'fndo-

Perse de la poudre å Canon et des armes å fcii, par M"*. le

chevalier de Paravay, ancien inspecleur de Técole polytechni-

que. Paris 1850.

Bulletin de la société Imperiale des naluralisles de Moscou 1840,

IV. 1850, I.

Modet den 15^^ November.

Professor Eschricht forelagde Selskabet en Afhandling over

Gangesdelphineti (Platanista) som vil blive meddeelt i dets Skrifter.

Stoffet for Afhandlingen havde et Individ afgivet, som blev fanget

udenfor den botaniske Have ved Calcutta, medens Corvellen Gaia-

thea paa sin Jordomseiling laae der for Anker i December 1845.

Det var blevet foræret af Dr. Wallich til Galalhea-Expeditionen,

og, medens det endnu var ganske friskt, aftegnet af Expeditionens

naturhistoriske Tegner, og besorget skeletteret ved Cand. Rein-

hardt. Denne havde tillige indhentet flere Oplysninger om Arten

i Almindelighed, men ved sin Afreise til Brasilien i indeværende

Aars April Maancd, overlod han Prof. E. at benytte saavel disse

som Skelettet og Tegningen til en Bearbeidelse for Selskabets

Skrifter. Prof. E. gjorde opmærksom paa, at Xi^gmngen, ikke

alene fordi den var gjort af en duelig og ovet naiurhistorisk Teg-

ner efter det friske Dyr, men ogsaa fordi den i alle Henseender

svarede til Skeletformerne, maalte ansees for meget tilforladelig.

Den stemmer alligevel i flere Henseender ikke overeens med de

bekjendle nyere Afbildninger, langt mere derimod med den ældste,

af den danske Missionær Leheck givne. Ogsaa i Skeletforholdene

fandtes adskillige Afvigelser fra den af Cumer givne Beskrivelse

af et Par til Parisermuseet bragte Exemplarer. En saa meget
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stdrre Opmærksomhed synes derved en Angivelse al fortjene, der

var gjort Cand. Reinhardt af M>' Blyih, Curator for Asialic sociely's

Museum i Calcutta, nemlig at han sondrede mellem to Arter af

Plalanista, hvoraf den ene, der er almindelig i Indus, kun sjelden

forekommer i Ganges, hvorimod den almindelige Gangesdelphin,

saavidt Cand. Reinhardt forslod Hr. Blyth, ikke skulde findes i

Indus.

Prof. E. anstillede en Sammenligning mellem del foreliggende

meget fuldstændige Platanista-Skelet og det af de egentlige Del-

phiner (Delphinus stride sic dictus) paa den ene Side og Næb-

hvalerne CRhynchocetus Eschr.) paa den anden, hvoraf det syntes

at fremgaae, at Gangesdelphinen danner el Overgangsled mellem

disse to Grupper af Tandhvaler. Han gjorde opmærksom paa,

at en saadan Overgangsform forsaavidt havde en særlig Interesse,

som Næbhvalerne hidtil have staaet meget isolerede i Tandhvaler-

nes Række, idet Prof. E. kun antog to levende Arter af denne

Gruppe: 1) den egentlige Næbhval eller Doglingen og 2) Microp-

teron, hvorimod allerede tre fossile Arter, under Navnet Ziphius,

ere efterviste a^ Cuvier, At virkelig navnligen Hyperoodon latifrons

Gray hverken er meer eller mindre end en gammel sædvanlig

Dogling, derom har Prof. E. ved et ifjor til Prof. Steenstrup sendt

gammelt Doglingeskelet fuldkomment overbeviist sig; og at den

saakaldle Ziphius Sowerbyensis Gray er Hannen til den alminde-

lige Micropieron, har Prof. E. end yderligere fundet sig foranle-

diget til at antage, efter al have kunnet undersoge et Aftryk af

Cranict, sendt fra Prof. Acland i Oxford.

Selskabet havde modtaget:

Observations made at thc magnelical and meteorological observa-

tory at Hobarlon in Van-Diemen Island and at the arctic

naval expediton. Printed by order of her Majesty's gover-

nemenl under the superinlendance of Lieul-Colonel Edward

Sabine of Ihe royal arlillery. Vol. f, commencing with 1841,
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wilh abslracls of the observations from 1841— 1848 inclusive.

London 1850. 4.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in

Wien. — Mathem. naturw. Klasse Mai, Juni, Juli . . . Octbr.,

Novbr., Decbr. 1849. Januar— Mai 1850. Phil. histor. Klasse

Mai, Juni, Juli . . . Octbr., Novbr., Decbr. 1849. Jan.—Mai

1850. 8.

Archiv fiir Kunde Oeslerreichischer Geschichtsqvellen, herausgegeben

von der zur Pflege vaterlåndisher Geschichte aufgestellten Com-

mission der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 2 Bd.

1849. Ister Bd. 1850. 8.

Fontes rerum Auslriacarum. Oesterreichische Geschichtsqvellen her-

ausgegeben von der historishen Commission der Kais. Akade-

mie der Wissenschaften in Wien. 2te Abtheilung: Diploma-

laria et acta. Ister Band: Diplomatarium miscillum seculi 13.

Wien 1849. 8.

Jahrbuch der Kais. Konigl. Geologischen Reichsanstalt. 1850. Ister

Jahrgang. Nr. 1. Jan.. Febr., Marts. Wien. 4.

Phil. Transact of the Royal society of London 1849. P. 2. 1850.

P. 1. Proceedings of the R. society of London. w
Transactions of the geological society of London, 2 series. VoL

VI. part. L London 1841. 4.

Memoirs of the American academie of arts and sciences, new se-

ries. Vol. IV. part. L Cambridge and Boston. 1849.

The report of the British association for the advancement of

sciences. 1849.

The quarterly journal of the geological society. London 18^0.

The journal of the Royal geographical society of London. Vol.

XIX. part. 2. 1849.

Letter to John Clayton on the independant oriental nations elc

by Aaron Haight Palmer councelor of the supreme court of

the U. S. Washington. 1849. 8.

Le vray systeme du monde par Demonville. 2 Octavblade. 30 Ex.

Precis d'étude astronomique par Demonville. 6 Ex. ?

Bulletin de la société géologique de France. 2me serie. Tome 6,

feuilles 27—47 & Tome 7éme feuilles 4-8. 1848—50.
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Schleyermachers Siltenlehre ausfiihrlich dargestellt und beurtheilt

von Franz Vorlånder^ Prof. der Phil. in Marburg. Marburg

1850. 8. 2 Ex.

Flora Batava« 161—164.

Modet den 29^^ November,

Prof. Forchhammer meddeelte en kort Beretning over Robert

Chambres ancient sea-margins og én Sammenligning af disse med vore

Forhold. Dette meget udforlige, og saavidt man uden specielle Under-

sogelser kan bedomme, noiagtige Arbeide behandler en Gjenstand,

som er i hoiesle Grad interessant og vigtig for os, en Underso-

gelse nemlig over de gamle Havstokke og Strandbredder paa de

brittiske Oer. Da det ikke kunde være Opgaven, at forelægge for

Selskabet et Udtog af Chambers interessante Undersogelser fore-

trak Forchh. at sammenligne de Forhold, som Chambers har iagt-

taget med dem, som i en Række af Aar have været Gjenstand for

hans egne Undersogelser, og ofte været omtalte i Selskabels Moder.

Ligesom hos os findes ved de skotske Kysler og Fjorde Lag,

snart bestaaende af Leer, snart af Sand, der deels ved deres Be-

liggenhed, deels ved den Mængde Levninger af Soedyr, som de

indeholde, hentyde paa en tidligere hoiere Vandstand i Forhold til

Kyslerne. Hos os stige disse gamle, beviisligen af Havet afsatte

Lag i Almindelighed ikke betydeligen over 20 Fod, i Skotland der-

imod synes de at hæve sig til langt slorre lloider. Men medens

Chambers efterviser og fremhæver som særdeles mærkværdigt og

vigligt, at Terrasserne af de samme Lag forekomme paa de brit-

liske Oers forskjellige Steder i samme Hoide over Havels nuvæ-

rende Niveau, er Forholdet hos os saaledes, at der er Dele af

Landet, hvor denne Niveau forskj el er slorre end i andre, og i

omtrent Halvdelen af hele Riget opdager man ikke det ringeste

Spor af en Niveauforandring forsaavidt samme bliver antydet ved
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Lag, der indeholde Levninorer af nulevende Sodyr. Chambers

efterviser, især i Skotland en Mængde over hinanden liggende

Terrasser, hvoraf de ovre ere uden Forsteninger af Havets Be-

boere; ogsaa hos os kan man især i Jyllands store San degne

eftervise, idetmindste nogle af disse terrasseformige Sletter. Paa

de brittiske Oer forekommer som Undtagelse og pletviis enkelte

Lag med Forsteninger af de brittiske Kysters endnu levende Sodyr,

indtil ganske usædvanlige Hoider, saasom i Wales indtil 1700 Fod ;

ogsaa hos os iagttager man noget Lignende, endskjondt i et lavere

Niveau, der svarer til Landets mindre Hoide over Havet. Hertil

horer det mærkværdige Lag ved Tarbek i Nærheden af Bornhoft

i Holsteen, som langt overstiger Alt hvad vi ellers iagttager af

hævede Osters- og Muslingebanker, og netop findes i en Deel af

Riget, hvor man hidtil ikke har iagttaget Spor af en vedvarende

Hævning. Men Tarbek ligger ikke ret langt fra Segeberg, om

hvis Gipsbjerg Prof. Forchh. har beviist at dets Omdannelse falder

i vor Rullesteenstid og maaskee er samtidig med Hævningen af

hiin Ostersbanke. Det samme Phenomen, som vi have iagttaget

hos os, at de hoiere liggende Sandlag, endskjondt de ere hoist

sandsynligviis afsatte af Havet, ikke fore Forsteninger, gjentager

sig i Skotland, og der, ligesom her savner man en Antydning af de

Omstændigheder, der kunne have foranlediget et saa paafaldende

Phænomen. 1 Skotland finder man Torvemoser med Sumpplanter

og Ferskvandsdyr, dækkede med Sand og Leer, der indeholde

Levninger af Kysternes nuværende Saltvands Fauna, og Prof. Forchh.

har viist at dette Phænomen er ganske almindeligt hos os, og at

dertil horende Kjendsgjerninger strække sig paa Europas Fast-

landskyster fra Danmark til Spanien, vi kjende dem nu paa de

brittiske Oer, fra Canalen indtil hoit oppe i Skotland. Hos os har

man allerede i længere Tid iagttaget mange Phænomener, i For-

bindelse med de hævede Havstokke, som antyde, at Landet under

disse tidligere Niveauforhold var beboet af Mennesker; Chambers

efterviser det samme med Hensyn til de briltiske Oer.

Endnu maa det være tilladt at anfore et Par Iagttagelser,

hvortil vore Kyster byde fortrinlig Leilighed, og som maaskee

kunde benyttes til at oplyse enkelte af Chambers anforte laglla-
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gelscr. Sand og Leer afsættes af det samme Hav paa samme Tid

ikke i samme Niveau. Leret bundfælder sig ikkun af et fuld-

kommen roligt Hav, den Hoide hvori det er afsat, udtrykker der-

for Havspeilet^ sande Niveau, Sandet afsætles af Bolgetoppen, del

udtrykker den storste Hoide, hvortil det bevægede Hav naaer.

Imellem disre to af Havet afsatte Lag, kan der hos os findes en

Forskjel af henved 8 Fod, den maa være langt storre, hvor et

dybere og storre Hav tillader Dannelsen af hoie Bolgebjerge.

I vore Marskegne voxer den ny afsatte Marsk indtil den har

naaet en Hoide, hvor den kun sjeldent overskylles af Havet; den

er da efter Marskbeboernes Udtryk moden, naar den da ikke ved

Diger beskyttes imod Soen, skjæres den aller bort, og det Tilbage-

blivende danner Terrasser imod det forstyrrede Lag. Disse Ter-

rasser ere lodret afskaarne, men ikkun faa Fod hoie, og ere dan-

nede under Havets aldeles uforandrede Niveau. Det er rimeligt

at lignende Terrasser maa blive langt storre, hvor Forskjellen

mellem Hoi- og Lavvande er betydeligere end ved vore Kysler.

Chambers Arbeide er af stor Interesse og det vilde være at

onske, at lignende Undersogelser maatle blive anstillede i ret

mange Lande.

Professor Eschricht henstillede til Selskabels nærmere Bedom-

melse nogle Bemærkninger over Ribbenenes Forhold hos Fiskene

i Sammenligning med deres Forhold hos de tre hoiere Hvirvel-

dyrklasser. Medens man nu er enig om, at Tverlapperne paa

Fiskenes Hvirvelsoile ikke svare til dem paa Patledyrenes i Al-

mindelighed, men, forsaavidt de navnlig ganske almindeligen bag

Gadboret danne Kanalen for Caudal-Arterien og Venen (hos Silden

og andre ogsaa fortil for Aorta), ere at betragte som Hæmata-

pophyser i Modsætning til de ovre Hvirvelbuer som Naurapophy-

ser — har man hidtil dog endnu vedblevet at sætte Fiskeribbenene

som analoge med Pattedyrenes. Imidlertid danne Fiskeribbenenes

to Siderækker dog, ved at udgaae fra Blodbuerne og navnlig hos

Silden at stode til den uparrede tagsteenlagte Skjælrække langs
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hele Bugfladens Midtlinie, tilsammen en viid Canal for Bugindvol-

dene, der i Symmetrien mellem Bug- og Rygflade svarer til den

over Blodbuerne undertiden forekommende Canal for et Knippe

Trevlebaand langs Hvirvelsoilen. Symmetrien mellem Ryg- og

Bugflade paa Sildeskelettel bliver fuldstændiggjort derved, at baade

foroven og forneden ligge to fuldstændige Siderækker af de gaf-

lede , i Musklerne indskudte fine Fiskebeen. De overste pege

opefter, de nederste nedefter; men de overste ere i Hen-

seende til deres gaflede Endes Befæstelse nærmest analoge med

Pattedyrenes Ribbeen. Idetmindste den ene af deres Gaffelgrene

er nemlig ved Senebaand fæstet til Nervebuerne (Arcus vertebra-

rum). Denne Befæstelse vilde blive end mere analog med den af

Pattedyrribbenenes Capitulum , hvis Prof. Retzius*s Angivelse var

fuldkommen rigtig, at netop dette altid er Tilfældet hos Patte-

dyrene, men i Virkeligheden skeer Ledeforbindelsen mellem disses

Ribbeenshoved CCapituIum) og Hvirvlerne maaskee endog altid

med Endepladerne af to til hinanden stodende Hvirvellegemer.

Kun forsaavidt man vil ansee disse Endeplader som tilhorende

baade Hvirvelbuerne og Hvirvellegemerne, kan Prof. Retzius's

Angivelse holde Stik. I hvert Fald blive dog disse overste saa-

kaldte Kjod-Fiskebeen, naar man holder sig til Forbindelsen med

Hvirvlerne, nærmest analoge med Pattedyrenes Ribbeen. (En lig-

nende Sammenstilling er af /. F. Meckel og Cuvier tidligere gjort

med Hensyn til enkelte Fiskearter, hos hvilke disse Kjod-Fiskebeen

— dog kun de nedre Rækker — ere endnu stærkere udviklede

end Fiskeribbenene.) — Hvis den her yttrede Anskuelse er den

rigtige, maatte man, for at reducere et Sildehvirvelbeen med alle

dets mange Beenbuer til et Pattedyrhvirvelbeen og dettes Ribbeen,

tænke sig alle Sildens nedre Buerækker borte og de ovre Kjod-

fiskebeen dreiede ned mod Bugfladen.
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Prof. E. A. Scharling meddelte Bemærkninger over Runges

Farbenchemie.

Efter Andragende fra Commissionen Tor Diplomatarium dani-

cum og Regesta diplomatica vedto|[es at den maalte optage Etats-

raad Wegner som Medlem istedetfor afgangne Conferenlsraad Kol-

derup Rosenvinge.

Selskabet havde modtaget:

Berichte iiber die Verhandlungen der Konigl. Såchsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften. 1846, 1847, 1848, 1849 & 1S50.

Hefte 1 & 2.

Abhandlungen der phiiol. historischen Classe der Konigl. Såchsi-

schen Ges. der Wiss. Bd. I. Leipzig 1850.

The Journal of the Royal geographical society of London. Vol.

20. P. I. 1850.

Catalogo Metodico dei pesci Europei di Carlo L. principe Bona-

parte. Napoli 1846. 4.

Uebersicht der Arbeiten und Verhandlungen der schlesischen Gc-

sellschaft fiir valerlåndische Cultur im Jahre 1850. Breslau

1850. 4.

Messungen zur Bestimmung des Hohenunterschiedes zwischen dem

Schwarzen und Capischen Meere von G. Fuss, Sawisch de

Sabler. 1836 & 1837. Petersbourg 1849. 4.
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Oversigt
over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger
og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1850.

Af

Geheimeconferentsraad Og Professor jBT C wårsiCit^

Storkors af Dannebrogen bg Dannebrogsmand, Selskabets Secretair.

ilr. S.

Modet den W^ December.

Professor Dr. Theol. Scharling forelæste folgende Indledning

til en ny Fremstilling af Mystikeren Michael Molinos Liv og Lære.

Til de Partier af Kirkehistorien, der fortjene en nærmere Be-

tragtning end den, der pleier at skjænkes dem, hore de saakaldte

qvietistiske Bevægelser, som imod Slutningen af det 17de Aar-

hundrede vakte ikke blot i den romersk-katholske, men ogsaa i

den protestantiske Kirke en Deeltagelse, hvorom man nutildags i

Almindelighed ikke har nogen Forestilling, da Erindringen om de

didhorende Begivenheder for det Meste indskrænker sig til de

korte Pvotizer, som i de sædvanlige Fremstillinger af den christe-

lige Kirkes Hislorie knyttes til Navnene Molinos, Mdm. Gujon og

Fenelon.
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Allerede den Omstændighed, at der i de qvietistiske Stridig-

heder forhandledes om Sporgsmaal, som langt mere umid-

delbart angaae al Religions inderste Væsen end i saamange

andre theologiske og kirkelige Tvisligheder, maa vække Inter-

essen for noiere at kjendo dem. Dertil kommer, at de qvie-

tistiske Bevægelser, langtfra at staae isolerede, slutte sig til de

mange andre reformatoriske Forsog, hvorpaa den sidste Halvdeel

af del syttende Aarhundrede var saa rigt, og hvori der aaben-

barer sig den samme Bestræbelse, som kjendes til enhver Tid,

hvor de i Kirken overleverede Former for Lære og Cullus^ istedet-

for at være den religiose Aands naturlige Udtryk og Understot-

telsesmidler, blive folte som trykkende og hæmmende Baand.

Denne Folelse fremkalder da en Opposition, som soger at oplose

det Faste og Stive ved de engang gjældende Bestemmelser, vender

sig med storre eiler mindre Heftighed, men altid bittert og fjendt-

ligt, imod disse, og soger ligesom at fode Christendommen paa ny

af den friske og levende Aand. Disse Perioder hore unægteligen

til de mærkeligste i Kirkens Historie. I Qvietismen rorer sig

det samme Princip, som egentlig giver Jansenismen dens hoiere

Interesse. Pietisterne lagde ingen Skjul paa, at de i Qvietisternes

Tænkemaade og Skjebne saae Billedet af deres eget Forhold til

den herskende Kirke; og i England betragtede man Qvietismen

som en Green af Qvækerisme. Til disse bekjendle Partier knytter

sig Erindringen om en Mængde andre Secter af ringere Betyd-

ning, men som alle fortes i den samme Retning, hvor forskjellige

og uenige de end forresten vare indbyrdes. Som Parti har Qvie-

tismen kun en. kort, men i flere Henseender særdeles mærkelig

Historie; som Aandsretning peger den hen til den chrislelige Mystiks

forste Tider, hvorfra den soger sit Udspring, ligesom den vil fort-

sætte sin Tilværelse, saalænge Kirkens Udvikling forcgaaer under

menneskelig Indskrænkning. — Til Kundskab om Qvietismen i den

Tid, da den var Gjenstand for Begeislring og for Had, besidde vi

for endeel saa rige og fortræffelige Kilder, at det ved flere Lei-

ligheder bliver os muligt ikke blot at kjende de didhorende ud-

vortes Begivenheder i deres Forbindelse, men endog ligesom at

skue ind i de handlende Personers Sjæl og blive Medvidere i
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deres inderste Tanker. Medens delte navnlig gjælder om Mdni.

Gujons og Fenelons Historie, er imidlertid det Modsatte Tilfældet

med Alt hvad der angaaer Qvietismens egentlige Hoved, Molinos.

Det dunkle og tvetydige Lys, der udbreder sig over delte Indi-

viduums Virksomhed og Skjebne, staaer i besynderlig Modsætning

til den Opmærksomhed, som begge Dele vakte hos Samtiden.

Om det endogsaa ikke kan ventes, at dette Morke vil fuldkommen

opklares, forend hidtil skjulte Oplysninger engang blive bragte for

Dagen, har det dog noget særegent Tiltrækkende al dvæle ved

Betragtningen over et saa besynderligt Phænomen og i det Mindste

at efterspore de Aarsager, som have foranlediget dets Hemmelig-

hedsfuldhed.

Der var en Tid, da Molinos's Navn ikke blev udtalt uden med

Begeistring og Ærefrygt, da det i mange tusinde Menneskers

Hjerte vakte Haabet om en Fornyelse af det religiose Liv i den

Deel af Christenheden, hvor en mechanisk Ceremonitjeneste havde

gjort saamange Mennesker fremmede for Religionens sande Kraft

og Trosl; — men inden et Decennium var det samme Navn en

Gjenstand for Afsky og Bespottelse. Molinos, der i tyve Aar

blev betragtet som en Helgen, hvis Venskab sogles af de forstan-

digste og ædleste Personer ikke mindre end af Verdens Store;

hvem den katholske Kirkes Overhoved skjænkede sin særegne

Yndest; hvis Skrifter udbredtes i den ene Oversættelse efter den

anden til alle Lande, og som af hoitstaaende Geistlige, endog af

selve Inqvisitionens Medlemmer, vare blevne anbefalede de Troende

til Lære og Veiledning i christelig Fuldkommenhed; — den samme

Molinos blev anklaget for at udbrede de ugudeligste Vildfarelser,

beskyldt for de skjændigste Forbrydelser, hans Boger brændte,

hans Tilhængere forfulgte, og han selv domt til et eensomt

Fængsel, hvor han opgav sin Aand, uden at Verden med Sikkerhed

erfarede, naar og hvorledes han dode. Hvad der bevirkede en

saadan Forandring, er forblevet en Gaade, hvis Losning kun synes

at frembyde Valget mellem to lige nedslaaende Formodninger,

nemlig, at enten her er atter et ædelt og uskyldigt Menneske blevet et

Offer for et hierarchisk Parties egennyttige Planer, og et heldigt

begyndt Forsog paa at losrive Millioner Mennesker fra Aarhun-
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(Ireders aandelige Trældom blevel undertrykt ved oprorende Vold

og trædsk Ondskab; — eller, hvad der ikke er mindre sorgeligt,

al Religion og Fromhed i den tilsyneladende reneste Skikkelse har

kun været Masken for den skjændigsle Ryggesloshed, og en

Mængde Mennesker, under Paaskud af at veiledes til Sandhed og

Fuldkommenhed, er bleven indviet i moralske Afskyeligheder, der

allerede af almindelige Politihensyn fordrede Hemmelighedens Slor

draget over Forbrydelsens Omfang og Beskaffenhed. Under det

ene eller det andet af disse Synspunkter er Molinos's Person og

Skjæbne bleven fremstillet indtil denne Dag, og de faa, men mod-

sigende Kjendsgjerninger og Beretninger, hvilke det her gjælder

om al bringe i Sammenhæng, synes i lige Grad at understotte og

bestride Sandheden af enhver af disse afvigende Fremstillinger.

Foruden enkelte af Molinos's Tilhæ*ngere blandt Catholikerne, hvis

Rost dog snart forstummede, var det især det Parti blandt Prote-

stanterne, hvis Aandsretning og Forfolgelser i flere Henseender

maatte vække Sympathie for Molinos, nemlig Pietisterne, som

antog sig hans Forsvar. De oversatte hans Skrifter, commenterede

dem og oplyste den sande Mening af hvad der kunde findes over-

drevent eller anstodeligt deri; de samlede alle Vidnesbyrd, som

talede til Gunst for Molinos's Uskyldighed og henviste til den

romerske Kirkes og navnlig Jesuiternes sædvanlige Forfolgelse og

Grusomhed mod Alle, som gjorde Evangeliets Sandhed gjældende

mod den Overtro, Hierarchiet udbredte i egennyttig Hensigt.

Men naar vi indromme, at Mænd som Spener, Francke, Arnold

og andre Lignende forstode bedre, end den storsle Deel af Datidens

sædvanlige Theologer baade blandt Katholiker og Protestanter al

fatte og vurdere Anskuelser og Lærdomme af den Aand og Ret-

ning, hvortil Molinos, efter sin egen Paastand i hans Skrifter,

bekjendte sig, kunne vi dog ikke oversee, at disse hans Apologeter

befandt sig langt fjernede fra den Skueplads, hvor de Begiven-

heder forefaldt, som her kom i Betragtning, levede under Forhold,

som ingenlunde vare gunstige for en aldeles upartisk^) Opfattelse

) Saaledes finder man ffilgende Yltringer af Spener fremhævede med Roes af

Arnold i dennes Anleilung des Molinos' Buch Geisllicher Wegweiser zu lescr

:
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af MoIinos*s og hans Tilhængeres Sag, og endelig nærmest vare

indskrænkede til de samme Kundskabskilder, hvortil vi endnu i

vore Dage ere henviste, nemlig deels til Beretninger, der, om de

end hidrore fra Samtidige og Folk, som til hiin Tid opholdt sig i

Italien, dog ved flere af de vigtigste Omstændigheder selv erklære,

kun at have deres Hjemmel i det almindelige Rygte; deels til et

Par trykte Smaaskrifter af Molinos, hvoriblandt rigtignok hans

Hovedskrift, men hvis Beskaffenhed maaskee snarere kunde fordre

Kundskab om Forfatterens Liv og Sæder til exegetisk Nogle, end

tillade, at man omvendt fra deres Indhold uddrog Slutninger om

Forfatterens Levnet. ^
Imod de Grunde, der saaledes nærmest kun ad middelbar Vei

gjores gjældcnde for Molinos's Uskyldighed, vilde alligevel den

almindelige Afsky og Foragt, hvormed hans Navn findes ledsaget

lige ned til vore Dage hos katholske Skribenter, neppe veie stort

hos os Protestanter, da hiin Vanære jo kunde ansees for en

naturlig Virkning af den pavelige Banstraale, der eengang for alle

havde brændemærket den Ulykkelige i det katholske Samfunds

Oine. Men storre Indtryk gjor et fra katholsk Side aflagt Vid-

nesbyrd, der hidrorer fra Mænd, som slotte deres Dom over

Molinos ikke blot paa den pavelige Bulle, hvorved hans Lære blev

fordoml, men paa Indsigt i de Actstykker, som ere blevne frem-

lagde i hans Proces og angaae hans Sæder og Opførsel. Man

finder i den beromle franske Biskop Bossiiets Brevvexling en

Skrivelse, dateret Paris 13de Oct. 1687 — altsaa noget over en

„Wir durlTen dem Molinos kaum ohne Ungerechtigkeit etwas ånders zu-

schreiben, als er aus seinen eignen Schriften konne uberfiihrt werden , dass

es scine Mcinung gewesen sey .... Auch sey unserer Kirche dran gelegen,

dass in Babel Unruhe sey .... also dass wir widcr die Qvietisten nichts thun

sollen, noch sie mit unserm Vorurtheil graviren. Ja es sey viel rathsamer,

dass, wo es seyn honne, man auf alle zulåssige Weise ihrer Sache tolder die

Jesuiten, als ihre gemeine Feinde, beyslehe, zum wenigsten doch verhute, damil

es nicht heisse, sie wåre auch durch unsere Beystimmung gefallen." Derfor

erklærer ogsaa Spener, „es gefalle ihm gar nicht, dass Molinos von einen und

andern Lutheranern mit Mund und Feder angegrifFen worden;" og han be-

kj ender, ^^dass sey bei ihm ein grosses præjudicium, dass diejenige Sache der

Wahrheit gemåss sey, tcelche die geschwornen Feinde (die Inquisitorcs) ver-

dammen, und dass der unschuldig sey, den diese verwerfen,"
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Maaned efter Molinos's Domfældelse — , hvori Abbed Renaudot

yllrer for Bossuet, i Anledning af Molinos, om hvem formodentlig

Bossuel har anmodet Brevskriveren at meddele sig Efterretninger,

at den paveh'ge Bulle, som fordomle 68 af Molinos's Sætninger,

var udkommen i Tryk, hvilken han derfor meente, at Bossuet vel

allerede havde seet. „Men desforuden er der" — vedbliver Re-

naudot — „den hele Proces, der dog er for vidtloftig til at jeg

har turdet bede mine Venner i Italien om at forskaffe mig en

Copie deraf. Men jeg har et Udtog af denne lange Proces,

skrevet med Meslerhaand, tilligemed forskjellige Breve, — Alt til

Deres Tjeneste. Man behovcr nogle Dage^for at afskrive det

Hele. Jeg har ogsaa i Udtog to af hans Disciples Proces; disses

Vildfarelser vare endnu storre. Jeg venter Deres Befaling an-

gaaende alt dette. — Molinos var en af de storste Skurke, man

kan forestille sig. Der gives ikke nogen saa afskyelig Uteerlighed,

som han jo har begaaet i en Tid af 22 Aar, uden at aflægge

Skriflemaal*). Af Processen synes det, at han har tilstaaet alle

disse Ting. Man bemærker der imidlertid nogle, hvilke han

har nægtet. Jeg skal have den Ære at meddele Dem flere Ny-

heder desangaaende om nogle Dage."

Bossuet har ved flere end een Leilighed yttret sig om Mo-

linos og den Fremgangsmaade, der var anvendt mod denne. Han

erklærer, at Rom har i denne Sag gaaet frem med megen Vær-

dighed og Klogskab, et Vidnesbyrd, der vel ikke tor ansees for

aldeles upartisk, naar man betænker den fjendtlige Stilling, som

Bossuet indtog til Qvietismen i et sildigere Stadium af dens Udvikling.

Men det maa dog bemærkes, at han i sin Polemik mod denne reli-

giose Retning udtrykkeligen gjor opmærksom paa, hvorledes Qvie-

tismen som Anskuelse og Tænkemaade maa skjelnes fra den An-

Molinos était iin des plus grands scélérals, qu'on puisse s'imaginer. Il n^y a

ordures execrables qu'il n'ait commiscs durant 22 ans, sans se confesser. (s.

Ocuvres de Bossuet, Paris, chez Boudct 1778, 4 T.) Det er vel egentlig disse

Renaudots Orå, som have foresvævet iViscrrrf, naar åct \ dennes Arlikel: Bossuet

^ Fene/oM i Revue des deux IMondes 1845 Juill.p.306 hedder: „Le faineux Molinos,

si long lemps vante comme un prétre consommé dans la direction, avait vécu

vingt-deux ans dans toules les ordnres, dit Bossuet, et sans se confesser.''
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vendelse, der er bleven gjort deraf, og hvorledes han er langt

fra at tillægge Qvielismens Venner og Forsvarere i Almindelighed

saadanne Afskyeligheder, som dem, hvori Enkelte af dette Parti,

og navnlig den ulykkelige Molinos have gjort sig skyldige ^0«

Han omtaler oftere de Skjændigheder (infamies), de afskyelige

Udsvævelser (abominables exces), de forskjellige Forbrydelser

(plusieurs crimes), som have fremkaldt Molinos's Fordommeise.

Man har ifolge det ovenfor Anforte Grund til at betragte disse

Yttringer stottede blandt Andet til de omtalte Procesacter, af

hvilke Renaudot tilbod at skaffe Afskrifter. Saameget storre Haab

vækkes der derfor om at faae et Lys over denne dunkle Sag,

naar man træffer paa det Lofte i et af Bossuets antiqvietistiske

Skrifter, den beromte Instruction sur les etats d'Oraison, at han

vil til yderligere Oplysning om Qvietismens fordommelige Vild-

farelser i et Anhang meddele de Acter, som angaae Molinos's

Proces, og som ere faldne ham i Hænderne '''^"'j. Man soger

imidlertid dette Anhang nu tildags forgjeves i forskjellige Udgaver

af Bossuets Samlede Værker, formodentlig af den samme Grund,

som angives for dette Anhangs Udelukkelse i Qvarludgaven, Paris

*) J^ai omis exprés un caractere affreux des Bej^nards, que Molinos ii'a

pas voulu qui manquåt au Quiélisme nouveau: on voit bien que j^entends

par lå les infamies qu'il a heritées de la secte des Béguards comme beau-

coup d'autres exces. Je n^en ai point voulu parler, et je prie le prudent

lecteur d'en bien comprendre la raison. Je pourrais dire d'abord
,

qu'on a

horreur de telles matiéres; mais une raison plus essentielle m'en a détourné,

et c^est qu'on peut separer ces deux erreurs. Onpeut, dis-je, separer les

autres erreurs du Quiétisme de ces abominables pratiques, et plusieurs en

effet les en séparent. Or, jai voulu attaquer le Quiétisme par son endroit le

plus spécieux, je veux dire, par les spiritualités outrées plutot que par les

grossiérelés: par les principes qu'il avoue et qu'il étale en plein jour, et non

par les endroits quMl cache, qu'il enveloppe et dont il a honte .... Voila

pourquoi je n'ai point voulu appuycr sur ces horreurs . . . BossuetJ Instruc-

tion sur les etats d^Oraifon, Paris 1697 p. 381. Tous ne tomhent pas dans ces

abominables exces et ne tirent pas de ses principes les consequences , que le

malhcureux Molinos en a lirées ; mais on en doit prevenir l'effet (p 384). —
Sig. Bossuet, Ordonn. el Instruct. Pastorale sur les étals d'Oraison, i Actes

de la condemnation des Quiétistes p. LXVII: Il (Molinos) fut condamné pour

plusieurs crimes et pour avoir enseigné des propositions contraires å la foi et

aux bonnes moeurs.

**) Korne a proccdé dans cette affaire avec beaucoup de gravité et deprudcnce;

je rapportcrai å la fin pour mémoire les actes, qui sont tombés entre mes

mains, Bossuel, Instr. sur les etats d'Oraison Liv. X. p. 386.
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1744 S. VII: „fordi dets Indhold ikke horer til J5o5«Me/5 Arbeider."

Det findes alligevel i den forste Udgave af Instruction sur les etats

d'Oraison, Paris 1697 og forer til Titel: Actes de la condemnation des

Quiétistes. Men man foler sig ligesaaineget skuffet som forundret,

naar man her, med Undtagelse af et Brev til Pave Innocenlius XI

fra Cardinal Caraccioli, Erkebiskop i Neapel (dal. 30 Jan. 1682),

hvori Molinos end ikke nævnes, og et andet Brev (dat. 7de Oct.

1687) fra Erkebiskop Palafox i Sevilla, der lykonsker Paven til at

have opdaget og straffet „den trolose Molinos's afskvelige Vildfa-

relser og skrækkelige Udskeielser, som han havde vidst ved

djævelsk Kunst og Hykleri til en Tid at skjule for en uendelig

Mængde Mennesker, til hvis Tal Brevskriveren lilstaaer om sig selv,

at han ulykkeligviis eengang havde hort" — ikke finder andel,

end de officielle Documenler, som ere blevne udbredte af selve Inqvi-

sitionen, og som derfor findes aftrykte i flere theologiske og histori-

ske Skrifter, der handle om Qvietismen ; nemlig et Circulaire, ud-

stedet (15de Febr. 1687) af Inqvisilionens Formand, Cardinal Cibo,

indeholdende i 19 Artikler de fornemste qvietistiske Vildfarelser;

Inqvisitionens Decret (28 Aug. 1687) og den pavelige Bulle (20

Novbr. 1687), hvorved 68 Sætninger, som Molinos skal have ved-

kjendt sig at have troet og lært, men som han senere skal have

afsvoret, fordommes; og endelig fire andre Inqvisitionsdecreter

(5te Febr., 1ste April, 9de Sept. 1688, 30te Novbr. 1689), som

fordomme endeel navngivne qvietistiske Skrifter ^^). Man skulde

efter den Maade, hvorpaa Bossuet har indledet sin Meddelelse af

disse Aclstykker, have ventet ganske andre Oplysninger. Thi for

det Forste var det besynderligt at tale om Actstykker, som vare

faldne Udgiveren i Hænderne (qui sont tombés entre mes mains),

naar dermed væsentlig ikke meentes andre;^ end de Decreter og

Buller, som allerede i et Decennium (1687—97) havde været be-

kjendte over hele Verden. Dernæst behovede Bossuet, for at

oplyse, hvor farlige de qvietistiske Anskuelser kunde blive for

Religion og Sædelighed, saa meget mindre at henvise til Pavens

") De 6vrige Aktstykker i denne af Bossuet udgivne Samling have aldeles Intet

med iMofinos^s Sag at gjOre,men angaae de qvietistiske Bevægelser! Frankrig.
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og Inqvisilionens Fordoinmelsesdecreter, som han jo netop havde gjort

Udviklingen af dette Æmne til Gjenstand for sin omhandlede Bogs

(rinslruclion sur les etats d'oraison) Indhold. Hvad der yderli-

gere skulde bevises, var derimod, at Molinos's Lære virkelig havde

fort sin Ophavsmand til saa fordærvelige praktiske Conseqventser.

Dette fremlyser imidlertid ikke af de meddeelte Aclstykker, uden

forsaavidt der i disse gjentagne Gange erklæres, at „Michael Mo-

linos har mundtlig og skriftlig lært og udovet Lærdomme, som

stred mod den christelige Religions Sandhed og forte de Troende

til de storste Vildfarelser og alle Skjændigheder". Hermed var

dog ikke engang sagt, at Molinos selv havde udovet „alle de

Skjændigheder", hvortil hans Lære gav Anledning. Anklagen

kunde have sin Gyldighed, dersom Molinos havde i sil Levnet

f. Ex. viist den Foragt for de kirkelige Ceremonier, for Skrifte-

maal, Helgenlilbedelse, Bodsovelser &c., som hans Lære synes at

indeholde og hvilken den katholske Kirke betragter som Kjætteri

og Ugudelighed, uden at han just derfor havde plettet sit Liv

med saadanne Handlinger, hvilke Bossuets ovenanforle Yltringer

antyde og som et Rygte, hvis Sandhed er bleven ligesaa fast troet

af Qvietisternes Modstandere som ivrigt benægtet af Molinos's

Venner, tillagde ham, at han nemlig skulde have forfort fornemme

romerske Damer, som havde fortroet sig til ham i aandelige An-

liggender, til Ulugt, og begaaet andre lignende Forbrydelser.

Man maa derfor vel antage, at Bossuet har ved disse sine

Yltringer om Molinos's Hykleri og hemmelige Misgjerninger^«') ikke

blot havt hiin almindelige og derved tillige ubestemte Anklage,

som indeholdes i de officielle Domme, for Oie, men ogsaa taget

Hensyn til speciellere Oplysninger, hvilke vare blevne bragte til-

veie ved den af Inqvisitionen anstillede Undersogelse , navnlig fra

de ved denne Leilighed optagne Vidneforhor. Men hvorfor har

Bossuet da ikke meddeelt disse enten fuldstændigen eller i Udlog?

— Denne Taushed har ogsaa givet protestantiske Skribenter An-

") Voyez l'austerité apparente des discours de Molinos dans sa Guide Spirituelle,

et si Ton en croit les bruits, sa fausse perseverance malgré ses retractations :

cependant on s^ait, qu'il étoit: Dieu a voulu mettre au jour son hypocrisi^,

Jnslriict. sur les etats d'Oraison p. 385,
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ledning til al erklære den hele Anklage mod Mollnos, forsaavidt

den gik ud paa, at han skulde have anvendt sin Lære til skjæn-

dige Forforeiser og Misgjerninger, for en Opdigtelse, grundet i

Had og Forfolgelsessyge hos det katholske Hierarchie. „Det havde

været bedre" — siger Weismann (Memorabil. Eccles. 1. p. 535)

— „om Biskoppen af Meaux havde beviisl speciem facti^ end med

rhetorisk Veltalenhed udbredt sig om Muligheden af de Vildfarelser

og Synder, hvori selv aandeligsindede Mennesker kunne henfalde,

hvad Ingen vil falde paa at tvivle om". Ikke destomindre synes

Bossuets Autoritet for stor til at man uden videre tor beskylde

ham for en saadan Letsindighed eller en saa oprorende Falskhed

og Grusomhed, at han blot efter lose Bygler skulde have skjændet

en Ulykkcligs Eftermæle, der til den Tid, hvor Bossuet udarbeidede

sit Skrift, allerede paa niende Aar var berovet sin Frihed og i

Egenskab af overbeviist Hæretiker var domt til for sin Livstid at

sone denne Brode med et eensomt Fængsels Straf og Vanære *'0-

Desuden gives der endnu andre Omstændigheder, som maae

tages i Betragtning, inden man fra Bossuets Tilbageholdenhed med

at levere speciellere Oplysninger om Molinos's personlige Forhold,

slutter til sammes Uskyldighed. For det Forste vide vi ikke, i

hvilken Udstrækning det var Bossuet tilladt at meddele alle de

Oplysninger, hvoraf han var i Besiddelse med Hensyn til delte

Punkt. Fordi der mellem Geistlige, som maaskee nod en storre

Tiltro hos de hoiere kirkelige Autoriteter, circulerede Afskrifter

af Molinos's Procesacter, turde derfor just ikke en enkelt af disse

Mænd ansee sig bemyndiget til at offentliggjore dem i deres Fuld-

stændighed. Dernæst kunde Indholdet af disse Acter, endog uden

Hensyn til et udtrykkeligt Forbud mod deres offentlige Bekjendt-

gjorelse, være af den Beskaffenhed, at man maatte have Betænke-

lighed ved at lade dem komme til det store Publicums Kundskab.

Vi have fra den nyeste Tid i selve den protestantiske Kirke et i

flere Henseender mærkeligt Sidestykke til Molinos's Historie. 1

*) Bossuet slutter sit ovennævnte Skrift (i A. 1697) med den Anmærkning, nt

medens man var i Begreb med at ende Trykningen deraf, var der indloben

Efterretning om, at Alolinos var dod d. 29 Dccbr. 1696, „efteral have mod-
- tflgct alle Sacraraenter med mange Kjendetegn paa Fortrydelse,^'
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Aarene 1835 til 1838 forhandledes de saakaldte Muckeres Proces

i Preussen. Et Samfund i Konigsberg, hvortil horte nogle af

denne Stads fornemste og meest dannede Personer af begge Kjon,

havde i længere Tid været udsat for den Mistanke, som dets

Fiender udbredte om dets Medlemmer, at disse, under Paaskud af

at opbygges og fremmes i den hoist mulige rcligios-sædelige

Fuldkommenhed, holdt Sammenkomster, hvor der blev ovet Vellyst

og Utugt af den meest raffmeerte Art. Efter en for Consistoriet

i Konigsberg formelig reist Anklage bleve Samfundets Formænd,

to Geistlige, Ebel og Diesiel, af hvilke fornemmelig Ebel var en

Mand af mange udmærkede personlige Egenskaber, der ogsaa som

Taler og theologisk Skribent havde vundet et anseet Navn, fore-

lobigen suspenderede fra deres Embeder. Undersogelscn varede

i nogle Aar; Acterne, der belob sig til 70 stærke Bind foruden

40 trykte Skrifter, sendtes mod Enden af Marts 1838 ttl Kammer-

retten i Berlin, som, efter at have indhentet ogsaa det Magde-

burgske Consistoriums Betænkning, blev beordret til at fælde Donu

Ifolge det almindelige Rygte blev denne, paa Grund af at man

ved de anstillede Undersogelser fandt saamange og saa fornemme

Personer indviklede i Sagen, indskrænket til Ebel og Diestel, som

casseredes og hensatles i en Correctionsanstalt. Ligesom i Mo-

linos's Sag er ogsaa ved Muckernes Proces Alt indhyllet i Hem-

melighedens Slor: ligesom ved hiin er det kun fra Privatefterret-

ninger af mere eller mindre paalidelig Art, og fra de offentlige

DomsMcr, at man indtil denne Dag har maattet hente nogen

Kundskab derom*""). Og aldeles som den gamle Weismann i det

ovenfor anforte Citat med Hensyn til de af Bossuet bekjendtgjorte

Actslykker i Molinos Sag, saaledes finder Referenten i Brockhaus*s

Conversations-Lexicon der Gegenwart 1840, Art. Mucker, „at det

havde været onskeligt, om man ved Dommen tilligemed Afgjorel-

*) En udforlig og, som det baade ved indre og udvortes Vidnesbyrd beliræftes,

grundig og upartisk Fremstilling af Muckerscctens Lære og Historie — dog

affattet inden Kammerrettens Dom var fældet — vil man finde i Higens

Zeitschr. fiir die historische Theol. Neue Folge 2 B. 2 H. 1838: Zuverlåssige

Mittheilungen iiber Johan Heinrich "Schdnherrs Leben und Theosophie , so tcie

aber die durch die lelzlere veranlassfm secHrerischen Umtriebe zti Konigsberg

in Preussen^
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scsgrundene havde gjort species facli offentligen bekjendle.*' Om
del Onskelige i ubetinget Offenlliggj oreise af Forhandlingerne i

alle Criminallilfælde vil der sagtens være forskjellige Meninger;

men dersom man troer, at den preussiske Criminalret har handlet

rigligt i at unddrage Vidneforhorene i Muckernes Proces Publi-

cums Kundskab, vil man ogsaa nodes til at indromme, at den romerske

Inqvisition^ efter sin Idee som geistlig Ret, kan have havt nok

saa begrundet Foie til en lignende Fremgangsmaade i Molinos's

Sag; og Bossuet kunde i et Skrift, der paa en vis Maade var at

betragte som et Hyrdebrev i stor Stiil, endnu mindre finde del

hensigtsmæssigt at give detaillerede Oplysninger, dersom disse

virkelig indeholdt Kjendsgjerninger af ovennævnte Art.

Men, naar man saaledes i den Hemmelighedsfuldhed, der

hviler over Forhandlingerne i Molinos's Sag, ikke ubetinget tor

see noget Beviis for hans Uskyldighed, da denne Taushed maaskee

nelop hidrorte fra en saameget hoiere Grad af Skyld hos den

Anklagede: — vilde man paa den anden Side, dersom man endog

kjendte de fjorten Vidners Udsagn, som skulle være forhorte,

inden Inqvisitionen afsagde sin Dom, neppe derved bringes til

nogen fastere Overbeviisning om at Molinos virkelig havde gjort

sig skyldig i de ham tillagte Misgjerninger. Thi otte af disse

Vidner skulle være oplraadle af egen Drift som Anklagere imod

ham, efterat han var bleven fængslet, og sex andre har man

aftvunget deres Udsagn ved piinlig Tortur. Men — som en

af Qvielismens Forsvarere bemærker — de Folk, der af sig selv

træde op for at anklage en Ulykkelig, pleie ikke at være af del

bedste Slags, og hvad Inqvisitionens Marterinstrumenter aftvang

dem, paa hvilke disse bleve anvendte, vil man ikke være til-

boielig til at skjænke megen Tillid; — „ces quatuorze temoins n'en

valent peut-élre pas un bon"*).

Ikke mindre indskrænkede og dobbeltlydige end de aulhen-

liske Kilder, hvorfra vi skulle hente vor Kundskab om Molinos's

Sæder og Opforsel, ere de, til hvilke vi henvises for at kjende

*) Saaledes ddmmet- Udg. af Rccueil de diverses piéces concernant le Quic-

tisme, p. 325,
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hans Lære. Det er lykkedes hans Modstandere i den Grad at

tillntetgjore ethvert Spor af hans rige skriftlige Efterladenskab, al

vi nu kun have to trykte Værker og Fragmenterne af to Breve

fra Molinos Haand, for at kunne domme om hans Grundsætninger

og Tænkemaade. Af disse Skrifter er det ene hans Hovedværk,

den saakaldte Aandelige Veiviser, der indfortes i Verden med de

meest glimrende Lovtaler af hoitstaaende Geistlige og Theologer,

som tildeels vare Medlemmer af den samme Ret, der tolv Aar

senere fordomte det i de stærkeste Udtryk. Men denne Fordom-

meise stolter sig dog nærmest til en Mængde Sætninger, der

skulle være uddragne af Molinos's Boger og Haandskrifter i Al-

mindelighed. Vi kunne saaledes ikke vide, hvorvidt disse Sæt-

ninger, der, losrevne af deres Sammenhæng og berovede al For-

klaring fra den Forbindelse, hvori de oprindeligen fandtes, danne

et Slags System af de forfærdeligste Maximer, ere tagne fra

Skrifter, til hvilke der ikke længer haves Adgang.

Imidlertid kan det ikke nægtes, at mange af disse Yttringer,

der træffes af den pavelige Banstraale, deels gjenfmdes, deels

have deres Paralleler i Molinos's „Aandelige Veiviser". Derimod

er det et Sporgsmaal, om ogsaa Molinos virkelig har forbundet

den Mening dermed, som Paven og Inqvisitionen ved deres For-

dommelsesdecreter have fundet deri.

Medens nu Forsvarerne af Molinos's Lære have paastaaet, at

den af Jansenisterne paaberaabte Adskillelse mellem question du

fait og question du droit med langt storre Ret kunde gjores gjæl-

dende for Molinos end for Jansenius med Hensyn til de af Paven

fordomte Sætninger, findes der paa den anden Side selv blandt

den Kirkes Theologer, som ikke folte sig bundne ved den pave-

lige Autoritet, og hvilke derfor maatte antages for saameget mere

upartiske Voldgiftsmænd, en saa stor Afvigelse i Betragtningen

og Dommen over Molinos's Bog, at naar Spener, Francke, Arnold

o. A. troede ved dens Bekjendtgjorelse sikkrest at kunne bevise,

hvor uretfærdigen der var handlet mod dens Forfatter, og at

gjore Religionen en Tjeneste ved at oversætte og udgive den paa

ny, meente Jurieu o. A., trods deres bittre Had mod den romerske

Antichristen og hans Tjenere, at finde den Mistanke, som var
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udbredt om Molinos's Usædelighed og Hykleri, altfor tydeligen

bekræftet i hans eget Skrift ^'^), hvilket erklæres for „det meesl

bedragerske og ureneste Værk i Verden, med tilsyneladende Aand-

righed og Aandelighed og dog kun fuldt af store Ord, som enten

ikke betyde noget eller ikke noget godt". Alligevel har den i

delle Værk indeholdte Lære hos mange hundrede tusinde Men-

nesker i forskjellige Lande vakt en Begeistring, hvis almindeligste

Anklage var den, at den vilde realisere et Ideal af religios og

sædelig Fuldkommenhed, som det ikke er givet Menneskene at

naae her paa Jorden''^*).

Jo færre og dunklere saaledes de offentlige Actstykker ere,

hvorfra man skulde hente Kundskab om Molinos's Liv og Lære,

desto begjerligere soger man til de Efterretninger, som Privat-

personer have meddeelt over denne Gjenstand, især fra en Tid,

hvor de didhorende Begivenheder tildrog sig den almindelige Op-

mærksomhed.

*) „Quand nous lisions la Guide Spirituelle" — siger Jurieu (Tratte hisloriquBy

contenant le jugement d'un Protestant sur la Theologie mystiquc sur le Quié~

tisme &c. 1699, p. 94 sqq, 138 sqq.) avec le peu d'attention qu'on a d^ordi-*

naiie pour les choscs, auxquellés on prend peu de part, nous n'y voyons rien,

qui nous scandalizåt, ou qui parut favoriser les maximes d'un infame liberti-

nage, qu'on lit dans la Bulle d'Innocent XI Mais aprés avoir examiné

cette afFaire avec l'exactitude necessaire pour en voir le fonds et surtout

aprés avoir lu la Guide Spirituelle avec une tres grande attention et a plu-

sieurs fois, nous avons été obligés de changer de sentiment. — 'Nous avons

done troiiié dans la Guide de Molinos, sous un grand air de spiritualilé,

l'amas confus de toutes les impiivetés, qu'on lui impute. Et y joignant les

écrits de ses disciples, qui en sont les conimentaires, nous n'avons pA dé-

couvrir qu'on ait trop chargé les couleurs dont on nous depeint le Quiétisme.

— I Acta Eruditorum for 1687 findes Franches latinske Oversættelse af den

Aandelige Veiviser anmeldt, med kort Angivelse af de Sætninger, hvilke ere

fordSmte af Inqvisitionen ved Decret af 28 Aug. 1687. Denne Angivelse af-

brydes ved folgende Slutningsreplique: Sed ohe jam satis est! Dcfinimus

igitur, et hæc hujusque furfuris alia dogmata toto pectore exsecramur. Non
diffilemur autem, aliqua iisdem propositionibus inesse, quæ melioris commatis

sunt; V. gr. crucem voluntariam morlificationum esse onerosam et absque

fruclu; nullam creaturam nec Beatam virginem tiec alios Sanctos in corde

nostro sedere dehere, quia id solus Deus occupare velit &c. Absit vero, ut de

illius in hujusmodi dogmatibus consensu nobis gratulemur!

**) On vit des bommes vertueux de toutes les classes, et qui portoient dans un

coeur pur le désir de la plus haute perfection, se laisser surprendre par une
-'" sorte de beau ideal, sans en appercevoir les conséquentes efTrayantes. Hist.

•;, de Fenelon, par Battsset, T. II. p. 11, ed. 1850.
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Om Qvietismen som theologisk Lære og Retning, om dens

Forbindelse med den ældre Mystik^ om dens Værd og dens Uværd

handler en meget rig Literatur*). Ikke sjelden love Titlerne paa

de didhorende Boger ogsaa Oplysning om MoUnos's Historie, men

forsaavidt de virkelig indeholde noget Mere, end et ganske al-

mindeligt Omrids deraf, synes alle Meddelelser at kunne lade sig

henfore til nogle faa Kilder, hvis Benyttelse man overalt gjen-

kjender, selv hvor de ikke udtrykkelig paaberaabes.

Den Forste, der i den protestantiske Verden vakte Opmærk-

somhed for Molinos, var den bekjendte engelske Theolog, Dr.

Burnet, dod 1715 som Biskop i Salisbury, Forfattereu til Hist. of

the reform of the church of Engl. I Aarene 1685 og 86 foretog

Burnet, der havde paadraget sig den katholske Kong Jacob den

Andens Unaade, en Reise til F'rankrig, Schweiz, Tydskland og

Italien. Sine Iagttagelser paa denne Reise meddeelte han i en

Bog, der vandt meget Bifald og forplantedes i flere Udgaver og

Oversættelser ''»'*), men ogsaa blev underkastet skarp Daddel,

navnlig fra katholsk Side, da Forfatterens Iver imod Katholicismen

ogsaa i dette Skrift lagde sig uden Forbehold for Dagen *^«'^0«

*) iMan vil finde den angiven hos Walch, Bibliotheca Theol. T. II. p, 1006 sqq.,

T. UU p. 817 sqq. ; Weismann, Memorab. eccl. T. II. p. 574.

**) Voyage de Suisse, ditalie et de quelques endroits d^AlIemagne et de France.

(Forst udgivet paa Italiensk, derefter paa Fransk, endelig paa Tydsk,

Leipzig 1687 hos Gleditsch; s. Aet. eiuditorurn A. 1687 p. 551 sqq.)

**) Dersom Burnet af sit Had mod Katholicismen har ladet sig forlede til uret-

færdige og urigtige Bedommelser, da er det blevet ham rigeligen gjengjældt

af katholske Skribenter. Som et Exempel og tillige som Oplysning om åen

Tone, hvori det 17de Aarhundredes theologiske Modstandere af forskjellige

Confessioner pleie at omtale hinanden , vil jeg anfore den Dom, der findes

over Burnet i Memoires de Trevoux f. Aaretl715, p. 1096: Mr. Burnet,

evéque de Salisbury est mort; les Wigs, les Tolerans, ses maitresses le re-

grettent. Les bons Anglais le regardent comme un des principaux auteurs de

troubles, qui ont tant cause de maux å l'Angleterre. // a poiissé la debauche

jusqu'å la vieillesse. Scandaleux dans sesmoeurs, furieux dans ses écrits,

Historien sans sincerité, Theologien sans principes, sujet sans respect, De-

clamateur et rien de plus; Republicain d^inclination, fauteur de la Tyrannie,

par interetEvéque Anglican et Protecteur declaré des Presbyteriens; og hvor-

ledes i Anledning af dette Vidnesbyrd en af Burnets samtidige Landsmænd, der

af en Ven var bleven spurgt om, hvorvidt hiint Skudsmaal var sandt, afgav

folgende Erklæring: Quod maculas attinet, quibus Dr. Burnetus in Diario

Trivult. collutulalur, certe foedum ejusmodi characterem Virum islum nequa-
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Burnet opholdt sig i Neapel nogle Maaneder efter at Molinos var

bleven fængslet af den romerske Inqvisition. Folgende er den

korte Notize, som han i denne Anledning har meddeell i et Brev,

dateret 8de Decbr. 1685:

„I Neapel har Molinos's nye Methode gjort saamegen Lykke,

at man i denne Slad alene regner, at han har meer end 20000

Disciple. Da denne Mand har vakt endeel Larm i Verden, og

hans Historie er urigtigt berettet, vil jeg fortælle noget derom.

Det er en spansk Præstø som just ikke seer ud til al være nogen

stor Theolog, og som vistnok ikke raisonnerer altfor godt, naar

der er Sporgsmaal om at forsvare sine Meninger. Han er For-t

faller til en Bog, kaldet Aandelig Veitiser , som er et Udlog af

den mystiske Theologie. Dens væsentlige Indhold gaaer ud paa,

at i vore Bonner og vor ovrige Andagt er det bedst, ikke at

hæfte sin Tanke paa noget sandseligt Billede, men ved en Troesact

at oplofte sig til Gud, for i Stilhed at vente, hvorledes han vil

virke paa os og hvad han vil indgive os for at lede os. Denne

Yei foretrækker han for den, som lader os mangfoldiggjore vore

fromme Ovelser eller som anbefaler legemlige Selvpiinsler. Han

vil saaledes bringe alle Religionsovelser til en vis Simpelhed, som

ikke skal være eiendommelig blot for Klosterfolk, men for alle

Mennesker, og stræber derved til en almindeligere Reform. Der

ere mange Præster i Italien og fornemmelig i Neapel, som anbe-

fale denne Levemaade til deres Skrifteborn. Jesuilerne have op-

loftet el Skrig mod denne Methode, som om den gik ud paa at

odelægge det Herredomme, Overtroen har vundet over Folkene,

at aabne Dorren for Sværmeri og at vække Uroligheder, som

quam tneruisse, ut vix capiat, quisnain Jesuitis mendaces adeo relatioiies sup-

peditare ausus fuerit. At hoc boni ominis et testimonii loco habendum, ferre

eam non potuisse Satanam, quoniam post ipsius mortern tam turpibus men-
daciis eum obruit . . . Pleraque odia Burnetum passum esse a rigidis quibus-

dam Episcopalibus, quia sæva eorum judicia de Fresbyterianis ecclesiis baud

probaverit, alque edito de cura Pastorali libro plane ngregio cordale et

iibere revelaverit nuditates Ecclesiæ Britannicæ, unde tamen religiositas et

eruditio solida Burneti sole clarius pateat ... Horrendam calumniam de scan-

daloso cum foeminis commercio omni plane vcrsimilitudine destitui, nisi forte

ad nuptias Burneti ter itcratas alludere vclint &c. S. Weismann, Monum.

eccles. II. p. 878.
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kunde bevirke et Schisma i Kirken. De have ogsaa paastaaet, at

han ikke tænkte rigligt om Jesu Menneskehed, fordi han etsteds i

sin Bog siger, at ogsaa uden Hjælp af Jesu Chrisli Mennesked

lian Sjælen hæve sig umiddelbart til Gud i sin Andagt. Jesuiterne

have desuden paastaaet, at nogle af Molinos's Disciple overtalede

deres Skrifteborn til at troe, at de kunne communicere , uden at

gaae til Skrifte. Dette mene de vil svække meget det Aag,

hvorved de katholske Præsier underkaste sig Folkets Samvillighed.

Men ikke destomindre har Molinos fundet Understoltelse i Konge-

riget Neapel og paa Sicilien ligesaavel som Venner og Disciple i Rom.

Dette har nodt Jesuiterne (som en Provincial af deres Orden har

forsikkret mig), da de saae, at de ikke formaaede at styrte ham,

til at tage deres Tilflugt til en mægtig Konge, som for Oieblikkel

er dem hengiven, og at bede barn lægge sig imellem og forestille

Paven, hvor farlige slige Nyheder ere. Det er vist, at Paven

(Innocentius XI) kun forslaaer sig meget lidt paa denne Materie,

og at han desuden er overbeviist om Molinos's Hellighed. Imid-

lertid er dog Molinos paa nogle Cardinalers Anklage, der have

understottet ovennævnte Fyrstes Iver, bleven tilligemed nogle af

sine Disciple overgivet til Inqvisitionen, i hvis Varetægt de befinde

sig siden et Par Maaneder, skjondt de behandles vel, hvilket man

troer at hidrore fra den gode Mening, som Paven har om Molinos,

om hvem han altid taler fordeelagtigen og siger, at han maaskee

kan fare vild, men vistnok er en brav Mand. Forresten har Pas-

qvino i Anledning af Molinos's Fængsling givet en Vittighed til

Bedste. Da nemlig en Mand var bleven domt til Galeierne for et

Ord, han havde sagt; en anden var bleven hængt^ for Noget, han

havde skrevet; og paa samme Tid Molinos fængslet, hvis Lære

fornemmelig bestaaer i, at man skal arbeide paa al sælle sin Sjel

i en fuldkommen Rolighed — hvoraf det kommer, at hans Di-

sciple ere blevne kaldte Qmetister — blev der gjort folgende

Pasqvinade: Se parliamo, in Galere; se scriviamo, impiccati; se

stiamo in quiele, all' sant' Ufficio: e che bisogna fare? (Dersom

vi tale, Galeierne; dersom vi skrive, Galgen; dersom vi holde os

i Rolighed, Inqvisitionen: hvad skal man da gjore?) lovrigt ere

Molinos's Disciple ikke forskrækkede ved den Behandling, som
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han har lidt; og de haabe, at han vil slippe ud af Fængslet med

Ære".

Disse Meddelelser maatte snarere foroge, end tilfredsstille den

protestantiske Verdens Lyst til at kjende noget noiere til Molinos

Virksomhed og Skjebne. I Folelsen deraf foretog en anden Eng-

lænder, der havde opholdt sig længere Tid i Jlalien paa den Tid,

da de Bevægelser udbredte sig, hvorom her er Tale, al give deels

nærmere Oplysninger, deels meddele Udfaldet af disse Begiven-

heder i et Skrift, som formodentlig forst er forfattet paa Engelsk,

men i sin franske Skikkelse forer Titlen : Letlres écrites de

Rome, touchant Taffaire de Molinos et des Quielisles; de l'inqui-

sition, et Tétat de la religion; de la politique et les interieurs de

quelques etats d'Italie. Amsterdam 1696^0- Forfatteren, der ikke

har angivet sig, rober sig i det Hele som en dannet og forstandig

Mand, der med Beskedenhed omtaler sine Beretninger og oplyser

de Hindringer, som lagde sig i Veien for at komme til nogen

sand og fuldstændig Kundskab om en Sag af den Natur som Mo-

linos's Historie. Endeel af hans Bemærkninger i denne Anledning

ere ikke uvigtige, saavel ved Bedommelsen af de Efterretninger,

hvilke han selv, som af dem, hvilke Andre have meddeelt om

Qvietisterne og deres Modstandere. I Italien — siger han — taler

man med storre Forsigtighed om All, hvad der vedrorer Inqvi-

sitionen, end andensteds om Statshemmeligheder. Hvad Mistanke

for crimen læsæ majestatis er andensteds, det er Beskyldningen

forKjætteri i Rom. Med Fremmede indlade Italienerne sig snarere

om enhversomhelst anden Gjenstand end om Religionsanliggender.

De lægge imidlertid ingen Skjul paa, at de italienske Staters jam-

merlige og undertrykte Tilstand hidrorer fra den Indflydelse, som

Geislligheden overalt udover paa Regjeringen. De omtale Præsterne

i Almindelighed som Folk, hvis Egennytte gjor dem haardhjertede

og mistænksomme, og som benytte den Tid, hvori de have Ind-

flydelse, til at berige sig selv og deres Familie. Men atter al

*) I en tidligere Udgave, Cdlln 1688, findes udtrykkelig tilfaiet paa Titelbladet,

at Skriftet var at betragte som Fortsættelse og Supplement til Burnets Reise-

bcskrivelse. S. Acta eruditorum A. 1688, hvor Bogen anmeldes tilligemed

den tydske Oversættelse deraf (Leipz. 1688).
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soge Grunden hertil hoiere oppe i den kalholske Religions even-

tyrlige Dogmer om Pavens Ufeilbarhed, Præsternes Ret til at

aabne og lukke Himmelens og Helvedes Porte &c. , det falder

Italienerne ikke ind. Vel gives der iblandt dem Flere, der lige-

saalidt som vi andre troe disse Ting, men det er da som oftest

mere Virkningen af Libertinisme og Ryggesloshed end af Under-

sogelse om og Kundskab til Sandheden. Dette lader sig begribe

i et Land, hvor ikke alene kjætterskc Boger vilde udsætte et

Menneske for Fare, men selv den blotte Læsning af det nye

Testamente paa Latin vilde gjore En mistænkt, og hvor det er

farligere at gjælde for en Kjætter end for en Atheist*)«" De

overdrevne Forestillinger, der næredes i dette Land om Pavens,

de Geislliges og Munkenes Hellighed og Ufeilbarhed, havde ved

Siden af disse Personers Uvidenhed, Svaghed, Trædskhed, Hævn-

gjerrighed og andre Laster, hvilke et noget længere Ophold i

Italien gav Forfatteren tilstrækkelig Leiligbed til at kjende, gjort

et saadant Indtryk paa ham, at han erklærer snarere at ville op-

give al Tro paa en guddommelig Aabenbaring, end at skjænke de

Anskuelser og Lærdomme, hvilke her udgjorde den fornemste

Gjensland for Lærernes Underviisning, sit Bifald. „Det er overho-

vedet den store Afsky," siger han, „som alle Mennesker af nogen

Aand og Kundskab fole for Munkenes og navnlig Jesuiternes

Opforsel, hvilken det maa tilskrives, at en saa stor Mængde Men-

nesker har viist sig gunstig stemt for Molinos, i det Mindste saa-

længe dette Sindelag endnu ikke lod befrygte nogen Fare for

deres Person."

„Ved min Fortælling" — vedbliver han— „gjor jeg ikke For-

dring paa at berette den hele Sag, ligesaalidt som jeg vil svare

for Sandheden af Alt , hvad jeg her meddeler. Thi i dette Slags

Anliggender, hvor Interesse og Lidenskab sædvanligen have saa

væsentlig Andeel, lober der altid en Mængde falske Rygler med,

*) „En ces pays ici — skriver den katholske ConvertitLandgrev Ernst afHesseii

Rheinfels i et Brev til Liebiz fra Venedig, dat. 20 Nov. 1680 — ramcrtume

et la haine contre Theresie est si grande, qu^elle degenere en nianie, et que

si on se pouvait passer de Tair seulement, on le feroit volontiers, parceque

les heretiques s'en servent aussi.^' i?
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og Tingene blive fra een Side ligcsaamegel overdrevne, som fra

en anden forringede, saa al Adskilligt af hvad jeg vil fortælle,

maaskee ikke vil holde Prove ved en stræng Undersogelse; men

jeg kan bestemt forsikkre, at jeg selv hverken har opfundet eller

tilfoiel Noget, men vil ganske simpelt fortælle Tingene, saaledes

som jeg har hort dem. Heller ikke har jeg lelsindigen skjænket

Tro til AU, hvad jeg har hort; men jeg har anvendt min Domme-

kraft, saameget det var mig muligt, paa at veie baade de Per-

soners Troværdighed, som fortalte mig Noget, og Sandsynligheden

af det, der fortaltes. De Folk, hvilke jeg skylder Beretningen om

det Hele, vare retskafne og veltænkende. Det er sandt, at man

ikke let fik dem til at tale om denne Gjenstand, og de gjorde del

med megen Tilbageholdenhed. Derfor kan der gjerne være ad-

skillige Ufuldstændigheder og Urigtigheder i den Fortælling, jeg

vil give; men man maa være tilfreds dermed, thi det er Alt, hvad

jeg har kunnet samle derom, og jeg har Intet lagt til af mit eget

Hoved."

Endnu inden disse Breve saae Lyset, udkom 1688 et fransk

Skrift, ligeledes trykt i Amsterdam, under folgende Titel: Recueuil

de diverses piéces concernant le Quielisme et les Quietistes, ou

Molinos, ses sentimens et ses disciples. Medens Forfatteren til de

ommeldte Breve mere slutter sig til Burnets Stiil og Fremstilling,

og i det Hele har noget af en Verdensmands Tone, viser sig den

ligeledes unavngivne Forfatter af Recueuil &c. som en ivrig og

hengiven Tilhænger af Molinos og af den mystiske Theologie

overhovedet, men tillige som en meget forstandig, alvorlig og

religios Mand. Indholdet af denne Samling bestaaer i 1) en fransk

Oversættelse af Molinos's Aandelige Veiviser. 2) en Afhandling,

hvis Forfatter ligeledes er Molinos, om den daglige Communion.

Endelig 3) Udtog af nogle Breve, som angaae Molinos's og hans

Disciple. De to forste Breve ere af Molinos selv, det tredie af

Erkebispen i Palermo som Anbefaling for en italiensk Udgave,

denne Prælat lod besorge i Aaret 1681 af Molinos's Aandelige

Veiviser. „Hvad der i det sidste og fjerde Brev indeholdes af

historisk Beretning" — siger Udgiverne i Fortalen p. 43 — „er

uddraget af el engelsk Brev, som snart ml see Lyset tilligemed
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fire andre, og- som man uden Tvivl vil læse med megen Fornoielse."

Dette Brev er netop det forsle i det ovennævnte Skrift: Lellres

écrites de Rome, hvori der desuden findes to andre Breve (II.

letlre contenant quelques Particularitez, qui regardent Tlnquisition,

III. leltre touchant quelques etats d'Italie, et leurs interéts et Po-

litique d'apresent). Man maa slutte deraf, at Udg. til Recueuil &c.

har kjendt Forfatteren til hine Breve, hvilke maaskee vare be-

stemte til at udgives med to andre, som dog ikke ere blevne of-

fentliggjorte. Ved at give et Udtog af hiint „engelske Brev", som

Udg. af Recueuil pleier at kalde det, har han imidlertid indflæltet

adskillige egne Betragtninger, tildeels for at gjendrive Beskyld-

ninger, der ere fremforte mod Molinos i Modstanderes Skrifter.

Ligeledes har Udgiveren i den udforlige Fortale, der ind-

leder Samlingen , med ikke mindre Varme end Indsigt fort et

Forsvar for den mystiske Theologie og navnlig for Molinos's

Aandelige Veiviser, som fortjener al Opmærksomhed. Han har

ogsaa i Fortalen udkastet Planen til en fuldstændig Apologie for

Qvietismen, som det var hans Agt at off'entliggjore, uden at vi

vide, om en saadan nogensinde er kommen for Lyset. I denne

Apologie var det ogsaa hans Hensigt at svare til de Indvendinger

af Molinos's Modstandere, hvilke han endnu ikke havde gjendrevet.

„Kun en eneste Ting" — siger han — „standser mig, og det er,

at jeg har ikke tilstrækkelig positive Beviser til at godlgjore, at

nogle af de Sætninger, som jeg anseer for ikke at kunne forsvares

falskeligen ere blevne tillagte Qvietisterne. Man maatte i denne

Henseende være i Besiddelse af Breve fra Molinos eller af noget

Skrift fra hans Disciple, hvori man udtrykkeligen forkastede disse

Vildfarelser og lærte det Modsatte. Dersom der af en Million

Venner, som den ulykkelige Molinos har havt, medens han var i

Gunst, er bleven nogen tilbage for ham i hans Ulykke; dersom

der af de tyve tusinde Breve, som han har skrevet, er undsluppet

noget, som kan oplyse mitÆmne, da beder jeg indstændigen dem,

som tage Deel i hans Skjebne, at sende det til mine Forlæggere."

Nogen egentlig ny Kilde har altsaa ikke staaet denne Qvie-

tismens og Molinos's Forsvarer til Tjeneste foruden hiint engelske

Brev. Alligevel finder man dog en og anden Notize, som ikke
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hidrorer fra delte, og som i Forbindelse med de skarpsindige

Raisonnements, hvilke vor Forfatter overhovedet veed at anstille

over det givne historiske Stof, kaster et meer eller mindre op-

klarende Lys over Datidens Forhold.

Disse to Skrifter, som forresten begge bleve fordomte ved

Inqvisitionsdecret af 19de Marts 1692 (s. Actes de la Condemnation

des Quietistes p. XLIX), ere blevne benyttede af Alle, som senere

have skrevet over Molinos's Historie, og hvad der ikke lader sig

ore tilbage til deres Beretninger, er for det Meste temmelig ube-

tydelige Oplysninger, af hvilke man maaskee endda finder de

bedste i Weismann*s Introductio in Memorabilia ecclesiastica Pars II.

p. 530—543. Imidlertid er den Fremstilling, som disse Kilder

give af Molinos's Sag, ikke ganske tilfredsstillende. Foruden den

Dunkelhed, som hviler over mange Partier af de didhorende For-

handlinger, meddeles der ogsaa Adskilligt, om hvis historiske

Sandhed man af indre Grunde maa nære Tvivl. Hadet og

Mistanken til det katholske Hierarchie har i samme Grad stillet

dettes Forhold til Molinos i et ugunstigt Lys som ladet oversee,

hvorvidt Molinos og hans Tilhængere ved egen Skyld have draget

den Forfolgelse over sig, for hvilken de bleve Offre. Naar der fra

kalholk Side paastaaes, at den romerske Stol ved denne Leilighed har

fulgt en hoist værdig og klog Fremgangsmaade, ligger der for de

fleste protestantiske Beretninger den Forudsætning til Grund, al

„Sagen mod Molinos fra Begyndelsen til Enden er bleven dreven

af bittert Had, Misundelse og andre skjændige Lidenskaber" ''^>

VedUdarbeidelsen af en ny Fremstilling afMolinos's ogQvietismens

Historie har jeg forgjeves sogt efter endeel ældre Skrifter og Afhand-

linger om dette Æmne, hvilke enten ere forsvundne, eller i det Mindste

ikke findes blandt os ; ligesom jeg uden videre Udbytte har raadspurgt

de almindelige Værker over den christelige Kirkes og over Kjætternes

Historie samt de bekjendte storre historiske Lexica og Realency-

clopædier. Derimod har jeg paa forskjellige andre Steder, f. Ex.

*) See Arnold, UmslåndlichereNachricht von der ganzen Sache und Verfolgung

des Mich. de iMolinos S. 77. Denne Beretning, som findes meddeelt foran den

af Arnold besOrgede tydske Oversættelse af den Aandelige Veiviser, er el

Udtog af samme Forfatters Kirchcn- und Kctzerhistorie III. Th. Cap. XVII.
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i samtidige Lærdes Breve, i Datidens offentlige Tidender &c. fundet

een eller anden Oplysning, som ikke ganske var uden Værd.

Hvad jeg ved en ny Efterforskning og Behandling af dette Æmne
troede at kunne opnaae, var, næst efter at bringe en, skjondt

dunkel, dog meget mærkelig Begivenhed i Erindring], at give en

saadan Fremstilling af Molinos's Virksomhed og Skjebne, som med

storre Upartiskhed, end der hidtil er bleven denne Sag tildeel,

forbandt et Hensyn til Molinos's Hovedskrift, som deels har været

tilsidesat i de tidligere Behandlinger af Qvietismens Historie, deels

netop i Anledning af vore Dages Iheologiske Sporgsmaal turde

have en egen Interesse. Thi det vil ogsaa her vise sig, „at det

som bevægede sig i hiin Tid, ikke er at henregne til de dode og

forbigangne Ting, men til de evige og nærværende Anliggender,

der stedse paany ville sysselsætte baade det religiose Gemyt og

den grankende Aand*).

Professor Westergaard valgtes til Medlem af Ordbogscommis-

sionen i den fratraadte Prof. C E. Scharlings Sted.

Folgende Skrifter vare modtagne:

Corpus inscriptionum Græcarum auctoritate et impensis academiæ

lilterarum regiæ Borussicæ ex materia collecta ab Augusto

Boeckio, academiæ socio, edidit Johannes Franzius Vol. HI.

fase. IH. Berlin 1850. Folio.

Astronomicai observations made at the Radcliffe observatory. Ox-

ford, in the year 1846 by Manuel J. Johnson M. A. Radcliffe

observer. Vol. VH. Published by order of the Radcliffe

Trustees. Oxford 1848. 8.
, ^ u

ainudl liH imméi) oiiJ ?!

*) iJ/arfensew, Mester Eckardt. S. 2./ ... .. * ^ .. -
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Aslronomical observations made at Ihc RaddiAfe observalory, Ox-

ford, in the year 1847 by Manuel J. Johnson M. A. Radcliffe

observer. Vol. VIII. Arc.

Grammatik i Lulu-Sproget ved C. Holmboe.

Symbolæ ad historiam antiquiorem rerum Norvegicarum. Edidit

P. A. Munch 1850.

Pronomen relativum i det Oldnorske af C. Holmboe.

Slrengleikar ved Keyser & Unger.

Leclionscatalog for 1850.

Grammatik i det Norske Folkesprog, af J. Aasen.

Ordbog i det Norske Folkesprog, af J. Aasen.

Archives du Museum d'histoire naturelle publiées par les profes-

seurs administratcurs de eet etablissement, Tome 4. Livr. 4.

Paris. 4.

Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid. Odense 1850. 8.

The quarterly Journal of the goelogical society. London Novbr.

1850.

Verhandelingen der eerste Klasse van het konklik Nederlandschen

Institut von Wetenschappen, Letlerkunde en schoone Kunsten.

Amsterdam. 3 Reeks. Bd. I. St. 3 & 4. Bd. 2 & 3.

Jarbock van het konikligk Nederlandschen Institut von Wetlen-

schappen, Letlerkunde en schoone Kunsten 1847, 1848, 1849,

1850.

Tijdschrift voor de wis. en nalurkundige Wetenschappen uitgegeven

door de eerste Klasse van het konikl. Nederlandschen Insti-

tut &c. 3 D. H. 1—4.

Transactions of the Royal society of Edinburgh. Vol. XVI. P. 4

for the session 1847—1848. Vol. XX. Part. I. for the ses-

sion 1849—1850. Vol. XIX. P. IL

Proceedings of the Royal society of Edinburgh. Nr. 31—39.

Report to the General Sir Thomas Macdougall Brisbane Bart. on

the completion of the publication in the Trans, of the Roy.
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soc. of Edinburgh of the observations made in his observa-

lory at Makersloiin, by John Allan Broun, Edinburgh 1850.

Observations in magnelism and meteorology made at Makerstoun

in Scolland in 1844 forming Vol. XVIII, of the Trans, of the

Roy. soc. of Edinburgh, discuted and edited by John Allan

Broun. Edinb. 1848.

Elogio del dotlore Marc Antonio Fabroni, scritto da Gregorio

Palmi e lelto all. Acad. Aretina di scienze, lettere ed arli (20

Juli 1850) Arezzo 1850. 8.

i; 5=
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I Aaret 1851 har Selskabet tabt trende ved deres videnskabe-

lige Arbeider udmærkede Medlemmer; nemlig:

vor lærde Lovkyndige, Conferentsraad Janus Lauritz Andreas

Kolderup Rosenvinge, Doctor og Professor, Ridder af Danne-

brog og Dannebrogsmand;

den lærde Lovkyndige Etalsraad Niels Nicolay Falck, Professor i

Kiel, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand; og

den beromle Astronom Conferentsraad Heinrich Christian Schu-

macher, Doctor i Lovkyndigheden, Director af det astronomiske

Observatorium i Altona, Storkors af Dannebrog og Dannebrogs-

mand, og prydet med mange fremmede Ordener.

Til udenlandske Medlemmer af den physiske Classe ere valgte:

Elie de Beaumont, Medlem af det franske Institut.

Sir Roderick Impey Murchison, Medlem af det kgU Vid. Selskab i

London, Commandeur af Dannebr. o. fl. Ord. I

Baron Justus v. Liebig, Professor i Giessen.

Professor Swen Nielsen i Lund, Commandeur af Dannebr., Ridder

af Nordstjernen.

Brisseau-Mirbely Medlem af det franske Institut.

I Anledning af Conferentsraad Rosenvinges og Geheimearchi-

varius Magnussens Dodsfald er Elatsraad Geheimearchivarius We-

gener udnævnt til Medlem af Commissionen for Diplomatarium

Danicum og Regestum diplomaticum; ligeledes er Prof. P. Pet^er^ew

valgt til Medlem af Cassecommissionen istedetfor Rosenvinge,
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Ordbogscommissionen

har i Aaret 1850 holdt 29 Moder. Revisionen af Manuskriptet til

Bogstavet T er naaet til Ordet T5iide. Trykningen af Bogstavet

er fremmet til Ordet tilgode. Da Professor Scharling i Aarets

Lob, paa Grund af andre videnskabelige og literaire Arbeider,

havde yttret sit Onske at fratræde Commissionen, og dette var

tilmeldt Selskabet, valgtes i dets Mode den 13de Decbr. Professor

JV. L. Westergaard til Medlem af Ordbogscommissionen.

T. Den meteorologiske Comitee.

I det under Comiteens Tilsyn staaende meteorologisk-magne-

liske Observatorium ere de regelmæssige Iagttagelser til Bestem-

melse af den daglige Periode blevne fortsatte paa samme Maade,

som tidligere, med Unifilar- og Bifilar-Magnetometret med Baro-

metret og Psychrometret, indtil Udgangen af Juni; men efter den

Tid er det daglige Antal af Iagttagelser indskrænket til del halve,

saaledes at der nu kun iagttages hver 4de Time. Middeltallet af

samtlige i December med Unifilarel anstillede Iagttagelser giver

Declinationen

Af den horizontale Intensitet ere iaar gjorte folgende absolule

Bestemmelser med begge Stave, alle reducerede til den for den

hele Periode gjældende Middelstand af Bifilarmagnetomelret.

Stav. I. Stav. II.

if« 3 Sept. 20 . . 1,6688 Sept. 24 . . 1,6466 w^^^'^

— 21 . . 1,6568 — 25 . . 1,6562

— 22 . . 1,6636 — 26 . . 1,6677

Middel . . 1,6631 Middel . . 1,6568

Iagttagelserne i den botaniske ere fortsatte som tidligere,

og Resultaterne deraf meddeelte i den maanedlige Oversigt over

Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af de Iagtta-

gelser, der anstilles over Vindens Retning og Regnens Hyppighed

paa Nyholms Hovedvagt, og over Havets Temperatur paa Tre-

kroners Batterie, Ligeledes ere de timevise Thermometeriagtta-

gelser fortsatte paa Nyholm. .»é^j ^^.uMé^^



Fra folgende Steder har Comileen iaar modtaget Iagttagelser:

Reikiavig, Juslitsraad Thorsiensen, 1849 Scpl. 1 — 1850

Aug. 31. Barometret, Thermometrct, Vindon, Regnmængden, Luf-

tens Udseende een Gang daglig. Desuden Thermometrets hoieste

og laveste Stand.

Sammesteds fra Samme 1) Barometeriagltagelser for samme

Tidsrum Kl. 6, 10, 4, 8, 12; 2) Psychrometeriagltagelser til samme

Klokkeslet for 1849 Sepl. og 1850 Juni-Aug.

Ofjord, Dr. Johnsen, 1849 Ocl. 4. — 1850 Sept. 19. Baro-

metret, Thermometret, Vinden og Luftens Udseende Kl. 6, 1, 10;

Psychrometret Apr. 24. — Sept. 19, den ovrige Tid kun af og

til ved Toveir.

Jacobshavn^ Bataillonschirurg Rudolph, 1848 Juli 1 — 1850

Juni 30; Tliermometer Kl. 7, 12, 2, 7, H, Barometer Kl. 9, 12,

9, Vinden, Luftens Udseende,

Sonderhaa ved Thisted, Pastor Sidenius, 1849 Nov. 11 —
1850 Apr. 17; Barometer, Psychrometer, KL 7, 12J, 4, 10.

Vederso, Pastor Jeger^ 1847 Jan. 1. — 1849 Dec. 31; Ther-

momcter Kl. G, 12, 6, Barometer til samme Timer, 1847 Decb. 1

— 1849 Juni 4; Regnmængden og Vinden for Aarene 1847—49^

Stadil, Skolelærer Aagaard^ 1847 Juni 16 — 1850 Juli 21;

Thermometret Morgen (ikke beskyttet mod Solen) Kl. 2, 10, Psy-

chrometer til samme Timer, Regnmængden og Vinden.

Da Pastor Sidenius i Foraaret blev forflyttet, overdroges hans

Instrumenter til Pastor Hansen i Snedsted, der havde erklæret sig

villig til at fortsælte Iagttagelserne. Senere har han faaet en

Regnmaaler.

Censur
over en i Aaret 1850 til Videnskabernes Selskab

indkommen Priisafhandling.

I Slutningen af 1848 udsalte Selskabet folgende Priissporgs-

maal for det Classenske Legat:

„Man vise hvilke af Landets raa Producter, enten nu disse

»hidrore umiddelbart fra Landets Jordbund (lier fra dets Dyrkning
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„eller fra det omgivende Hav ere bedst skikkede til derpaa at

„grunde en Fabrikation."

Selskabet har som Besvarelse modtaget et Priisskrifl med

Motto „Flid overvinder alle Vanskeligheder", og til dets Bedom-

melse udnævnt en Comitee bestaaende af Prof. Forchhammer,

Etatsraad Damd, Prof. Scharling og Prof. Liebmann. Ifolge Sel-

skabets Bemyndigelse har Comiteen desuden udbedet sig de

Herrer Prof. Wilkens og Docent Jørgensens Mening over Af-

handlingen.

Dette Arbeide over Horrens Production, Fabrikation og Om-

sætning, der ifolge den eenstemmige Dom saavel af Comiteens

Medlemmer, som af de tilkaldte Videnskabsmænd udmærker sig

ved Sagkundskab, Flid under Udarbeidelsen og Forkjærlighed for

Gjenslanden, erkjendes for værdig til Prisen, hvorved vi dog ikke

kunne undlade at bemærke, at Forkjærlighed for Horavlens og

den derpaa byggede Fabrikations Fremme undertiden har forledet

Forfatteren til at fremsætte Anskuelser, der neppe ville kunne

udholde en streng Critik. Vi maa derfor opfordre Forfatteren til

at underkaste sit Arbeide endnu en Revision forend det overgives

til Trykningen."

Ved Seddelens Aabning fandtes Forfatteren at være: Carl

Frederik Grove, Bestyrer af det Kongelige Seildugsvæveri paa

Gammelholm, Secondlieutenant og Polytechnisk Candidat.

Priisopgaver.

Den ma(hematiske Classe.

Da Læren om en Vædskes Modstand mod et i samme be-

væget fast Legeme hidtil kun er lidet fyldestgjorende behandlet fra

den malhematiske Side, saa onsker Selskabet ved sin Præmie at

fremkalde en fuldstændigere Undersogelse i denne Retning. Med

Hensyn til Gjenstandens Vanskeligheder vilde Selskabet ansee den

Opgave, det for Oieblikket troer at burde stille, for lost, naar der

leveredes en mathematisk Betragtning over enten den progressive

eller den roterende Bevægelse af et fast Legeme af en simpel
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Form, — som t. Ex. el Cylinder eller et retvinklel Paralellepi-

pedum — , i en Vædske, der ikke har nogen anden Bevægelse,

end den, hvori den sætles af det faste Legeme, og derhos er

enten ubegrændset eller saa vidt udstrakt, at dens Grændser ikke

laae Indflydelse, samt naar denne Betragtning blev saaledes gjen-

nemfort, al der loges Hensyn til alle de Virkninger, som Vædsken,

under sin med Legemel samtidige Bevægelse, kommer til at udove

paa delle.

Den physiske Classe.

Som bekjendt findes i Havet en Deel organiske Former, som

afsondre Kalk og efterhaanden indhylles i Kalk, om hvis Natur og

Væsen man endnu ikke er sikker, saa at de snart henregnes til

Dyreriget, snart til Planterigel. For at komme til en klarere

Erkjendelse i denne Henseende, onskes en paa lagltagelser af de

levende Former grundet Udviklingshistorie af de til Halymedeæ,

Acelabularieæ, Cerallineæ henhorende Former, samt af Slægterne

Liagora, Actinolrichia og Galaxaura.

Da imidlertid storsle Delen af de nævnte Former findes i den

tropiske Zones Have, hvor Undersogelser vanskelig tor venles

forelagne, vil man ved Bedommelsen af de indsendte Afhandlinger

ikke saa meget see hen til, om Forfatteren har kunnet levere Ud-

viklingen af alle eller mange Hovedformer, men desto mere paa,

at det Givne, selv om det ikkun er Udviklingen af en eneste af

de nævnte Former, er noiagligt og fuldstændigt, saa at derved

Tvivlene om Formernes eller Formens dyriske eller planlelige

Natur kunne loses.

Den philosophiske Classe.

Da der til Selskabet ikke er indkommen nogen Besvarelse af

del i Aaret 1849 udsalte philosophiske Priissporgsmaal, har Sel-

skabet besluttet, vel ikke at gjcnlage det samme, men at frem-

sætte folgende dermed sammenhængende Opgave:

'^"^
* Al give en noiaglig og saavidt mueligt efter Kilderne
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iidarbeidet historisk Frenislillin^ af Alt, hvad der er skeet, deels

theojeliskt for at anbefale, deels prakliskt for at iværksætte et

Eieridomsfælledsskab, enten i Staterne eller i andre Samfund,

eller har havt en hermed beslægtet Tendents.

Den historiske Classe.

Det er noksom bekjendt, at ikke blot i den ældre Tid og

under det romerske og senere det græsk-byzantinske Herredomme

Alexandrien i Ægypten var en af Verdenshandelens vigtigste

Stapelstæder^ men ogsaa at, efterat Ægypten i det syvende Aar-

hundrede var kommen i Arabernes Hænder og efterat under Fa-

timiterne Cahira havde hævet sig til at blive Landets Hovedstad

og Middelpunktet for den africansk-asiatiske Caravanhandel, Alex-

andrien, begunstiget ved s'\n fordeelagtige Beliggenhed saa at sige

i Spidsen af tre Verdensdele, ved sit specielle geographiske For-

hold til Middelhavets talrige Oer og vidlspredte Kyster, ved selve

Landets Frugtbarhed paa de herligste Naturproducter og fortrin-

ligste Handelsartikler (Abulfeda Descript. Ægypti) og ved de

respect. ægyptisk-arabiske Dynastiers Iver for Handelens Interesse

og Flor — til hvis fuldstændigere Kundskab den arabiske Literatur

uden Tvivl besidder mange endnu ubenyttede Materialier — ved-

blev at spille en Hovedrolle som Handelsslad, og paa en Tid, da

Soveien til Ostindien endnu ikke var opdaget, dannede det vig-

tigste Forbindelsesled mellem Occidenten og Orienten og var

Begges storsle Handelslorv og Oplagsplads.

Det er ligeledes bekjendt, al ei alene en levende Samqvem

fandt Sted mellem denne Handelsplads og alle de sydeuropæiske

Lande indtil det atlantiske Hav og forbi Strædet ved Gibraltar,

men at ogsaa Skibsfart og Handel paa Alexandrien fandt Sled fra

langt fjernere Egne i Europa, og at denne Handelsslad jevnlig

besegles af Handelsskibe fra Normandiet, England, Flandern og

del nordvestlige Tydskland indtil Danmark og Ostersoen, saaledes

som delte udtrykkelig bemærkes og i det Enkelte angives i Ben-

jamins af Tudela Reisebeskrivelse fra sidste Halvdeel af del 12te

Aarhundrede (cfr. Ashers Udg. med tilhorende Anmærkninger);
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og cfler den overordentlige Virksomhed, som Handelsslæderne i

del nordvestlige og nordlige Europa — af hvilke nogle, saasom

Dieppe i Normandiel, Briigge i Flandern, Lybek , Visby paa Gul-

land, dannede ligesom Centralpunkler og Hovedcontorer for andre

— i Middelalderen udviklede, tor dette ikke forundre Nogen, som

er lidt noiere bekjendt med disse Forholde. Men da den om-

handlede Deel af den europæiske Handelshistorie i Middelalderen

uagtet de Bidrag dertil, som ere forhaanden, endnu er langt fra

at være tilstrækkelig oplyst; da en nærmere Undersogelse deraf

maa antages at ville afgive et interessant Bidrag til Handelens og

Culturens Historie i Middelalderen, og da baade occidenlalske og

orientalske Kilder tilbyde meget endnu ikke noksom benyttet Stof

i denne Henseende, finder Selskabet sig foranlediget til, for Aaret

1851 at udsætte folgende Priissporgsmaal:

Ved Benyttelse af occidentalske og orientalske Kilder al

undersoge, hvilke Handelsforbindelser der i Middelalderen, navn-

lig i det 12le— 14de Aarhundrede fandt Sted mellem Alexandrien

i Ægypten og de ved og norden for Kanalen beliggende Lande

og Soestæder, med mueligst fuldstændig Oplysning saavel med

Hensyn til de Havne og Stæder, hvorfra Skibsfart og Handel

paa Alexandrien fandt Sted, som til de Varer eller Handelsar-

tikler, hvad enten Natur- eller Kunstproducter, der fornemmelig

derhen udfortes eller derfra hentedes tilbage, m. v., som kunde

tjene til Belysning af de hermed i nærmere Forbindelse staaende

geographiske, politiske og locale Forholde.

For det Thottske Legat.

Iblandt vore vildtvoxende Planter fortjener sikkert Porsen,

Myrica Gale, særlig Opmærksomhed, deels ved del stærke Aroma

den indeholder, deels ved den Anvendelse til Olbrygningen, man

tidligere har gjort, og maaskee endnu gjor deraf deels ved del

voxaglige Stof som findes deri.

Selskabet udsætler derfor en Præmie af 200 Rbdlr. for en

omfattende Undersogelse af Porsens nærmere Bestanddele, hvorved

man især onsker folgende Sporgsmaale afgjort.
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a) Hvilket Stof eller hvilke Stoffer er det især, der have

foranlediget Benyttelsen af Porsen til Olbrygningen, og ihvorvidt

maa dens Anvendelse betragtes som farlig.

b) I hvilket Forhold staaer denne Plantes Vox til de andre

bekj endte Voxarter.

For det Classenske Legat.

1. Man vise hvilke af Landets raa Prodncler, enten nu disse

hidrore 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 lage 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 maa gaae ind i et saadant Delail, at

der lader sig gjore Beregning over Fordelene. Selskabet onsker,

at Forfatterne især henvende Opmærksomheden paa saadanne Fa-

bricationer, som hidtil enten slet ikke eller kun i en ringe Ud-

strækning ere indforte hos os.

Da Selskabet neppe tor vente, at een Mand fyldestgjorendc

skal kunne behandle Sporgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa vil

det ikke nægte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar ikkun

de valgte Gjenstande ere afhandlede paa en tilfredsstillende Maade.

Præmien er 200 Rbd. S. M. Man vil, dersom Omstændig-

hederne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end een Af-

handling denne Præmie.

2. Ved de hidtil foretagne Undersogelser over Modningen af

Frugter har man nærmest beskjæfliget sig med saadanne Frugter,

som i moden Tilstand indeholde en storre eller mindre Mængde

Sukker; derimod haves endnu ikke tilfredsstillende Undersogelser

over Modningen af saadanne Frugter og Frosorler, som anvendes

til al vinde Olie af. Selskabet udsætter derfor en Præmie af

200 Rbd. for en paa Forsog begrundet Besvarelse af folgende

Sporgsmaal

;
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a) I hvilken Grad deellager hele Planten i den Modnings-

proces, hvorved Olien især fremkommer hos Hor og Raps, og i

hvilken Grad kunne i de umodne Froe, uden Medvirkning af

Planlens ovrige Dele, bcvirkes en foroget Oliedannelse?

b) Findes der Olie i Horrens Taver efter Kodningen?

c) Hvorvidt er der Grund til at antage, al Froenes Modning

kan have den Indflydelse paa Horrens Godhed, at Taverne derved

skulde komme til al indeholde mindre Fedtslof end Taver af

Planler, som ere oprykkede medens Froel endnu var umodent?

Besvarelserne af Sporgsmaalene kunne i Almindelighed være

afTaltede i del latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller

danske Sprog. Afhandlingerne belegnes ikke med Forfatterens 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 Stater boende Medlemmer

deellage ikke i Priisæskningen. Belonningen for den fyldeslgjo-

rende Besvarelse af et af de fremsatte Sporgsmaal, for hvilket

ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 50 danske

Ducalers Værdi.

Priisskriflerne indsendes inden Udgangen af August Maaned

1852 til Selskabets Secrelair, Geheime-Conferentsraad H. C. Orsted,

Professor, Storkors af Dannebrogen samt Dannebrogsmand.
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Sag- og Navneregister.

Aandedræt, Menneskels, dets Indvirkninjf paa Næringsmidlers og andre Stoffers

Omdannelse. S. 11. Aandedræt, svagere hos Dyr med koldt Blod, end

hos dem med varmt Blod. S. 14.

Anders Sunesen, Erkebiskop i Lund, Levning af hans Bolig paa Iv6 , med Aars-

tallet 1222, beskrives. S. 85.

Barral, hans Undersogelser over Forholdet af Stofferne i Næringsmidler og i Ud-

tommelser. S. 15.

Bossuet, hans Meninger og Yttringer om Molinos. S. 142—46.

Brunius , C. G. (Professor i Lund) om hans til Selskabet indsendte Værk over

Skaanes Konsthistorie (1850.) S. 79. Hans Indforelse af den rundbuede

Bygningssliil i Sverrige, og hans Charakteer som Architekt og architek-

tonisk Forfatter og Kritiker. S. 80—83.

B6ger og Skrifter, skienkede til Selskabet. S. 3. 11. i6. 29. 30. 56.78.92-94. 127.

128-30. 134. 159.

Born, uddunste mere Kulsyre, end Voxne. S. 13.

Calderon, denne Digters Drama „Zenobia^', oversat at Rosenvinge. S. 112.

Chambers, Roh., Undersogelser og Beskrivelse over de gamle Havstokke (Strand-

bredder, Sea- margins} paa de britiske Oer. S. 130.

Co/rftn^, Vandinspecteur, hans til Selskabet indsendte Afh. om hans Forsog over

Legemernes Varme, frembragt ved Bevægelse. S. 91. 92.

Dyrarter, mærkelige og tildeels nye, i Universitetets Museum. S. 75—77.

Dobefonter, Samling af gamle skaanske, ved Brunius. S. 90.

Dovfddle, have den aandelige Evne til at fatte et Fornuftsprog, saavelsom de

horende. S. 48. maa nodvendigviis tillige blive stumme. S. 48.

Dovstumme, Bestræbelser for at lære dem et Skriftsprog. S. 50 51. deres Lethed

i at lære Fingersproget. S. 51. saakaldtc Dovstumme, som kun ere tung-

horende fra Barndommen. S. 54.

Engehtoft, Ch. T., om Geistligheden som Rigsstand i Danmark efter Reformationen.

S. 71—75.

Eschricht., D.F., Undcrs6gelser over Hvaldyrene, oversat paa Tydsk (1849),

skienkes af Forfatteren. S. 3. Om Menneskets naturlige Trang til el

Sprog, og om dets Sprog-Evne, oplyst ved Iagttagelser, foretagne hos

Dovstumme. S. 47—56. Afhandling om Ganges-Dclphinen (Platanista).

S. 127. Bemærkninger om Fiskenes Ribbcen. S. 133.

Fiske, to sieldnc indiske, beskrevne af Prof. Sleenstrup. S. 77.

Flagermusen, om Grunden til Forestillingen om delte Dyrs Hæslighed. S. 24.
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Forchhammer, J. G., om Mængden af de organiske Bestanddele i Vandet. S. 1-3.
Beretning over Rob. Chambers UndcrsOgelser af de gamle Havstokke og
Strandbredder paa de brittiske Ocr. S. 130.

Fornuftsprog, Menneskets, dets Forhold til Instinctsproget. S. 47. Lydsymboler,

den sædvanlige Form af Fornuflsprogels Symbolik. S. 48.

(Jeistlighcden i Danmark som Rigssland , efter Kirkereformationen. S. 71. dens

politiske Indflydelse ved Statsforandriiigen 1660. S. 74. blev igien Em-
bedsstand efter Souverainitcten. S. 74.

Havets Temperatur, nær ved Kiobenhavn. S. 3-11.
Hatstohhe, (Sea-margins) paa de brittiske Oer. S. 130.

Instinctsprog, (Natursprog) i Modsætning til Fornuftsproget. S. 47. 49.

Holten, C. V., Lector, hans Beregning af Regnaults Forsdg over Qvægsdlvets Ud-
videlse ved Varmen, prdvet af en Comiltee. S. 37.

Jiirgensen, Ch., Professor, meddeler Udsigt over G. F. (/rims Levnet og Virk-

somhed. S. 67—71.

Kirkeforfatning og Kirkestyrelse. S. 30. 35.

Kirkernes Eiendomsret til Kirkegodset, crkiendt af den danske Regiering. S. 36.

Kulsyre, om Forhold i dens Uddunstning ved Aandedraget. S. 13.

Magnussen, Finn, kort Udsigt over hans Levnet og literaire Virken. S. 60—67.

Marsken, (Marskjord) onj Maaden, hvorpaa den afsætter sig ved vore Kyster ved

Vesterhavet. S. 132.

Meteorologisk Comitlee, dehs Virken i A. 1850. S. 167—68.

Meteorologiske Iagttagelser i Kiobenhavn. S. 31. 32. 33. 57. 95. 96. 135. 136.

162—65. paa andre Steder i den danske Stat. S. 168.

Molbech, C, Beretning om et af Forfatteren til Selskabet indsendt Værk. ^Skånes

Konsthistoria for Medeltiden af C. G. Brunius'\ S. 79—90.

Molinos, Ophavsmand til Qvietisterne, et catholsk Religionsparli i det 17de Aarh.

S. 139, flg. Acterne i hans Proces tilbageholdte. S. 146. De preussiske

„Mticher", et Sidestykke til hans Historie. S. 147. Burnels Beretning om
Molinos. S. 152. Andre Skrifter om Molinos og om Quietismcn. S. 154.

156. 158.

Mythologie, Nordens, F.Magnussens betydelige Fortienester af dens Studium. S. 66.

Naturgienstandes rette Stilling, Betingelse for deres Skionhedsudtryk. S. 21—23.

Natur- eller Instinct-Sprog, almindeligt i Dyrverdenen, hvorledes det yttrer sig,

og dets Forhold til Fornuftsproget. S. 47.

Ordbogs-Commissionen, dens Virken i A. 1850. S. 167.

Ordsymboler, (Ordbetegnelser) paa Veic til atter at blande sig i Skriftsproget

(Stcnofiraphie). S. 52.

Pedersen, P., Iagttagelser oven Havets Temperatur i Nærheden af Kiobenhavn.

S. 3—11. Bliver Medlem af Selskabets Casse-Commission. S. 166.

Petersen, JV. M,, Udsigt over Finn !\lagnussens literaire Virksomhed. S. 60—67

Quietistiske Bevægelser mod Slutn. af det 17dc Aarh. S. 137.

Qvcegsoli\ om dets absolute Udvidelse, efter Regnaults Forsog. S. 37—46.

Retshistorie, den danske. Rosenvinges Fortienesle af denne. S. 100—107.

Rigsdage i Danmark, under Christian IV. og Frederik III. S. 73. 74.

Roseniinge, Kolderup- J. L. A., forelægger Udkast til Selskabets Budget. S. 27.

Hans Afhandling om Kirkeforfatning og Kirkestyrclse. S. 30. Om Kirke-

gods og Kirkens Eiendomsret. S. 35. (Nr. 4.) Afgaaet ved Ddden (1850)

og et Mindeskrift over ham af A. S. Orsted oplæst. S. 97—124. Hans

juridiske Læreboger. S. 103. 107. 108. Om hans Embedsstilling som
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Medlem af Universiletsdirectionen (1834—1838). S. 109. Han oversatte-

to Dranier af Calderon. S. 112. Hans Deeltagelse i de nyeste Tidsbe-

vægelser, og det danske Statsvæsens Omskabelse. S. 116. Hans offentlige-

Skrivelse til Prof. F, C. Schlossev i Heidelberg. S. 121.

Rnnamo: om Magnussens Fortolkning af delte Steds formeente Indskrift. S. €5.

Runekundflkab og Runeliteratur, Finn Magnussens Studium af samme. S. 64. 65.
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