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Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers Arbeider 

i Aaret 1854. 

Af 
Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 

Selskabets Secretair. 

AN . 1 og 2. 

Mådet den 13 Januar. 

—z—— 

Etatsr. Forchhammer foreviste Meteorjern fra del nordlige Gron- 

land, og meddeelte Resultaterne af sin Undersøgelse over denne 

eiendommelige metalliske Substants. Dr. Riønck som i Aarene 

1843-50 bereiste Gronlands nordligste Colonier, bragte et Stykke 

metallisk Jern med derfra, som han havde modtaget i en Eskimo- 

hytte i Niakornak imellem Rittenbek og Jacobshavn omtrent 

under 69” 25' N. Br. Grønlænderen havde fundet det omtrent 

"/e Miil S. for sin Bopæl i Nærheden af Stranden paa en rulle- 

steenrig Slette, igjennem hvilken Annorritokelven udmunder i 

Havet. Dr. Rinck blev ved climatiske Forhold, nemlig Snee 
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om Vinteren og Oversvommelse om Sommeren forhindret fra at 

undersåge denne Slette" nåiere. 

Jernklumpen veiede 21 &, havde en rund Form, en Længde 

af 7 Tommer, en Håide og Bredde af 7 og 5Y2 Tommer. Over- 

fladen var stærkt angreben og dækket med Rust, og paa eet 

Sted fandtes Spor af et jordagtigt Mineral, men man kunde ikke 

bestemme om delte var et ved Rusten til Jernet fæstet Stykke 

af Slettens Traprullestene, eller om det skulde betragtes som 

Resten af en steenagtig Masse, der oprindeligen havde omgivet 

Jernet. Dr. Rinck fandt hele Massens Vægtfylde 7,00 og Vægt- 

fylden af nogle smaae Brudstykker 7,02. Jeg fandt Vægtfylden 

af smaae Brudstykker som tilsammen veiede 96,782 Gran = 7,073 

ved 150: 

Jernets Haardhed var saa stor, at man neppe kunde ridse 

det med Staal, og det lod sig hverken file, eller skjære med 

Saugen. Ved et Forsåg paa at låsbryde smaae Stykker til 

Analysen sprængtes Massen i to Stykker, efter en Revne, der, 

som man senere opdagede, allerede tidligere havde gaaet næ- 

sten igjennem hele Massen. 

Farven paa Jernets friske Brud var graa, Strukturen kor- 

net, Kornene selv bladede; slebet og poleret lignede det Staal. 

Ætset med Salpetersyre gav det meget smukke, Widmannstædske 

Figurer, hvor Mellemrummene imellem de haarde Kystaller, der 

modtage Politur, og kun svagt blive angrebne ved den fårste 

Behandling med Syrer, var mindre end sædvanligt. 

Helder man Syre paa smaae Stykker af delte Meteorjern, 

udvikler der sig Svovelbrinte og ildelugtende Brint, aldeles som 

ved slet Ståbejern, Der oplåses Jern, og et grovt sort Pulver, 

som bestaaer af smaae Krystaller, bliver i Begyndelsen tilbage, 

saaledes at man tydeligen seer, al der er lo Substantser, hvoraf 

den ene lettere angribes af Syrer, og binder de krystaliniske Korn, 

som findes i stor Mænøde, og som vanskeligere angribes af Syren, 

til en Metalmasse, der allsaa er uligeformigt sammensat. Naar 

man lader Oplåsningen gaae meget rolig for sig, forsvinde 
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omsider saavel Stykkerne, som de tidligere udskilte krystalli- 

niske Korn, og i Vædsken svæver et sort Pulver, som er Kul; 

istedelfor de nedlagte Stykker af Meteorjern finder man en 

graaaglig, pords Masse, der brændes hvid, og udgjår et Par 

Procent af hele Meteorstenen. 

Forfatteren meddelte derpaa Resultaterne af den qvantila- 

tive Analyse af den samlede Meteorjern-Masse, der gav 

93,39 Jern 

1,56 Nikkel 

0,25 Kobolt 

0,45 Kobber 

0,67 Svovl 

0,18 Phosphor 

1,69 Kul 

0,38 Kisel 

98,57 

Foruden disse Substantser findes der endnu Metaller af Leer- 

jordrækken (Ilterne oplåselige i kaustisk Kali eller Natron) af 

Zirconjordrækken (Ilterne uoplåselige i kaustiske Alkalier, bund- 

fældes af deres Saltoplåsninger ved svovlsuurt Kali), og af 

Ylterjordrækken (Ilterne uoplåselige i kaustiske Alkalier, op- 

låselige i kulsuur Ammoniak, bundfældes ikke af deres Sallop:- 

låsning ved svovlsuurt Kali). Ilterne af Zirconjord og Ytterjord- 

rækken danne den største Deel af den graae, ved Oplåsningen 

i svag Saltsyre tilbageblivende Masse. Da disse hidtil i Meleor- 

stenen ikke opdagede Substantser udgjåre en saa ringe Deel 

af den hele Masse, og ere i deres Egenskaber saa lidet skarpt 

betegnede, har Forfatteren ikke nærmere kunnet bestemme 

deres Natur. 

De krystalliniske Korn, som ere tungere oplåselige end 

Hovedmassen, og som man kunde være tilbåielig til at antage 

for den af Berzelius fårst betegnede Forbindelse af Jern, Nik- 

kel og Phosphor, som man senere har kaldet Schreibersit, ere 

meget forskjellige fra denne. Deres værentlige Bestanddele ere 
js 
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Jern og Kul; Svovl og Phosphor forekomme ikkun i ringe 

næsten forsvindende Mængde. Det er yderst vanskeligt om ikke 

umuligt, at udskille denne Substants fuldkommen reen, da der 

enten oplåser sig noget af Krystallerne, eller nogel af det blåde, 

let oplåselige Jern bliver tilbage, i det fårste Tilfælde udfalder 

Kulmængden for stor, i andet for lille. I et Forsåg erholdt jeg 

11,06 % Kul, i et andet Forsåg ikkun 7,23 % Kul. En For- 

bindelse der har Formeln Fe? C har 9,66 % Kul, som er for- 

modentlig den Forbindelse, der er udkrystalliseret ved Jernets 

Stérkning, en Forbindelse af Jern og Kul, som hidtil synes 

alt have været ubekjendl; den indeholder dobbelt saa meget 

Kulstof som Speiljern Fe"? C. Dette meteoriske Kulstofjern har en 

Vægtfylde af 7,172. 

Forfatteren gjorde dernæst opmærksom paa, at dette Meteor- 

jern fra Niakornak hårer til en sjelden Afdeling af Metleorjer- 

net, nemlig til den, der indeholder en stor Mængde Kul, og 

dermed antager Ståbejernets Natur, bliver haardt og skjårt; 

man kunde passende kalde dem Meteorståbejern. Han bemær- 

kede dernæst, at Niakornakmassen maatte betragtes som væ- 

senllig forskjellig fra det Meteorjern, hvoraf Perry havde bragt 

en Pråve til England, og som han havde faaet af Eskimoer, der 

boe nordlig for de nordligste danske Colonier. Dette Perryske 

Meteorjern er Meteorsmedejern, da Eskimoerne havde dannet 

Knive deraf, medens en saadan Bearbeidelse vilde være aldeles 

umulig med Hensyn til Niakornakjernet. Foruden disse to Mas- 

ser af Meteorjern, som vi med Bestemthed kunne eftervise fra 

Gronland, existerer der sandsynligviis endnu en tredie Art af 

Meteorjern fra det sydlige Grånland. Etatsr. Forchhammer havde 

forst modtaget det sildigt i forrige Efteraar, og de faa Forsåg han 

havde havt Leilighed til at foretage, syntes at godtgjore, at det 

var Meteorjern, men det hører til den Afdeling, som vi maa 

betegne som Meteorsmedejern. 
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I Selskabet blev fremlagt: 

Fra den hollandske Regjering. 

Flora batava. 169, 170, 171, 172 & 173 Aflevering. Am- 

sterdam. 

Fra Lieut-Colonel Boileau. 

A collection of tables, astronomical, meteorological and magne- 

tical, by Lieut. Colonel J. T. Boileau. Amballa 1850. 

Fra den engelske Regjering. 

Observations made at the magnetical and meteorological ob- 

servatory at Hobarton in Van Diemen Island. Vol, 3. 

London 1853. 

Fra Hr. v. Weissbrod. 

Denkschrift uber die Asiatische Cholera. Munchen 1852. 

Denkschrift iber die Orientalische Pest. Munchen 1853. 

Fra Videnskabernes Selskab i Haarlem. 

Naturkundige Verhandelingen van "de Hollandsche Maatschappy 

der Wetenschappen te Haarlem 8de Deel. Haarlem 1853. 

Exirait du programme de la Société Hollandaise des Sciences å 

Haarlem. Pour Vannée 1853. 

Fra Videnskabernes Academie % Berlin. 

Corpus inscriptionum graecarum. Vol. 3. Fasc. 4. 1853. 

Fra the Britisch Association. 

Report of ihe twenty-first meeting of the Britisch Association 

for ihe advancement of sciences. Juli 1851. London 1852. 

— of the 22th. meeting September 1852. London 1853. 

Fra the Geological Society i London. 

The Quarterly Journal of the Geological Society of London. 

Proceedings of the Geological Society. Nr. 35. London 

1853. 

Fra Dr. Hannover. 

Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Erwiederung auf 

eine Mittheilung des Herrn Prof. A. Kålliker von A. Han- 

nover. 



6 

Atli dell accademia pontificia de Nuovi Lincei, Tome 1 Anno 1 

(1847— 48). Roma 1851. Anno IV Sessione 1171951 

Roma 1851—1852. Anno V Sessione I Roma 1852; I 

Roma 1852—1853. 

Hr. Magister (irsted indsendte en Række Tegninger, som han 

havde ladet udfåre for en af Selskabet i Januar 1851 dertil 

bevilget Sum af 200 Rdir. Disse Tegninger ere en Udførelse 

af de af Magisteren fra sin Reise i Centralamerika medbragle 

Skitser af saadanne Dyr, som ikke kunne opbevares uden at 

lide betydelige Forandringer. Selskabet besluttede at sende 

Tegningerne til det Kongelige Museum for der at blive gjemte. 

Magistren androg dernæst paa en ny Underståttelse af 200 Rdlr. 

til Fortsættelsen af dette Arbeide. Comiteen til Bedåmmel- 

sen af dette Andragende bestaaer af de Herrer Etatsraad Esch- 

richt, Professor Bendz, Docent Schiådte og Dr. med. Han- 

nover. 

Mådet den 27% Januar. 

———— 

Hr. Inspecteur Worsaae meddeelte Iagttagelser om en tidlig 

og mærkelig Indvirkning af den romerske Cultur paa de nor- 

diske Lande især Danmark og Norge. 

Denne Afhandling vil blive trykt i Selskabets historiske og 

philosophiske Skrifter. 



E- 

Den under 4de November forrige Aar udnævnte Comitee 

lil Bedåmmelsen af Hr. Observator Schjellerups Afhandling over 

Tycho Brahes Comet af 1580 afgav fålgende Betænkning: 

Idet Undertegnede have den Ære herved igjen at tilstille 

Selskabet den af Hr. Observator Schjellerup indsendte Afhand- 

ling om Tycho Brahes Observationer af Cometen, der viste sig 

i Aaret 1580, undlade vi ikke angaaende dette Arbeide at med- 

dele Følgende: 

Da Tycho Brahe har bestemt Cometens Stillinger paa Him- 

melkuglen ved med forskjellige Instrumenter, navnlig en Sex- 

tant og en saakaldet astronomisk Radius, at maale dens Af- 

stande fra Fixstjerner, begynder Forfatteren sin Undersågelse 

med at bestemme de sande Positioner for de benyltede "Fix- 

stjerner, og beregner derpaa, efter saaledes at have skaffet sig 

Midler til Reduclionen af Cometobservationerne, ved Hjelp af 

nogle enkelte Iagttagelser et System af forelåbige Elementer 

for Cometen, idet han tillige forbereder disse Elementers senere 

Anvendelse i Undersøgelsen deels ved Beregningen af en Ephe- 

meride, deels ved Udviklingen af de Betingelsesligninger, som 

vise Forbindelsen imellem Ephemeridens Afvigelser fra Iagtta- 

gelserne og Feilene i Ephemeridens Elementer. Efterat For- 

fatteren dernæst i et fålgende Afsnit har meddeelt de Correc- 

lioner, som han finder at være nådvendige ved de af T. Brahe 

angivne Klokkeslet, samt givet en Oversigt over samtlige Ob- 

servationer og deres Reduction, gaaer han nu herfra over lil 

at såge de Correctioner, ved hvilke de forelådbige Elementer 

kunne bringes i Overeensstemmelse med den hele Iagttagelses- 

række. Ved at udfåre dette foranlediges han imidlertid af 

Grunde, som nærmere angives i Afhandlingen, og som synes at 

kunne billiges, til udelukkende at anvende Sextantobservatio-— 

nerne, hvilke han nu benytter paa den Maade, at han stedse 

forbinder alle den samme Aften anstillede Iagttagelser til en 

eneste, af Sextantens Collimation uafhængig Bestemmelse af 
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Ephemeridens Feil efter Rectascension og Declination. Idet de 

forskjellige saaledes for Ephemeriden fundne Feil derpaa ind- 

sæltes i de forhen omtalte Betingelsesligninger, erholdes ved 

disses Oplåsning efter de mindste Qvadraters Methode de sågte 

Correctioner for Elementerne. 

Efter at have givet denne Oversigt over Afhandlingens 

Indhold, skulle vi nu bemærke, at hvorvel Forfatterens Frem- 

gangsmaade fra det reent theoretiske Synspunkt ikke er under- 

kastet nogen Indvending, og hvorvel han med fuldkommen Sag- 

kundskab findes at have benyttet den Veiledning, som de i den 

nyere Tid udfårte Cometberegninger ved denne Leilighed frem- 

båd, forekommer hans Arbeide os dog at have nogle Mangler, 

ifålge hvilke det bliver tvivlsomt, hvorvidt han har naaet det 

Maal, som han selv maa antages at have foresat sig. Vi sigte 

herved fornemmelig til den Maade, hvorpaa han har sammen- 

lignet sin Ephemeride med Iagttagelserne. Da nemlig T. Brahe 

ikke har iagttaget Cometens Rectascensioner og Declinationer, 

men derimod dens Afstande fra Fixstjerner, er Forfatteren, ved 

af Iagttagelserne forst at bestemme Rectascensioner og Decli- 

nalioner og dernæst anvende disse til Sammenligningen, gaaet en 

Vei, som hverken i og for sig var den naturligste, eller — 

efter de anfårte Vægtbestemmelser at slutte — med Hensyn til 

Sikkerheden af de opnaaede Resultater har viist sig saa for- 

deelagtig, at der jo kunde være Anledning til at forsåge Pro- 

blemets Låsning paa en anden Maade. Idet nu hertil kommer, 

at han har undladt ved Sammenligning af de corrigerte Ele- 

menter med Iagttagelserne at overbevise sig om, at disse Ele- 

menter virkelig vare saa tilfredsslillende, at Undersågelsen 

kunde hermed ansees som afsluttet, tår vi vel ikke sige, at 

Forfatteren har udtåmt sit Emne; men vi indråmme dog gjerne 

påa den anden Side, at han har givet et Bidrag til Undersågel- 

sen om den her omhandlede Comet, hvis Offentliggjørelse vil 

have Interesse, og tillade os altsaa at anbefale Afhandlingen, til 

Optagelse i Selskabets Skrifter under Betingelse af, at Forfat- 
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teren findes villig til at foretage nogle mindre Forandringer i 

Fremstillingen, og at berigtige nogle indlåbne Regningsfeil. 

Den 23de Januar 1854. 

Olufsen. P. Pedersen. Andræ. 
Bet. Aff. 

Selskabet bifaldt denne Indstilling. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra ihe Smithsonian Institution i: Washington. 

Information respecting the history condition and prospects of 

the Indian tribes of the United States Part III. Philadelphia 

1853. 

Annual report of the superintentent of the coast survey, showing 

the progress of that work during the year ending Novbr- 

1851. Washington 1852. 

Sketches accompanying the annual report of the superintendent 

of the United States coast survey 1851. 

Explanations and sailing directions to accompany the wind-and 

current-charis approved by Commodore Charles Morris, 

chief of the bureau of ordnance and hydrography. Washing- 

ton 1852. 

Official report of the United States expedition to explore the 

Dead Sea and the river Jordan. Baltimore 1852. 

Exploration and survey of the valley of the great salt lake of 

Utah, including a reconnoissance of a new roule through 

the rocky mountains, by Stansbury; with Maps.  Philadel- 

phia 1852. 

Report on the geology of the Lake Superior land district. Part 

li, the iron region, together with the general geology. 

by Foster and Whitney; with Maps. Washington 1851. 
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Report of the commissioners of patenis for the year 1851 Part 

I arts and manufactures. Part Il agriculture. Washington 

1852. 

A series of .charts with sailing directions, embracing surveys 

of the Farallones, entrance to the bay of San Francisco, 

and San Pablo, etc. Washington 1852. 

Catalogue of north american repliles in (he museum of the 

Smithsonian Institution Part I. Washington 1853. 

Mådet den 10% Februar. 
———— 

Hr. Prof. Dr. theol. Scharling meddeelte fålgende Oplysninger 

om Fenelons Breve til Grevinde Gramont, med nogle indledende 

Bemærkninger om de saakaldte Oeuvres spirituelles de Fenelon. 

i 

Neppe har Fenelon ved noget af sine Værker vundet saa 

mange Hjerters Hoiagtelse og Hengivenhed som ved det Par 

Duodezbind, hvilke efter hans Dåd fårste Gang udkom i Ant- 

werpen 1718 under Titelen Oeuvres spirituelles. Under dette 

Navn udgav Marquis de Fenelon en Samling af Tanker og Be- 

tragtninger over forskjellige religidse og moralske Æmner, som 

hans beråmte Onkel leilighedsviis snart havde nedskrevet blot 

efter egen indre Drift og Tilskyndelse, snart havde meddeelt i 

Breve til Personer, som havde udbedet sig hans aandelige Vei- 

ledning. Dette Værk har havt den samme Skjæbne, som flere 

andre af en lignende Beråmthed, at netop i Tider, hvor det 

tiltrak sig den stårste Opmærksomhed, besad man det i en 

Skikkelse, som med Hensyn til kritisk Néiagtighed var håist 
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ufuldkommen, medens man, efterat det er lykkedes at kjende 

en væsentlig Deel af dets Indhold i dets oprindelige Skikkelse, 

Fuldstændighed og relte Forbindelse, i vore Dage fårst maa såge 

paa ny at vække Deeltagelse for det ved Forfatterens beråmte 

Navn og Skriftets mærkelige Historie. Alligevel lader det sig 

med Vished forudsige, at Fenelons saakaldte Lettres spirituelles 

kun behåve at kjendes noget nåiere, for at sikkre sig meer end 

almindelig Interesse, og at netop de ville bevare deres Forfatter 

Læsere endnu til den Tid, hvor hans dvrige Skrifter kun ville 

være kjendte af Navn. 

Ligesom Pascal's Pensées, hvilke det fårst i vore Dage 

lykkedes Publicum at kjende saaledes, som de fandtes i Forfat- 

terens originale Haandskrift, efterat Victor Cousin havde af- 

givet sin beråmte Beretning til det franske Academie i A. 1843 

om den forvanskede Skikkelse, hvori delte Værk gjennem Aar- 

hundreder var blevet udgivet, og efterat Faugéres i 1844 efter 

Cousins Anviisning havde leveret den fårste trykte Udgave, 

som kunde gjøre Fordring paa strængere Authenticilet, saaledes 

ere ogsaa Fenelons Oeuvres spirituelles indtil vore Dage blevne 

udgivne under en Form og Titel, som ikke hidråre fra Forfat- 

teren selv. 

Endnu medens Erkebiskoppen af Cambray levede, circule- 

rede der en Mængdesmaae Bøger, som under Navn af Senti- 

mens de Piété . . .. Sentimens de Pénitence . . .. Entretiens 

intérieurs . . . . etc. indeholdt forskjellige og adspredte Med- 

delelser af Fenelon, der formodentlig vare blevne bekjendte 

navnlig fra Breve, som vare blevne skrevne til Belærelse og 

Opbyggelse for forskjellige Personer, med hvilke Fenelon stod 

i Forbindelse. Foruden de uforsætlige Forvanskninger, som 

disse Concepter vare blevne underkastede ved at gaae gjennem 

flere Hænder, havde de ubekjendte Udgivere af de ovenmeldte 

Skrifter ikke sjelden tilladt sig Forandringer, vistnok i den 

bedste Hensigt, men som ikke kunde andet end vække retfær- 

dig Misbilligelse hos Alle, der forstod at vurdere Besiddelsen 
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af en stor Skribents Aandsarbeider i deres oprindelige Skik- 

kelse. Hertil kom, at man ikke sjelden havde med saameget 

storre Dristighed vovet sig til en saadan vilkaarlig Fremgangs- 

maade med Fenelons Skrifter, i den Formening, at Forfatteren, 

der med saa stor Resignation havde underkastet sig den pave- 

lige Fordåmmelse af Mazimes des Saints, ogsaa selv vilde have 

undertrykt eller forandret, hvad der i de paagjældende Med- 

delelser kunde synes beslægtet med Anskuelser og Ylttringer i 

den domfældte Bog.%”) Det var derfor et fortjenstligt Arbeide 

af Fenelons Neveu og Yndling, Marquis de Fenelon, hvem hans 

afdåde Onkels efterladte Haandskrifter vare blevne betroede, 

at paatage sig Besårgelsen af en ny og correktere Samling af 

Erkebiskoppen af Cambrays skriftlige Efterladenskab i den oven- 

nævnte Retning. Dette Værk, som blev trykt i Antwerpen 1718 

og udkom under Titelen Oeuvres Spirituelles de few Monseig- 

neur Francois de Salignac de la Mothe Fénelon, Archevéque 

Duc de Cambray etc., bestod af to Duodezbind, hvoraf det sidste 

indbefattede de egentlig saakaldte Lettres spirituelles, medens 

den fårste Deel indbefattede forskjellige Afsnit under Overskrift 

af Meditations, Reflexions, Entretiens etc. Det lykkedes imid- 

lertid ikke strax Udgiveren at forskaffe sig alle de nådvendige 

Hjælpemidler, deels originale Haandskrifter, deels noiagtige Co- 

pier, som fordredes til Udførelsen af hans Plan. Allerede Aa- 

ret efter Udgivelsen af Oeuvres spirituelles blev den anden 

Tome, som indeholdt Samlingen af Lettres spirituelles, sær- 

skilt udgivet i Lyon (1719), foråget med nogle flere Breve.) 

Men i Tiden fra 1719 til 1723 havde Marquis de Fenelon fun- 

det Leilighed til at forskaffe sig en stor Mængde Breve, hvilke 

vare undslupne hans fårste Eftersøgen. I den Hensigt at ville 

benytte dette Fund til en ny Udgave, henvendte han sig til 

”) S. Avertissement pour servir d'introduction å la lecture des Oeuvres spiri- 

tuelles, i Udg, Rotterdam 1738 p, V sqq. 

14) S, Correspond. de Fenelon Tom. V. Avertiss. de Vediteur p. 1X. 
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Erkebiskoppen i Avignon (— denne Stad med sin Omegn stod 

som bekjendt dengang under Paven og tilhørte ikke den franske 

Krone —) med Begjæring om hans Approbation for Trykningen 

af det paatænkte Værk i denne Stad. Marquis'”en ånskede nem- 

lig at undgaae de Vanskeligheder, som Erindringen om de qvie- 

tistiske Anliggender kunde lægge i Veien for en ny Udgave af 

Erkebiskoppen af Cambrays literaire Efterladenskab, dersom den 

skulde besårges i Frankrig. Men imod sin Forventning erholdt 

han et Afslag, der vel ikke kunde være ganske uventet i Be- 

tragtning af de Forlegenheder, som Erkebispen af Cambrays 

Mawimes des Saints, havde beredt den romerske Curie, men som 

dog var affattet i haardere Udtryk, end at Marquien troede at 

burde lade det hengaae uomtalt i et Svar til Erkebispen af 

Avignon af 18de Februar 1724, ,hvorledes den hellige Stol, selv 

da den fordåmte Bogen Maximes des Sainis, dog bestandigen 

havde vægret sig for at fordåmme de apologetiske Skrifter, 

hvori Erkebispen af Cambray havde nærmere udviklet sin Lære 

og sine Meninger.” 

Nødt til at udsætte Iværksættelsen af sin Plan var det først 

nogle Aar efter, under sin Ambassade i Holland, at Marquis 

de Fenelon saae sig istand til at kunne indlede Forhandlinger 

med hollandske Bogtrykkere om en ny Udgave af Oeuvres 

spirituelles de Parchevéque de Cambray. Endelig i Aaret 1736 

var Sagen bragt saa vidt, at de hollandske Bogtrykkere, for at 

sikkre Værket en saameget stårre Afsætning, lod udbrede en 

Subskriptionsplan i Frankrig, Men saasnart den franske Regje- 

ring fik Kundskab herom, blev den urolig, og Ministeren Car- 

dinal Fleury troede, at en Udgave af Fenelons Opbyggelses- 

skrifter kunde, naar den ikke havde været underkastet franske 

Theologers Provelse og Censur, ansees for en Begunstigelse af 

Qvietisternes Lære, hvorfor han ved den franske Udenrigsmi- 

nister Chauvelin lød Marquis de Fenelon underrette om, at Re- 

gjeringen, langlfra at kunne tillade Udbredelsen af den paa- 

tænkte hollandske Udgave af hans Onkels Værker, ventede af 
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ham, at han vilde gjåre Sit til al standse Trykningen deraf. 

Under Sagens videre Forhandling gjorde Udenrigsminisleren i 

Skrivelse af 26de August 1736 Marquis'”en opmærksom paa, at 

det syntes mere såmmeligt og hæderligt for den Afdådes Minde, 

dersom de omhandlede Opbyggelsesskrifter bleve trykte i Frankrig 

og fålgelig forsynede med en Autorisation, hvilken Forfatteren 

selv altid havde tillagt megen Værd. Marquien vilde ved selv 

at besårge Udgaven i Holland paadrage sig en slor Ansvarlig- 

hed, hvorimod det Simpleste og Hensigtsmæssigste var, at han 

oversendte Hans Eminence Cardinal Fleury en Liste over de 

Arbeider, der vare bestemte til Optagelse i Samlingen, og at 

Cardinalen da nærmere selv bestemte, paa hvilken Maade det 

var passeligst, at de bleve offentliggjorte. — Marquis de Fenelon 

tog sig vel i Agt for at reise Indvendinger mod det franske 

Ministeriums Forslag, bevidnede sin Erkjendllighed for den Om- 

sorg, der blev viist hans afdåde Onkels Minde ved at man vilde 

forsyne hans Arbeider med den franske Regjerings Approba- 

tion, men tillod sig dog at henlede Opmærksomheden paa Val- 

get af en Censor, hos hvem han ventede at finde en større 

Velvillie mod Erkebiskop Fenelons Lære og Anskuelser, end han 

lurde love sig af den frygtsomme og mistænkelige Cardinalmi- 

nister, nemlig Hr. de Combes, Forstander for de udenlandske 

Missioner. Under i5de Sept. 1736 svarede imidlertid Uden- 

rigsministeren ham, at Hans Eminence Cardinalen, uaglet sin 

store Agtelse for Hr. de Combes, dog ikke ansaae denne assez 

fort sur certains points de theologie til at man turde betroe 

ham Undersågelsen af Alt, som skulde optages i den nye Ud- 

gave, hvorfor Cardinalen selv havde forbeholdt sig at démme 

derover og vilde lade sig afgive de fornådne Erklæringer fra 

Personer, til hvilke han havde større Tillid. Marquien behåvede 

blot at henvende sig til Cardinalen eller til Chauvelin og angive, 

hvad der var bestemt til Trykning, og Sidstnævnte var da be- 

myndiget lil at indlede de fornådne Skridt med de fortrinligste 

Bogtrykkere og Boghandlere; ja, dersom Hollænderne endelig 
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ikke vilde opgive deres begyndte Foretagende, ,som de formo— 

dentlig dog ved den ringe Deeltagelse, Publicum havde viist 

for Subscriptionen, snart maatte blive kjede af,” kunde man 

jo see at forene deres Interesse med Planens Udførelse efter 

Regjeringens Forslag. 

Hvad enten nu Marquis Fenelon ikke kunde tilfredsstille de 

hollandske Bogtrykkeres Fordringer, eller han selv ikke var 

utilfreds med, at der udkom en Udgave af de omtalte Værker 

tidligere i Holland end i Frankrig, nok, han fremstillede HAr. 

Chauvelin saa indtrængende de Vanskeligheder, hvilke han havde 

stådt paa fra Bogtrykkernes Side i Amsterdam, at han modtog et 

Brev (dat. 27de Nov. 1736) fra den franske Udenrigsminister, hvori 

der meldtes ham til Svar paa hans indsendte Forestillinger, at, da de 

hollandske Bogtrykkerne, ,o0pmuntrede ved den daglig tiltagende 

Subskription”, ikke vilde afstaae fra Udførelsen af deres Plan, 

vilde det være vanskeligt at faae en Udgave istand som den, der 

i Frankrig var paatænkt, og at Cardinal Fleury derfor havde 

meent, at man maalte opgive det hele Project. 

Nu fortsatte Marquien, uden at tage videre Hensyn til den 

franske Regjering, med fordobblet Iver Udgivelsen af sin Onkels 

Værker i folio og 4to, som dengang bleve trykkede i Holland. 

Men neppe vare hine Udgaver komne for Lyset, fårend det 

franske Ministerium, for at forekomme alle Inductioner, som man 

kunde uddrage af nogle Udtryk i Oeuvres spirituelles, og som 

kunde fornye de gamle Tvistigheder, fattede det Forsæt at lade 

udkomme i Paris en Udgave i 12mo af de samme OQeuvres og at 

ledsage denne med et ,,Avertissement”, som kunde tjene til 

Berigtigelse af de Vildfarelser og Unéiagtigheder, hvilke vare 

blevne forekastede Forfalteren i hans Bog: Maximes des Saints. 

Saasnart Marquis Fenelon fik Kundskab kerom, skrev han til 

Cardinal Fleury og yltrede sin Bekymring for, at man, under 

Paaskud at beskytte den sunde Lære, skulde foretage Forandrin-= 

ger i hans Onkels Skrifter. Cardinalen beroligede ham ved en 

førbindllig Skrivelse, af iste Febr, 1739, hvori han forsikkrede, 
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al ,der kun vare to Ord i hele Værket, hvilke havde vakt 

nogen Forlegenhed, og derpaa havde man raadet Bod ved et 

Avertissement af Boghandleren paa sex Linier”. Cardinalen 

gav sit Samtykke til, at Værket efter Marquiens udtrykkelige 

Onske maatte blive ham dediceret, men frabad sig al Dedica- 

tionsskrivelse, ,da han hver Dag blev overlæsset med den Slags 

Anmodninger.” 

Gjennem Hr. de Combes fik imidlertid Marquis Fenelon i 

August Maaned 1739 en Copie meddeelt af hiint Avertissement, 

der som Avis du libraire skulde ledsage den parisiske Duodez- 

udgave. Til sin Forbauselse saae han, at denne Avis kun sva- 

rede meget lidt til den Forestilling, som han havde dannet sig 

derom efter Cardinal Fleurys Breve: istedetfor et Avertisse- 

meni fra Boghandleren i sex Linier var det en dogmatisk 

Udvikling, der maatte være fra en Theologs Haand, som var 

fuldkommen inde i disse Materier. Hvad der især berårte Mar- 

quis?en smerteligt deri, var, at man med alle skyldige Hensyn 

til den afdåde Erkebiskops Minde dog gik ud fra den Forud- 

sætning som afgjort Sandhed, at mange Steder i Oeuvres spi- 

rituelles syntes at gjentage eller dog begunslige de Meninger, 

som vare blevne fordåmte af den hellige Stol ved Dommen over 

Maximes des Saints. Der blev som en Undskyldning for Erke- 

bispeniselve delte Avertissement gjort opmærksom paa, at endeel af 

Oeuvres spirituelles vare affaltede, fårend Innocentius XII's Breve 

mod Mazimes var blevet offentliggjort; fremdeles blev der bemær= 

ket, at Forfatteren havde selv tilligemed Kirken fordåmt de an- 

stådelige Ord og Udtryk, og der anfårtes et Sted af et Brev fra 

Erkebisp Fenelon til Hertugen af Beauvilliers, dat. 3die Aug. 1697, 

som kunde synes at indeslutte nogle nådvendige Oplysninger 

til al berigtige Et og Andet i hans Skrifter; endelig blev Mdm. 

Guyon omtalt med megen Skaansel og Hensynsfuldhed som en 

Person, der var saare agitværdig ved sit retskafne og hellige 

Liv, men hvis Værker, bedåmte efter en videnskabelig theolo— 

gisk Kritik, havde forekommet selve Erkebiskop Fenelon ikke 
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at være dadelfrie. Hr. de Combes Forestilling, at den fore- 

givne Avis du »libraire hidrårte fra en venligsindet Haand, der 

havde tilsigtel paa denne Maade at forhindre de Forandringer, 

som Hoffet ellers havde foresat sig at gjøre i den fårste Deel 

af Oeuvres spirituelles”, synes virkelig at have været vel be- 

grundet. Alligevel kunde Marquis Fenelon ikke undertrykke Yt- 

tringen af sin Misfornéielse i et Brev til Hr. de Combes af 17de 

Aug. 1739, hvori han erklærede sin Mistro til, at hiin Avis, der 

stød i Modsigelse med Cardinalministerens Forsikkring om yde 

sex Linier”, virkelig skulde hidråre fra Regjeringens Fordringer 

og ikke snarere skyldes ,een eller anden skinsyg Theolog, der 

vilde have sine particulaire Anskuelser og Fordomme hævdede”, 

Efterat Hr. de Combes paa ny havde forestillet Marquis”en, al Car- 

dinalministeren ikke vilde lade sig bringe fra den tagne Beslut- 

ning, fandt Marquis de Fenelon det klogest at tilbageholde sine 

videre Modforestillinger og indskrænkede sig til i et Brev til 

Hr. de Combes at henvise til, hvor naturligt det var, at et Aver- 

tissement som det omhandlede fritog ham fra at have nogen 

Interesse for den parisiske Udgave.” +) 

I Fortalen til Qvartudgaven af Oeuvres spirituelles, Rotterdam 

1738, har Marquis Fenelon, uden al omtale hine Forhandlinger, 

nærmere oplyst, hvilke Forbedringer han havde seet sig istand 

til at foretage ved Hjælp af de flere og fortrinligere Hjælpe- 

midler,” hvoraf han var kommen i Besiddelse efter den i Aaret 

1718 besørgede Udgave. Han tilstaaer, at man i sidstnævnte 

havde indskrænket sig til at borttage, hvad der strax havde 

røbet sig som fremmed Tilsætning i den Fenelonske Text; i 

den foreliggende Udgave havde man derimod ganske bortfjernet 

hele Stykker, fordi der i disse ikke blot havde været enkelte 

Pletter at udviske, men de havde været forvanskede i deres 

Heelhed. Til Erstalning havde han derimod foråget Udgaven 

EET E 

") 8. Bausset, Histoire de Fenelon T, III. Piéces pestificatives. Nr. III. 
p. 602—615. 
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af 1738 med et næsten dobbelt Antal Breve og havde truffet 

en bedre Anordning af Skriftets hele Indhold. Denne Udgave 

blev da lagt til Grund for dem, som ere udkomne i Paris siden 

1740. 

I Aaret 1827 begyndtes en Udgave af Fenelons Breve, der 

overgaaer alle tidligere saavel i Omfang som i den større Noi- 

aglighed, hvormed Texten er gjengiven efter de originale 

Haandskrifter,”) Denne Udgave fårer Tilelen: Correspondance 

de Fénelon, archevéque de Cambray, publiée pour la premiére 

fois sur les Manuscrits originauæ et la plupart inédits. Ud- 

giveren (Gosselin?), der ikke har navngivet sig, men er den 

samme, som har besårget den fjerde, meget opbyggelige Ud- 

gave af Baussels Histoire de Fenelon, Paris 1850, har i For- 

talen til forste Tome%%) nærmere yllret sig om sin Plan ved 

delte Foretagende. Han har fordeelt Brevene under syv Afsnit 

i folgende Orden: 

1) Fenelons Brevvexling med Hertugen af Bourgogne, med 

Hertugerne af Beauvilliers og Chevreuse og deres Familier. 

2) Fenelons Brevvexling med sin Familie. 

3) Fenelons Brevvexling med forskjellige Personer. 

4) Fenelons Breve og Memoirer angaaende Erkebispen af 

Cambrays Episcopaljurisdiction. 

5) Lettres spirituelles. 

6) Brevvexling angaaende Qvietismen. 

7) Mdme. de la Maisonforts Brevvexel med Bossuel og Fenelon. 

Den største Deel af de her meddeelte Aktstykker ere ved 

denne Leilighed for fårste Gang blevne offentliggjorte... Især 

indeholder den 3dic, den 4de, den 6te og Yde Afdeling et saa 

ringe Antal af bekjendte Documenter, at man — siger Udgiveren 

) Disse bevares nu for stårste Deel i Seminariet S6. Sulpice i Paris. S, Hist. 

de Fénelon par Bausset. Paris 1850. Préface p. VIII. 

"”) Jeg har hidtil kun havt Leilighed til at kjende sex Tomer af Corresp. de 

Fenelon , hvoraf der imidlertid paa det anfårte Sted i Baussets Historie 
citeres T. XI, ligesom der i Fortalen til denne Biographie (Udg. 1850) 

angives, at Værket er bleven sluttet 1830. 
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S, IX — kan betragte dem som hidtil uudgivne, thi kun enkelte 

af disse Breve, og det tildeels blot fragmentviis, ere blevne be- 

kjendtgjorte i de Biographier af Fenelon, som ere blevne le- 

verede fra Ramsey af indtil Cardinal Bausset. 

Ved nu at sammenligne Lettres spirituelles, saaledes som 

de findes i denne Udgave, med deres Skikkelse i de ældre Ud- 

gaver, vil man finde rigelig Anledning til at forundre sig over, 

hvorvidt den Vilkaarlighed ved Behandlingen at Originalskrif- 

lerne, som man skulde have troet at være bleven standset 

navnlig ved Marquis de Fenelons Udgave af 1738, har strakt 

sig. Baade i den sidstnævnte Udgave og dem, som slutte sig 

til den, har man nemlig ikke blot udeladt Datum og Navnene 

påa de Personer, til hvilke Brevene ere skrevne, men man har 

ogsaa lilladt sig at afkorte, bortskjære, dele og forbinde en stor 

Deel af dem efter Godtbefindende. Hvad der findes som eet 

Brev, er ofte Samlingen af Brudstykker fra tre eller fire Breve, 

skrevne til forskjellig Tid, med lange Mellemrum. For flere af 

de saaledes foretagne Forandringer maa man vel såge Grunden 

i de férste Udgiveres Frygt for at krænke Hensyn, der skyld- 

tes de Personer (eller. disses Slægtninge og Venner), til hvilke 

de oprindeligen vare skrevne, og om hvis Skrupler, moralske 

Svagheder 0. dsl. Brevene indeholdt Meddelelser, som ikke i 

hiin Tid egnede sig til Offentliggjårelse. Men efter saa lang 

Tids Forléb kunde disse Hensyn ikke længere have nogen Be- 

lydning, og Udgiveren foretog sig derfor ved Sammenligning 

med Haandskrifterne — til hvis leltere Benyttelse Cardinal Bausset 

under Samlingen af Materialier til sin Fenelons Historie havde 

ydet en ikke ringe Hjælp — at besørge en tro Udgave, i chro- 

nologisk Orden, med korte Indholdsangivelser, Antegnelse af 

Brevenes Plads i de tidligere Udgaver og enkelte andre lite- 

raire Henviisninger. 
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Iblandt de mange nye Bidrag til Kundskab ikke blot om 

Fenelon, hans Charakteer og Virksomhed, men tillige om en 

Mængde andre historiske Personer og Forhold, søm indeholdes 

i den sidstnævnte Udgave af Fenelons Brevvexling, findes i den 

sjette Tome af dette Værk en Samling af henved 40 Breve, som 

Fenelon har skrevet til Grevinde Elisabeth Gramont, fådt Ha- 

milton. De originale Breve kom til sin Tid i Keiserinde Maria 

Theresias Besiddelse. Til denne Fyrstinde, som altid havde 

næret. en særdeles Hoiagtelse for Fenelons Minde, vare de blevne 

overladte af Grevinde Gramonis Datter, gift med Henrik Ho- 

ward, Greve af Strafford, senere bekjendt under Navn af Lord 

Hamilton. Efter Maria Theresias Dåd i A. 1780 kom de om- 

sider i en Grevinde Wolkensteins Hænder, men fandtes 1807 i 

den franske General Grev Andreossys Besiddelse, der under sin 

Ambassade i Wien 1809 havde vidst at erhverve sig dem og 

bragt dem til Paris. En Copie af dem, besørget ved Baron 

Joseph de Retzer (secrétaire aulique et literateur distingvé — 

siger Udg. af Corr. de Fenel.) i Aaret 1807, blev overladt Car- 

dinal Bausset til Brug ved den lredie Udgave af hans Histoire 

de Fenelon. Udgiveren af den ovennævnte Correspondance de 

Fenelon har, ifålge hvad han selv erklærer i det foran disse 

Breve meddeelle Avertissement, sammenlignet denne Copie med 

de originale Breve, som Grev Andreossy havde overladt ham til 

dette Brug, og har derved seet sig istand lil at berigtige flere 

Steder og at bestemme Datoen for en stor Deel af Brevene. 

Skjøndt disse ville kunne forstaaes, endog uden fore- 

gaaende nåiere Kundskab til de Personligheder, mellem hvilke 

de ere vexlede, eller som omtales deri, bliver dog den ikke 

almindelige Interesse, som de vække, end mere forhéiet der- 

ved, at vi ogsaa fra andre Kilder have Meddelelser navnlig om 

den Dames Charakteer og Forhold, til hvem de ere skrevne. 

Som passende Indledning til det fålgende Udtog forudskikke vi 

derfor fålgende Oplysninger, hvilke skulle fuldstændiggjåres ved 
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nogle andre, som det vil være hensigtsmæssigt fårst at tilfåie, 

hvor Brevenes concrete Indhold giver en mere umiddelbar An- 

ledning dertil. 

Elisabeth Hamilton, fodt 4641 i Skotland, var en Datter af 

Grev Georg Hamilton og Maria Buller. Formedelst de Ulykker, 

der traf det Stuartske Kongehuus, med hvilket den Hamiltonske 

Familie saa ofte og saa nåie havde været forbunden, maatte 

hendes Forældre under Revolutionen i nogen Tid tage Ophold 

i Frankrig, hvor den unge Comtesse blev overgiven Klostret 

Pori-Royal des Champs til at opdrages. Fra dette Kloster mod- 

tog hun Indtryk, der bleve afgjårende for hendes hele Liv, 

hvorlidt det end havde Udseende deraf i en lang Tidsrække, 

som hun tilbragte under aldeles afvigende Forhold.)  Efterat 

Carl Stuart under Navn af Carl den Anden alter havde indtaget 

sine Fædres Throne, og Grev Hamillon med sin Familie var 

vendt tilbage til England, besågte Philibert Greve af Gramont 

Englands Hovedstad i A. 1660. Gramont havde gjort Krigs- 

tjeneste under Condé og Turenne, steg efterhaanden lil Ære 

og Yærdigheder, men faldt i Unaade hos Ludvig XIV, da han 

vovede at gjåre denne Monark Mdslle Hodancourts Kjærlighed 

stridig. Forviist fra Paris, gik han til England, hvor han ved 

Carl den Andens yppige Hof gjorde megen Lykke ved sin 

Munterhed, Vid og sit Held eller sin Færdighed i Spil. Han 

besad foruden andre Egenskaber, som anbefalede ham hos den 

fornemme Verden, navnlig den Gave, at kunne fortælle under- 

holdende Historier, være frugtbar paa gode Indfald, give de 

alvorligste Sager et morsomt Anstrég, de ubetydeligste Viglig- 

hed, og alltid at være piqvant.%%) I London blev han indfort 

+) Elle était née de parens catholiques, qui Pavoient mise toute jeune å Port- 

Royal, ou elle avait été élevée, Il lui en était resté un germe, qui la 

rappela å une solide devotion avant méme que Våge, le monde ni le 

miroir la pussent faire penser å changer de conduite. Mem, de St. Simon 

T. IVedit. 1829 p. 12. 

”") S. Oeuvres complétes d' Hamilton, 1805. 'T. I. Notice sur la vie et les ou- 



AN 

i den Hamiltonske Familie og vidste snart at indlage ikke blot 

den unge Grev Anton Hamilton, der beundrede ham som et 

Mynster paa en aandrig og galant Cavaleer, men ogsaa at vinde 

Såsterens, den unge og skjånne Comtesse Elisabeths Hjerte. 

Den Triumph, at have fængslet en saa ubestandig Elsker som 

Grev Gramont, blev imidlertid forstyrret, forsaavidt denne, saa- 

snart der var udvirket Tilladelse for ham, at komme tilbage til 

Paris, &Gieblikkeligen forlod London, uden at vise nogen Lyst 

lil al indlåse de Låfter, han havde givet sin Elskede. Men 

Elisabeths Brodre, Anton og Georg Hamilton, indhentede Flygt- 

lingen paa Veien og naaede ham i Dower, ,Chevalier Gra- 

mont!” tilraabte de ham, saasnart de blev ham vaer, ,har De 

ikke forglemt Noget i London?” — ,0m Forladelse, mine Her- 
1, rer!” svarede Gramont, ,jeg har forglemt at gifte mig med 

Deres Såster.” Han vendte tilbage med Brødrene, lod sig vie 

til deres Såster og tog hende med sig til Frankrig som sin 

Kone (malgré qw'il en ett (?) tilféier St. Simon i sine Memoires 

T. V. p. 253). Ved deres Ankomst til det franske Hof blev 

Grevinde Gramont ansat som Hofdame hos Ludvig XIV's Dron- 

ning, Maria Theresia. 

Ved sin Forstand og Skjånhed vandt Grevinde Gramont 

Mændenes Hylding og Opmærksomhed i samme Grad, som hun 

derved vakte Damernes Misundelse og Had, der forågedes ved 

hendes Stolthed og den bidende Vittighed, der stod hende lige- 

som hendes Mand til Tjeneste, og hvilken de begge gave saa- 

meget friere Spillerum, som de begunstigedes ved Kongens 

Yndest,=)  Grevindens Betydning ved Ludvig XIV's Hof kan 

blandt andet kjendes af den Interesse, hvormed St. Simon gjen- 

lagne Gange%%) omtaler hende i sine Memoirer. Imod sin Sæd- 

vrages d'Hamilton p. 3 sqq. (som Indledning til Memoires du comte de 

Gramont, der have Hamilton til Forfatter). 

+) Ludvig XIV forærede Grevinden blandt Andet et lidet Huus i Parken ved 

Versailles, som i sin Tid var blevet indråmmet Kongens Livchirurg Felix til 

Beboelse. St. Simon T. IV p. 11. 
SISSE ENA ST væ HO, 
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vane er han endog rundhaandet i at fremhæve Grevinde Gra- 

monts fordeelagtige Sider. ,Det var en héi Dame”, siger han, 

»Som selv i sine ældre Dage besad en naturlig Skjånhed uden 

nogen Hjælp af Pynt og Toilet. Hun havde en Mine som en 

Dronning og imponerede blot ved sin Nærværelse. Ingen kunde 

have mere Aand end hun, og trods hendes Stolthed være mere 

behagelig, besidde stårre Vittighed, have mere Smag eller med 

stårre Skjånsomhed vælge sit Selskab og sine Venner. Hele 

Hoffet betraglede hende med Udmærkelse. Det var en Kone, 

som havde havt sine Galanterier, men som aldrig havde und- 

ladt at holde sig i Agtelse, og, da hun havde Næb og Klåer 

(ayant bec et ongles), besad hun stor Indflydelse ved Hove, 

selv hos Ministrene, hvis Venskab hun forresten ikke engang 

gjorde sig stor Umage for at sikkre sig.” 

Hun vakte Ludvig XIV's Interesse i den Grad, at det for- 

uroligede Mdm. Maintenon, til hvem hun stedse stod i et spændt 

Forhold, og hvem hun aldrig kunde overtale sig til at gjøre sin 

Opvartning. Mdme. Maintenon sågte at benytte Grevindens For- 

kjærlighed for Port Royal til at beråve hende Kongens Yndest, 

men forgjæves. Grevinde Gramont vidste at rede sig ud af 

de derved opstaaede Conflicter med saamegen Aand, at hendes 

Modstanderske kun udsattes for nogle bittre Spotterier. Dog 

vovede Grevinden engang, opmuntet ved sit tidligere Held, at 

indeslutte sig en heel Uge i Port Royal i Anledning af en Fest.” 

Hendes Fraværelse opbragte Kongen, som paalagde hendes Mand 

at gjore hende Bebreidelser desangaaende; hun blev ogsaa ude- 

lukket fra Indbydelserne til Marly. Men ikke destomindre lod 

Kongen, der havde modtaget et Brev fra Grevinden med Und- 

skyldninger, men hvorpaa Brevskriverinden intet Svar fik, hende 

kort efter vide ved hendes Mand, at han ånskede at sec hende. 

%) ,0C'était un crime, qui pour tout autre aurait été irremisible, mais le roi 

avoit personnellement pour elle une vraie consideration.” St, Simon T, 

IT. p. 314. 
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Det kom til Forklaring — og man blev atter forsonet, paa Vil- 

kaar, at Grevinden af Fåoielighed mod Kongen ikke oftere vilde 

lade det komme til slige ,disparutions”, comme lui dit le roi. 

(St. Simon). 

Det var omtrent 1684, at Grevinde Gramont sågte Fene- 

lons aandelige Veiledning, og, uagtet han ikke var hendes egent- 

lige Skriftefader (s. Br. af Zide Marts 1690, Corresp. de Fenel, 

VI p. 223), meddeelte han hende sine Raad som directeur de 

conscience indtil det Tidspunkt, da han blev fjernet fra Hoffet, 

Virkningen deraf lod sig ogsaa kjende i hendes udvortes Op- 

forsel, som man kan see af le Journal de Dangeau under i5de 

Octbr. 1687, hvor det hedder: ,La Comtesse de Gramont est 

tout-å-fait dans la devotion. Il y a long-temps qu'elle s”en 

cachoit, présentement elle n'en fait plus mystlére.” 

Fenelons Correspondance med Grevinde Gramont udstræk- 

ker sig til et Tidsrum af omtrent 12 til 13 Aar (det fårste Brev 

er dateret 1ite Juni 1684 eller 85, det sidste 1697). De Egen- 

skaber, som udmærke Fenelons literaire Productioner af denne 

Art, hvori han udåver saa stort et Mesterskab, vise sig her i 

deres fulde Glands. Vel mangler det heller ikke i disse Breve 

påa Steder, hvor Fenelon har ladet sig henrive til hine Mysti- 

kens Paradoxier, som saameget tiltalede hans Fålelse og Phan- 

tasie, som han udviklede med glimrende Talent, og som han 

forsvarede med haardnakket Spidsfindighed, efterat de vare 

blevne angrebne af hans theologiske Modstandere. Den ,rene 

Kjærlighed”, ,de indre Anfægtelser, den aandelige Tårhed og 

selv Fristelser, for hvilke man har ligget under, ; som Dydens 

Prévelser og Renselsesmidler”, og flere andre af Qvietisternes 

Yndlingsanskuelser finder man i disse Breve anbefalede ofte 

næsten i de samme Udtryk som hos Molinos og Mdm. Guyon. 

Men de forekomme her i en Forbindelse, som langt lettere sik- 

krer deres rette Forstaaelse, og ligeoverfor en saa kritisk Aand 

som Grevinde Gramonis, der fra sine jansenistiske Omgivelser 

ikke var ubekjendt med den mystiske Asketiks Sprog, turde de 
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vel ogsaa anvendes med ringere Fare, end hvor de henvendtes 

til Personer af svagere Forstand og af mindre stræng og selv- 

slændig Charakteer. Langt mere overveiende i disse Breve er 

dog det Element, hvori den reneste og sandeste Gudsfrygt ud- 

taler sig med en Inderlighed, en Fylde, et Liv, der lader de 

høieste Sandheder fremstille sig som velbekjendte Erindringer, 

men i et Lys og en Klarhed, hvori man ikke får havde seet 

dem, Enkelte=) af disse Breve, som have en mere almindelig 

Charakteer, have været (skjoåndt i mere eller mindre forandret 

Skikkelse) optagne i Fenelons Oeuvres spirituelles; men, med 

Undtagelse af nogle ganske korte Billetter, findes der neppe 

noget Brev i denne Samling, som jo, uagtet deres individuelle 

Hensyn til den Person, for hvem de nærmest ere bestemte, 

indeholder Bemærkninger, der ville vække Opmærksomhed og 

fremkalde Efterlanke hos ethvert Menneske, der har Sands for 

lagttagelse og Betragtning af det, der, fordi det paa eengang 

er det Almindeligste øg tillige det Individuelleste, har en saa 

uendelig og uforgjængelig Interesse: det menneskelige Hjertes 

religids-sædelige Fålelser og Erfaringer. Ogsaa fra den Side 

have disse Breve Værd. at de lære os at kjende den religidse 

Stemning og Tænkemaade, der virkelig rårte sig i en Kreds, 

hvis Gudsfrygt mangen Gang er bleven betragtet blot som hyk- 

kelsk Skin, fordi den paa den ene Side syntes at bære sig for 

meget til Skue til at kunne være hjerteligen meent, paa den 

anden Side ingenlunde altid bragte de-Frugter, som egentligen 

skulde være Prover paa dens Reenhed og Kraft. Det er endda 

ikke saa ringe en Tråst at overbevise sig om, hvorledes Men- 

neskene, medens de saa ofte vare slettere, end de syntes, dog 

atter i mange Tilfælde ogsaa nærede bedre og ædlere Fålelseri deres 

Bryst, end deres Feil og dadelværdige Handlinger lod formode. 

I een Henseende ville imidlertid disse Breve efterlade et mindre 

lilfredsstillende Indtryk, forsaavidt de- nemlig ere afbrudte netop 

") Nr. 306. 210. 213, 221. 232. 235. 237. 238. i den her benyttede Udgave. 
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til en Tid, hvor man turde have haabet at see Virkningerne atf 

saa indtrængende Formaninger bekræftede ved det samme Vid- 

nesbyrd, som foreligger os om det Hjerles Kamp og Anstræn- 

gelser, der fremkaldte dem. Til Kundskab om hiin Tids ud- 

vortes Begivenheder meddele disse Breve ikke noget væsentligt 

Bidrag, uden hvad de Hamiltonske og Gramontske Familiers 

Personalhistorie angaaer, og selv dette indskrænker sig, hvad 

den fårstnævnte Familie -angaaer, til hvad der kan uddrages 

af nogle Formaninger i Anledning af Grevindens Bekymringer 

og Misfornoielse med den fordrevne engelske Kong Jacob Il. 

og dennes Dronning, for hvis Skyld een af Grevindens Brådre +) 

havde taget Deel i den uheldige Krig mod Wilhelm den Tredie 

(le mauvais succés du bon parti en Irlande — efter Fenelons 

Udtryk, a. St. p. 205). S. Brevene Nr. 213: 214. 216. 219. 

225). Men jo fattigere det materielle Udbytte (om man saa tår 

sige) er af denne Brevvexling, desto mere beundringsværdig er 

den Interesse, som man fåler, jo oftere man giennemblader 

den. Man vil ikke let kunne fremvise nogen lignende Produc- 

tion af et saa ringe Omfang, som under den idelige Gjentagelse 

af den samme Grundtanke indeholder en saa rig Mangfoldighed 

af Ideer og Betragtninger, fremstillede paa den meest utvungne 

Maade, med en idelig Afvexling af de bedst valgte og meest 

træffende Udtryk. 

Det fålgende Udtog er bestemt til at godtgjåre Rigtigheden 

af denne Paastand, men, medens en saadan&Analyse kan bidrage 

til, at Enkeltheder kunne fremtræde i stærkere Belysning, bør 

") Ogsaa ved denne Leilighed har man et Vidnesbyrd om Ludvig XIV's In- 

teresse for Grevinde Gramont. Der findes nemlig i-Beaumelles Memoires 

pour servir å Vhistoire de M. de Maintenon i 6te Tome blandt Pieces justi- 

ficatives (under Nr. XIX) fålgende Billet, skrevet af Kongen til Mdm. 

Maintenon, uden Dato, men som maa henføres til 1691 (med Orthographi 

efter det originale Haandskrift): ,Je vous enuoie une relation inprimée 

que la C. de Gramont ne sera pas faschée de uoir, son frére mwestant que 

pris (altsaa ikke saaret eller dræbt) je sait quelle est a St. Cir c'est pour- 

quoi je me presse de uous aprendre ses nouvelles qui ne ualoient pas la 

peine de vous estre mandée si promtement sans cela.” 



man ikke oversee, at den Udstykning og Forkortelse, som der- 

med er forbunden, nådvendigen maa borlttage meget af den 

friske, fine og liflige Duft, som alene kan nydes ved den 

umiddelbare Opfattelse af det Hele i dets Sammenhæng, 

I et Brev, dat. Paris 11te Juni, men uden Aarstal og som 

Udgiveren af Corresp. de Fenelon har med Rette stillet først, 

fordi den hele Tone synes at antyde dets Affaltelse ved Be- 

gyndelsen af Fenelons og Grevindens Bekjendtskab, yttrer Fe- 

nelon sin Beklagelse over, at han netop var paa Landet, da han 

havde modtaget en Billet fra Grevinden og nu maatte opsælte 

personligen at kunne hilse paa hende. ,Hvad der imidlertid er 

vist”, tilfier han, ,er, at jeg hver Dag ånsker Dem af mit in- 

derste Hjerte Sindets Samling og Troskab mod Guds Aand, 

hvortil De trænger, for at kunne overvinde alle de Farer, som 

Deres Stilling fårer med sig. De har Meget at frygte baade 

udvortes og indvortes fra. Udvortes smiler Verden til Dem, og 

den Deel af Verden, som bedst kan smigre Deres Forfængelig- 

hed, giver denne en rigelig Næring ved de Tegn paa Agtelse 

og Hensyn, som De modtager ved Hoffet. indvortes har De at 

overvinde Smagen for et forfinet Liv, en stolt Charakteer og en 

ved Vanen næret Hang til Adspredelse. Alt dette tilsammen 

danner ligesom en Strom, der river Dem bort, trods Deres 

bedste Forsælter.” Som Middel herimod anbefaler Fenelon 

hende at bevare sig nogle hestemte Timer til Bån og Læsning. 

Det kunde ikke være andet, end at en Dame ved Ludvig 

XIV's Hof maatte ofte finde det vanskeligt at opfylde de For=- 

dringer, som hendes Stilling gjorde til hende, og dog tillige at 

vinde Tid og Samling til religids Andagt og moralsk Selvbe- 

betragtning. Fenelon indråmmer til en vis Grad denne For- 

.legenhed, som Grevinden synes at have gjort gjældende til sin 

Undskyldning, men, idet han foreholder hende Evangeliet om 

Marthe og Marie, bemærker han, at, hvormange og hvor paa- 
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trængende hendes Forretninger kunde være, forhindrede de 

hende dog ikke fra at spise det daglige Bråd til sin Næring; 

og ligeledes var Gud altfor god og havde ladet hende fåle sin 

Naade altformeget, til at han skulde beråve hende Midlerne lil 

al bede og at nære de fromme Fålelser, som han havde ind- 

givet hende. ,Sårg derfor for, Madame!” vedbliver Fenelon 

»at forskaffe Dem Morgen og Aften en liden halv Time;” og 

nu giver han en Anviisning, der rigtignok ikke ganske tilfreds- 

stiller en rigoristisk Moral, men snarere minder om den Maade, 

hvorpaa den katholske Sædelære blev accommoderet af Løoyolas 

Disciple, skjåndt her i en saa uskyldig Form, at man fristes til 

at oversee dens mislige Conseqventser: ,Ved at lade, som om 

man vaagnede sildigere om Morgenen, som om man om Afte- 

nen havde et Brev at skrive, skaffer man sig ud af Forlegen= 

hed og de sande Forretninger gaae derfor ikke mindre vel.” 

»Man maa” — fortsætter Brevskriveren — ,0gsaa benytte Oie- 

blikkene. Naar man venler Nogen, naar man gaaer fra et Sted 

til et andet, naar man befinder sig hos Folk, som gjerne tale, 

og som man kun behåver at lade tale, da oplåfler man et Oie- 

blik sit Hjerte til Gnd, og man forfriskes for Resten af sine 

Sysler. Jo mindre Tid man har, desto vigligere er det at holde 

Huus dermed. Naar man vil vente paa at faae regulerede og 

beqvemme Timer, låber man let Fare for at vente for længe, 

især ved den Slags Levemaade, hvori De befinder Dem; man 

maa gribe afbrudte Qieblikke.%) Det er ikke smed Fromheden 

som med de verdslige Anliggender; disse fordre bestemte og 

sammenhængende Tider; men man behåver ikke megen Tid for 

at elske Gud, for at opløfte sit Hjerte til ham, for at tilbede 

+) Slg, Brev af 17de Nybr. 1694: ,,Man skal ikke vente paa de Tider, da man 

kan lukke sinDår og ikke see Nogen. Selv det Oieblik, som lader os savne 

Stilhed til Sindets Samling, kan benyttes netop dertil, ikke blot naar De 

kjører, men naar De spiser, klæder Dem paa etc: Medens Andre fortælle 

unyttige og kjedelige Historier, da, istedetfor at lade disse fremkalde Deres 

Spottelyst, vil De kunne benytte Tiden til Alvor og Eftertanke.” 
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ham i sit Hjertets Grund, for at hellige ham det, man gjør 

og det man lider, og at dæmpe sit Hjertes voldsomme Bevæ- 

gelser.” %) 

Fenelon trættes ikke ved at gjentage de samme Raad og 

Formaninger. ,Jeg er glad ved, Madame!” skriver han under 

23de Februar 1690, ,at De endelig har fundet Middel til at for- 

skaffe Dem nogle eensomme Tider. At aabne sin Dor sildigere, 

ai lade, som om man endnu sov, forresten al såge et Fristed 

udenfor sit Hjem; see, det er gode Midler til at værge sig mod 

alle ubeleilige Folk. For den dvrige Tid kan De gjerne gjøre 

det en Smule kort af med visse Folk, som kun såge at more 

Dem eller at indvikle Dem i Anliggender, som ikke vedkomme 

Dem. Med Hensyn til hvad der er en Fålge af Deres Stilling 

og daglige Pligter, eller til hvad der kan være Dem ubeleiligt 

og adspredende, øda er der ikke andet for, end at bære det i 

Stilhed. Det er en stor Tråst, at kunne forestille sig, at Gud 

skjuler sig i Skikkelse af den Paatrængende og Ubeleilige lige- 

saavel som i Skikkelse af de meest opbyggelige Venner. Det 

Ubeleilige, som Gud sender os, ljener til at bryde vor Egen- 

villie, at omstyrte vore Planer, at lade os med desto stårre 

Fyrighed længes efter Stilhed og Andagt, at frigjére os fra 

vore egne Anstalter, vore Beqvemmeligheder og Magelighed, at 

ydmyge vor Aand til at relte sig efter Andre.” 

Denne Tanke, at selv det, som hemmer, fremmer, at det, 

som synes at fjerne os fra Gud, netop kan være et Middel i 

hans Haand til ,at vække en saameget stårre Hunger efter 

Gud”, hårte lil de Ideer, som Qvietismen fastholdt og ind- 

skjærpede paa en Maade, der mangen Gang paadrog den en 

meer eller mindre forljent stræng Daddel. Fenelon erkjendte 

den Fare, som kunde være forbunden med hiin Anskuelse, og 

imodegaaer den urigtige Anvendelse, som muligen lod sig gjåre 

af hans ovenfor anførte Yltringer, ved strax at tilféie: 

7”) S. Br. dat. 2den Octbr. 1689; slg. 21de Marts 1692; 17de Novbr. 1694. 



30 

»Det være langt fra, at vi nogensinde efter eget Valg skulde 

udsælte os for Selskaber, som adsprede os. Det forbyde Gud! 

Det vilde være at friste ham; men hvad angaaer hine Under- 

kastelser, mod hvilke man tager sine Forholdsregler ved at re- 

servere sig Timer lil Læsning og Bon, da regn paa, at de ville 

vende sig til det Gode. Alt, hvad der er i Guds Haand, bærer 

Frugt der. Ofte ere de Ting, som lade Dem sukke efter Een- 

somhed, nylligere til at ydmyge Dem og til at lade Dem afdåe 

fra Dem selv, end den allerdybeste Eensomhed. Lader os gaae, 

som Gud fører os, Dag for Dag, benyttende ethvert Oieblik 

uden at see længere frem. Stundom vilde en opvækkende Læs- 

ning, en fyrig Betragtning eller en Samtale, som henrykkede 

Dem, smigre Deres Smag, gjøre Dem fornåiet og tilfreds med 

Dem selv, og, idet derved vaktes skjønne Ideer hos Dem om 

Korsets Betydning, kun gjøre Dem mere stoxagtiig, mere 6m— 

findtlig mod de Personer, som De traf paa Deres Vei ved Ud- 

gangen fra disse hellige Øvelser. Hold Dem derfor, Madame! 

lil denne simple Regel: paadrag Dem ikke selv det, der kan 

adsprede Dem, men lid i Stilhed Alt, hvad Gud imod Deres 

Villie tilskikker til at forstyrre Dem. Hvilken Indbildning, 

at såge Gud langt borte, og ikke at tænke paa, at man har 

ham midt under al Forvirring og Stéi, forsaavidt man troende 

taaler med Ydmyghed og med Mod Skabningernes ubehagelige 

Paavirkning og sine egne Ufuldkommenheder!” — ,Det er vel 

sand” — bemærker Fenclon (28de Mai 1695) — at man ikke 

af Dovenskab og misforstaaet Frihedslyst tår forsåmme sine 

fromme Øvelser, men i Tilfælde af, at vi netop til den Tid, der 

er bestemt til Bon eller from Betragtning, overraskes af Per- 

soner og Forretninger, hvilke vi ikke kunne bortvise uden at 

give grundet Anledning til Misfornéielse, da opsætte man sin 

Andagt til en anden Tid, ligesom mau udsælter sit Middags- 

maaltid til Kl. To, naar man paa Grund af Besøg er forhindret 

fra at spise Klokken Tolv. Hvad derimod angaaer Folk, som 

ikke have nogen virkelig Forretning, men som komme til hiin 



Tid kun for Underholdnings og Fornéielses Skyld, dem gjøre 

man ikke mange Omstændigheder med, de fortjene ikke bedre 

end at skikkes bort (ils ne sont bons quw'å renvoyer; il en faut 

faire rigoureuse juslice). 

Medens St. Simon har med stårre Skaansel og Hensyns- 

fuldhed behandlet Grevinde Gramont end saamange andre Per- 

soner, hvis Portraiter han har givet i sine Memoirer, har der- 

imod Mdm. Caylus i sine Souvenirs=) fældet en meget stræng 

Dom over sin Medbeilerinde til Hoffets Gunst, og Fenelons Breve 

bekræfte ved den Frimodighed, hvormed han foreholder Grev- 

inde Gramont hendes Hovedfeil, at der vistnok kunde være rig 

Anledning for hendes Omgivelser til Utilfredshed. Men netop 

denne Frimodighed afgiver fra den anden Side et ikke mindre 

hæderligt Vidnesbyrd for den, der havde Kjærlighed og Mod 

nok til al udtale disse Bebreidelser, end for den, der modtog 

dem og derved kun lod sig hestyrke i sin Hoiagtelse og Tillid 

til sin velmenende, men strænge Ven. I et Brev af 21de Marts 

1692 skrev Fenelon: 

»Det er ikke mig, Madame! som det er vanskeligt at faae 

al see, men Dem. Dette beder jeg Dem at betænke og ikke at 

skjænde paa Folk, der gjemme mig som en Reliquie. Jeg vo- 

ver ikke at såge Dem mellem Grev Gramont og alle disse andre 

Folk, der saa godt holde Dem med Selskab; — alvorligt talt, 

jeg beklager Dem i Deres Forlegenhed. De vilde have sær- 

deles godt af at skaffe Dem nogle Timer frie, for at kunne samle 

Deres Sind . ... Eensomhed og Sindets Samling er det eneste 

Middel mod Deres hovmodige Indbildninger, Deres skaansellåse 

og haanende Kritik, Deres flygtige Ideer, Deres Utaalmodighed 

mod Deres Tjenestefolk, Deres Smag for Fornåielser, og mod 

alle Deres andre Feil. Dette Middel er ypperligt, men det maa 

ofte fornyes. De er et godt Uhr, men hvis Kjæde er kort, 

og som man derfor ofte maa trække op.” 

”) Udg. Amsterd. 1770 in XII p. 161. 
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Fenelon kommer ideligen tilbage til at foreholde Grevinden 

hendes Tilbåielighed til bidende Satire, hendes ukjærlige og 

” skaanselslåse Ytringer, til hvilke hendes Omgivelser snart ved 

deres Taabeligheder, snart ved .at more sig over hendes Ind- 

fald gav hende rig Anledning. Han vover endog, hvad der 

ikke lidet overrasker Læseren, at åve sil Censorembede paa en 

Maade, der synes beregnet paa, at Formaningen selv skulde 

lade Vedkommende fåle Braadden af den Ironie, hvormed hun 

var altfor tilbåielig til at saare Andre. 

»Fremfor Alt er Taushed Dem nådvendig. Selv da, naar 

De ikke kan unddrage Dem Selskabet, kan De dog ofte tie og 

overlade Andre den Ære at fåre Conversationen. De vil ikke 

kunne tæmme Deres Hovmod, Deres Hang til Haan og Spot 

uden ved at holde den fængslet ved Taushed. Sæt en stræng 

Vogter for Deres Tunge” .... (21de Maris [1690] Corresp. 

p. 223) . . . »Tausheden sparer Dem mange haarde og stolte 

Ord, undertrykker en Mængde. Spotterier og farlige Domme 

over Næsten. Taushed ydmyger og frigjér fra Verden” . .. 

(a. St. S. 224). ,»,De kan ikke sætte Dem selv paa for stræng 

en Faste med Hensyn til en verdslig Conversations Nydelser ... 

De bliver endnu ved at være et ondskabsfuldt Barn. Alle de 

Kors, som Gud paalægger Dem, og under hvilke han vil båie 

Dem, undertrykke endnu ikke Deres Hoffærdighed .... Tal, 

naar De er alene; De vil da aldrig tale formeget; thi det vil 

da være til Gud alene, at De laler om Deres Elendighed, Deres 

Trang og Deres Onsker. Men i Selskab vil De vanskeligen 

kunne forfalde til den Yderlighed, at tale for lidt. Dog bår 

det ikke være nogen tår og hoffærdig Taushed; det skal der- 

imod være en mod Andre hensynsfuld Taushed. Jeg vil være 

glad, dersom De kunHaler for at rose, for at billige, for at 

behage, for at skaane, for at opbygge; men jeg er vis paa, 

at, naar De kun taler paa denne Maade, vil De kun tale me- 

get lidt, og Conversationen vil forekomme Dem flau. Indskrænk 

Dem derfor, Madame! til at tale lidt, at tale simpelt og beske- 
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dent, at foretrække Andre for Dem selv i Alt, og at bevare 

Sindets fromme og alvorlige Samling under Conversationen. 

De behåver meer end Andre denne Modgift” (a. St. S. 227). 

Intet er almindeligere, end at Menneskene troe i deres ud- 

vortes Forhold at see den stårste og egentlige Hindring for 

deres Slræben efter Dyds og Fuldkommenheds Maal. Man maa 

slutte af et Brev (uden Dato, a. St. S. 248 ff.) fra Fenelon til 

Grevinde Gramont, at ogsaa denne har i sin Stilling ved Hoffet 

troet at finde uoverstigelige Vanskeligheder for at iværksælle 

sit Forsæt om ganske at hellige sig til Gud, ,Hvad jeg kan 

erindre af det, som jeg sagde Dem i Såndags,” skriver Fene- 

lon, er fornemmelig to Ting: den fårste, at vi skulle hellige 

os i den Stand, hvor Forsynet har sat os, uden at lægge Pla- 

ner for vort dydige Forhold i Fremtiden, og den anden, at vi 

skulle vise en stor Troskab mod Gud i de mindste Ting. De 

fleste Folk tilbringe den bedste Tid af deres Liv med at kjende 

og beklage deres Levemaade, at foresætle sig at forandre denne, 

al gjore sig Forskrifter for en Tid, som de haabe at faae, og 

som maaskee ikke er given dem, og saaledes at tabe ved Over- 

veielser en Tid, som de burde anvende paa at gjore noget 

Godt og arbeide for deres Frelse. Man maa betragte denne 

Slags Tanker som en farlig Fristelse. Der er ingen Tid mere 

skikket til at arbeide for vor Frelse end den, som Gud netop 

nu giver os af sin Barmhjertighed, fordi vi have den idag og 

maaskee ikke faae den imorgen ... Det er ligesaa nådvendigt 

at anstrænge sig for det angivne Maal idag som om ti Aar, 

ved Hoffet som i et mere stille Liv . . . . Dersom Gud havde 

forudseet, at man ikke kunde frelses ved Fyrsternes Hoffer, da 

havde han befalet os aldrig at blive der. Langtfra at have 

givet denne Befaling, er det ham, som indsætter Konger og 

som tillader, at Fådsel eller Embede giver Adgang til deres 

Hof . . . Væn Dem til ofte at tilbede hans hellige Villie ved en 

ydmyg Underkastelse under hans Forsyn og Anordning. Bed 

ham, at han styrker Dem, at De ikke skal falde . . . Han for- 

3 
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langer ikke store Ting af Dem, for at De skal frelses i den 

Stand, hvori han har sat Dem. ,Guds Rige er inden i Eder”, 

har Christus sagt. Lader os gjåre det, som vi vide, at han 

forlanger af os, men fra det Oieblik, at vi kjende hans Villie, 

lader os ikke spare os og lader os være troe ... Dersom man 

alene kunde frelses ved store Ting, vilde der være faa Men- 

nesker, som turde haabe at frelses. De smaae Ting blive 

store, naar Gud forlanger dem af 0os;-de ere kun smaade é sig 

selv, men de blive store, saasnart de fåre os til Gud og tjene 

som Midler til at besidde ham evig.” 

Det første Skridt, som Mennesker pleie at foretage sig, der 

ere blevne opmærksomme paa den farlige Vei, hvor deres Let- 

sindighed og Kjærlighed til Verden har fårt dem, er som oftest 

at anvende en Strænghed mod sig selv i Valg af Levemaade, 

der ikke sjelden gaaer til den modsatte Yderlighed og lader 

dem såge et Værn mod deres verdslige Tilboieligheder i stræng 

udvortes Askese, i en legemlig og sjælelig Selvpinelse, som dog 

mangen Gang ingenlunde træffer det Onde, der skal udryddes, i 

dets Rod. Den katholske Kirkes Lære og Forskrifter, saaledes 

som de sædvanligen bleve foreholdte og anpriste, kunde ikke 

andet end underståtte de ovennævnte Bestræbelser. Ogsaa 

Grevinde Gramont maa have søgt ved lignende Forholdsregler 

at beseire sig selv og at overvinde de Fristelser, for hvilke hun 

altfor ofte gav efter. Fålgen deraf viste sig imidlertid ogsaa 

ved denne Leilighed ikke sjelden at være den, at nye Skrupler 

og nye Forlegenheder udviklede sig af en voldsom og unatur- 

lig Kamp, som, hvor den endogsaa stundom blev lykkeligen 

bestaaet, mangen Gang kun tjente til at bestyrke den indre 

Stollhed og den Selvlilfredshed, som egentlig var den aandelige 

Sygdoms Kilde og Udgang. Et Brev fra Fenelon af 2Yde Juni 

(1690) lader os kaste et Blik i Grevindens Sjæl og viser os 

tillige den Klarhed og Aandsfrihed, hvormed hendes aandelige 

Raadgiver rågtlede sit Kald. 

»Jeg er meget rårt over den piinlige Tilstand, hvori De 
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befinder Dem, Madame! Jeg troer klart at kjende Kilden dertil. 

Dersom De kan beslutte Dem til at bruge det simple Middel, 

som jeg vil foreslaae Dem, vil De snart fåle Lettelse; men jeg 

frygter for, at en Skrupel vil forhindre Dem fra at benytte 

Dem deraf.” 

»Den overdrevne Frygt for at finde Behag i uskyldige og 

nådvendige Ting gjår Dem stårre Skade i Deres Fremgang til 

aandelig Fuldkommenhed, end denne Behagelighed selv kunde 

gjåre Dem. Det er sandt, at man aldrig maa smigre sig selv, 

især naar man er nådt til at straffe sig; men en bestandig An- 

strængelse for at boriståde endog den mindste uvilkaarlige Fo- 

lelse af Fornéielse og Behag under en velordnet Levemaade, 

forstyrrer og forvirrer Dem påa en meget skadelig Maade. 

Jeg billiger derfor ingenlunde denne anstrængte Opmærksomhed 

for uophårligen at afvise de Behageligheder, der uundgaaeligen 

knytte sig til den simple Næring og til den fornådne Hvile. 

Eftersom man anbefaler Dem at drikke Melk for at forfriske 

Deres Blod, saa bår De, med Hensyn til Fasten, gjore, hvad 

Deres Læge foreskriver Dem. Man maa uden Raisonnement her 

overgive sig til Andres Bestemmelse, naar man eengang har 

gjort Rede for, hvorledes Sagen staaer. I andet Tilfælde for- 

virres man og qvæler sig selv. I alt, hvad der angaaer Deres 

Sundhed, bør De ligefrem tale til Lægen og lade ham afgjåre, 

hvad der skal skee. Men adlyd roligen; derpaa er det, at Deres 

Troskab og Deres Mod skal åve sig. Uden dette vil De dog 

hverken have eller fortjene at have Guds Børns Fred. Bær al 

den Pine, al den Trang og Underkastelse, som er forbunden 

med Deres Stilling, som en Bod; det er den Bod, som Gud 

paalægger Dem, og som er meget sikkrere, end den, som De 

selv kan vælge. Men underkast Dem den med Tillid og Hen- 

givenhed til Gud, som elsker Dem saameget mere, jo mindre 

han skaaner Dem. Nyd saamegen Såvn, som Lægen anseer for 

nådvendig med Hensyn til Deres Befindende og nærværende 
3% 
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Upasselighed. De bår have Skrupler over Deres Skrupler og 

ikke over Deres Såvn.” 

Langt fra at billige hine selvvalgte Poenitentser gjår Fe- 

nelon sig gjentagne Gange Umage for at vise, hvor lidet: skik- 

kede de ere til at opnaae deres Hensigt, og det netop af den 

Grund, at Mennesket ved at paalægge sig denne Slags Smerter 

egentlig ikke paalægger sig nogen Smerte, men kun finder en 

hemmelig og derfor saameget farligere Næring for sin Selvsyge. 

Derfor er det rigtigere at overlade Gud Bestemmelsen af de 

Kors, som ere os de gavnligste; og al bære disse med Taal- 

modighed og Hengivenhed, det er den egentlige Pråve paa, 

hvorvidt vi ere komne i aandelig Fuldkommenhed, ligesom de 

ere de hensigtsmæssigste Midler til at bringe os vor håieste 

Bestemmelse nærmere, ,De Lidelser, som vi selv vælge, lade 

ikke vor Egenkjærlighed dée, saaledes som de, hvilke Gud 

sender os hver Dag. Disse sidste frembyde ikke noget Stålte- 

punkt for vor Egenvillie, og ligesom de komme umiddelbart fra 

det barmhjertigste Forsyn, saaledes fore de ogsaa med sig en 

Naade, som svarer lil vor Trang. Derfor bår man kun hver 

Dag overgive sig til Gud, uden at see længere frem; han bærer 

os i sine Arme, som en &m Moder sit Barn. Lader os troe, 

haabe, elske med al Barnets Eenfold. I enhver Forlegenhed 

lader os vende vort Blik tillidsfuldt til den himmelske Fader, 

som i sin hellige Skrift har sagt: Kan en Moder forglemme 

sit Barn, være ubarmhjertig mod sit Livs Frugt? og, om hun 

kunde det, jeg glemmer Dig ikke (Jes. 49, 15).””  (Corresp. 

de Fenel. VI p. 224). 

»De Kors, som vi selv lilberede os, ere ikke de, som 

komme fra Gud. Vi friste ham ved vor falske Viisdom, idet 

vi ville forekomme hans Anordning og ville hjælpe paa hans 

Forsyn ved vor egen Forsynlighed. Frugten af denne Viisdom 

er allid bitter, idet vi selv saaledes unddrage os Guds faderlige 

Formynderskab.  Oieblikkets Kors fåre altid deres Naade og 
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fålgelig deres Forsådelse med sig: man seer deri Guds Haand, 
som lader sig fåle. Men de Kors, som skyldes en urolig For- 

synlighed, ligge udenfor Guds Orden og bortfjerne os kun fra 

Naaden. %%,Hver Dag har nok i sin egen Plage””, siger Jesus 

Christus. Enhver Dags Plage bliver et Gode, naar man lader 

Gud virke. Hvo ere vi, at vi skulde sige: Hvorfor handler 

Du saaledes med os? Han er Herren; det er nok; han er 

Herren, lad ham gjøre, hvad der er godt i hans Oine. Han 

ophåie eller nedtrykke, han slaae eller han tråste, han saare 

eller han helbrede, han give Liv eller Dåd — altid er han 

Herren, vi ere kun hans Værk og fålgelig et Spil i hans Hæn- 
der. Hvad ligger der Magt paa, naar kun Han forherliges, og 

Hans Villie fuldkommes i os? Lader os gaae ud af os selv; 

ingen Egenkjærlighed meer — og Guds Villie, som udtaler sig 

hvert Oieblik i Alt, vil ogsaa hvert Oieblik tråste os for det, 

som Gud vil gjére om os eller i os paa Bekostning af os selv. 

Menneskenes Modsigelser, deres Ubestandighed, selv deres Uret- 

færdigheder ville vise sig for os som Virkninger af Guds 

uforanderlige Viisdom, Retfærdighed og Godhed: vi ville kun 

see Gud i hans uendelige Godhed, skjulende sig under blinde 

og slette Menneskers Svagheder.” Corresp. de Fen. VI. p. 262. 

I dette Brev er det ogsaa, hvor fålgende mærkelige Sted har 

sin Plads: ,Hvad have vi ikke lovet os selv! Men vore Lofter 

ere fulde uf Løgn .... Vort Hjerte er ligesaa forfængeligt 

og ligesaa falsk som hvad der er meest fordærvet uden om 

os. Lader os derfor ikke foragte Verden, uden at foragte os 

selv; vi ere mere foragtelige end den; thi vi have modtaget 

Mere af Gud og ere derfor mere utaknemmelige og trolåse. 

Lader os indromme, at Verden ifålge en hemmelig Retfærdig- 

hed bedrager os, frister os, mishandler os, ligesom vi have 

villet bedrage Gud, som vi have svigtet ham og ligesom vi have 

saa ofte krænket Naadens Aand. Jo mere Verden gjør os 

kjede af sig, destomere fremmer den Guds Værk; og den viser 
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os ligesaameget Godt, idet den vil gjåre os Ondt, som den 

vilde gjåre os Ondt, dersom vi havde faaet alle de falske Go- 

der, som den syntes at skylde os.%) 

To Ting forurolige og bekymre alle Mennesker, som, trætte 

og ulykkelige ved et Livs Forfængelighed, der kun havde sat 

jordisk Nydelse og Adspredelse til håieste Maal, pludselig med 

Energie ere vendte om og have sågt deres Frelse ad den Vei, som 

Christendommen viser. Den ene er den ved Langsomheden og 

Vanskeligheden i at gjåre Fremskridt paa Fromhedens og Fuld- 

kommenhedens Vei opstaaede Frygt for, med sin bedste 

Villie dog ikke at kunne naae Maalet. I néie Forbindelse her- 

") Paa Originalen af dette Brev har Keiserinde Marie Theresia med egen 

Haand tilfåjet: Leltre de M. L. de F. sur les paines (sic!) qui viennent 

de la part du prochain. Denne Paategning, hvor ubetydelig og i sig selv 

overflådig den end forekommer, synes dog at være et Vidnesbyrd om, 

at dette Brev maa have i nogen særegen Grad tiltrukket sig Keiserindens 

Opmærksomhed. Det er overhovedet interessant at opdage Spor af, hvor- 

ledes snart denne snart hiin Yttring af en stor og ædel Aand, henstillet 

uden Tanke om at gjøre videre Virkning end paa den enkelte Tilhører 

eller Læser, til hvilken den nærmest var rettet, har fundet Indgang langt 

ud over denne Bestemmalse og ved atter at optages af Andre har fortsat 

sit Indtryk langt ned i Tiden og i vid Omfang. Saaledes erindrer jeg mig 

at have fundet fålgende Yttring af Fenelon udhævet, inden jeg vidste, at 

den forekom i nærværende Samling (p. 269 [17de Novbr. 1694]) af hans 

Breve til Grevinde Gramont: ,,0fte er det, som vi offre til Gud, ikke det, 

som han vil. Det; som han meest ånsker af os, er det, som vi mindst ånske 

at give ham, og som vi frygte for, at han skal begjere. Det er Isaak, den 

elskede, den eneste Sån, som han vil, at vi uden Medlidenhed skulle offre 

ham. Alt det Øvrige er Intet i hans Øine.” 

Den, der har optegnet disse Ord, er Caroline Pichler i sine Denkwurdig- 
keiten aus meinem Leben IV. p. 188. Det er ikke usandsynligt, at Caroline 

Pichbler, paa Grund af sin Moders fortrolige Forhold til Keiserinde Maria 

Theresia — om hvilket slg., foruden Datterens Memoirer, ogsaa Vehse, 

Gesch. des åsterreichischen Hofs 8. Th. S. 39 f. — kan have kjendt denne 

Samling af Fenelons Breve som Autographa. Til de anfårte Ord fåier 
den tydske Digterinde den Bemærkning , at hun troer at have fundet be- 
kræftet af Erfaring, , hvorledes, om just ikke alle, saa dog mange Menne- 
sker tilsendes netop de Lidelser, de Sorger eller Savn, hvilke de tidligere 
have frygtet allermeest,” 
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med staaer hiin utilfredsstillede, uhyggelige Stemning, hvilken 

Mystikerne betegne med Navn af Tårhed, Forladthed, Mårke 

0. desl., hvor den Glæde og Tråst, den Beroligelse og salig- 

gjårende Fred, som er den Angrende og sande Bodfærdige for- 

jæltet, udebliver eller dog staaer langt tilbage for den såde 

Smerte øg den Henrykkelse, der var den umiddelbare Fålge af 

Omvendelsens første Begeistring, og hvis oplåftende Indtryk 

gjorde ethvert Offer og enhver Selvfornægtelse let, som vare 

knyttet til det nye og gjenfådte Liv. Under saadanne Stem- 

ninger foreligger Den, hvis aandelige ,Hjælp og Raad bliver an- 

raabt, en vanskelig Opgave; Ihi den uklare Stemning, hvori 

Menneskene i Almindelighed, men netop hine Personer i Særdeles- 

hed befinde sig, kan let foranledige den Fortroelige, for hvem de 

udåse deres Klager, snart til al tråste og berolige, hvor der 

fremfor Alt behåvedes Alvor og Strænghed, snart til at svare 

ved Daddel, hvor Hjertet trængte til mildnende Lægedom. Det 

17de Aarhundrede havde sin ,Zerrissenheil” og sin Blaseerlhed 

saa godt som vor, i det Mindste hos den Deel af Selskabet, som 

i intlellecluel Dannelse stod vor Tid nærmest; og een af de al- 

mindeligste Bebreidelser mod Qvietismens Tilhængere var den, 

al de ikke blot altfor ofte betragtede en overfladisk Anger 

som tilstrækkelig Adkomst til Evangeliets Tråst, men endog op- 

fattede sædelige Feil og Forvildelser fra en Side, hvor de sna- 

rere maalte synes Befordringsmidlerr end Hindringer for at 

komme i nærmere Samfund med Gud. Vi have imidlertid seet i 

det Foregaaende, at det ikke kan bebreides Fenelon at have viist 

en for overbærende Skaansel mod den Person, som her havde 

betroet sig til hans Veiledning; netop saameget slårre Ret 

kunde han da ogsaa have i at anvende en Tråst, der vilde være 

Gift for et mindre dybt Gemyt, men som blev en nådvendig 

Lægedom, hvor det kunde befrygtes, hvad her maaskee netop 

var Tilfældet, at en forhærdet Trods skulde aflåse Fortvivlelsen 

over de ringe Fremskridt i Bestræbelsen efter Fuldkommenhe- 
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dens Maal. Hvorvidt Fenelon fortjener den Bebreidelse, som 

er bleven gjort ham,%) at han i sine Breve (f. Ex. til Mdme 

Maisonfort) har opfordret til at sætte sig ud over ,mårke og 

skrækkende Tanker” paa en Maade, hvorved ubefæstede og 

forfængelige Gemytter kunde ansee sig befåiede til at afvise 

en urolig Samvittigheds Paamindelser, tår man vistnok ikke 

bedåmme efter en almindelig og abstract Regel. Der gives Op- 

muniringer, som indeholde store og vigtige Sandheder for Per- 

soner, som have gjort Fremskridt paa den aandelige og mo- 

ralske Fuldkommenheds Vei, medens de kunne give Anledning 

til en ligesaa latterlig som sørgelig Anvendelse, naar de til- 

egnes af dem, der endnu kun befinde sig paa et meget ufuld- 

komment Trin af religiås-sædelig Udvikling. ”) 

Vi ville iagttage hans Raad til Grevinde Gramont i oven- 

nævnle Henseende. Efter en Formaning til at anvende, saavidt 

det var muligt, visse bestemte Tider af Dagen til Bén og al- 

vorlig Eftertanke, foruden at bestræbe sig for under det dag- 

lige Livs Adspredelser at benytte selv flygtige Oieblikke- til et 

%) Bonnel, De la controverse de Bossuet et de Fenelon sur le Quietisme. Paris 

1850, p. 17. En mudsat Bebreidelse har Nzsard fremsat i sin strænge Be- 
dåmmelse af Fenelon, Hist. liter. T III. p. 441. 

%%) En Retfærdiggjårelse for Fenelon i ovennævnte Henseende vil man kunne 

finde i et Brev fra Mdme Maintenon til. Mdme Maisonfort (16. Aug. 1695), 

hvori denne opfordres til at bortskaffe Mdme Guyons Skrifter fra St. Cyr for 
de unge PigersSkyld, som der bleve opdragne. ,,Oghvad Erkebiskoppen af 

Cambrays Skrifter angaaer, hvorfor vilDe endelig beholde disse? De veed, 

at vi have viist dem til Andre imod hans Villie, og De kjender min og Deres 
egen Uforsigtighed i denne Henseende. Han har sagt os, han har flere 

Gange skrevet os det til, at disse Skrifter ikke vare skikkede for alle Slags 

Personer, og at de endog kunde blive meget farlige; at han havde skrevet 

dem for enkelte bestemte Personer, for hvilke han indestod, og havde derfor 

ingen Forsigtighedsregler taget. De har ofte indrømmet, at disse Skrifter 
have gjort Fortred, fordi man ikke forstod dem, eller fordi man holdt sig 

til enkelte Partier, istedetfor at undersøge det Hele tilsammen, eller fordi 

man gjorde en uriglig Anvendelse deraf, idet man fortolkede dem anderledes, 

end Forfatteren havde meent.” (S. Lettres de M. Maintenon T. III. p. 153). 
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oprigtigt MHjertesuk, vedbliver Fenelon i det ovenfor anførte 

Brev af 2Zden Octbr. 1689: ,En anden Ting, som De har at 

agte paa, er, ikke at tabe Modet, hverken ved Erfaringen af 

Deres Svaghed eller ved Afsmag for det bevægede Liv, som 

De fårer. Det er en Guds Barmhjertighed, at han lader Dem 

sukke over denne Adspredelse, og disse Suk ere en Modgift, 

som forhindrer Dem fra al lade Dem henrive deraf. Det skulde 

gjåre mig meget ondt, om dette Liv ophårte at mishage Dem. 

Gud lader Dem ved denne Afsmag og Lede, dersom den er 

opriglig, afdåe fra Dem selv midt i det Selskab, der omgiver 

Dem, ligesom han lader andre Personer dåe bort fra sig selv 

ved Eensomhed og ved Beråvelse af det, som Verden kan give. 

Det, hvorpaa det kommer an, er kun at være tro, taalmodig 

og fattet under den nærværende Tilstands Kors, hvilke man 

ikke selv har valgt, og som Gud har skjænket efter sine Hen- 

sigter.” 

»Hvad Feilene angaaer, da ere de mere bittre at bære; 

men de ville vende sig til det Gode, dersom vi kun betjene os 

af dem til at ydmyge os, uden at gjåre os lunkne i vor Be- 

stræbelse for at rette dem. Modlåshed vilde ikke hjælpe til 

nogel; det er kun Selvkjærlighedens Fortvivlelse. Det sande 

Middel til at vinde Ydmyghed af vore Feil er, at see dem i 

deres hele Hæslighed, uden at tabe Haabet til Gud og uden at 

haabe Noget af' sig selv. Aldrig har Nogen mere trængt til at 

blive ydmyget ved sine Feil, end De. Det er kun derved, at 

Gud udrydder Deres Forfængelighed. Naar Gud har beråvet 

Dem al Fortråstning til Dem selv, da vil han opfåre sin Byg- 

ning. Indtil den Tid vil han bruge Deres Feil som knusende 

Lyn. Lad Ham virke; arbeid De i Ydmyghed, uden at love 

Dem Noget.” 

Af et andet Brev (2ide Marts 1690) seer man, at Grev- 

inden havde Skrupler over sine tidligere Skriftemaal. Fenelon 

tråster hende med: ,Dersom de endog i Begyndelsen have 
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været uregelmæssige, have de i det Mindste dog været vel 

meente . . .. De tidligere Skriftemaals Værd bestaae ikke i, 

ikke at have forbigaaet nogen af sine Feil, men det kommer 

blot an paa, oprigtigen at have anklaget sig for alle dem, som 

man dengang kjendte. Dengang havde De ikke Indsigt nok til 

at opdage mange af de Bevægelser, som reise sig for en ond 

og fordærvet Nalur. Alt som Indsigten voxer, finder man sig 

ogsaa mere fordærvet, end man troede; man bliver ganske 

forfærdet over sin forrige Blindhed, og man seer udgaae fra 

sit Hjertes Grund som fra en dyb Hule en uendelig Mængde 

afskyelige Følelser i Lighed med hæslige og giftige Orme. 

Man skulde aldrig have troet, at man indeslultede dem i sit 

Indre, og man skrækkes for sig selv, i Forhold som man seer 

dem komme frem.%) Men man maa hverken forbauses eller tabe 

Modet. Det er ikke, fordi vi ere blevne værre, end vi vare; 

ivertimod vi ere blevne mindre onde, men, medens vor Ondskab 

formindskes, forøges Lyset, som viser os dem, og vi blive 

grebne af Rædsel. Dog, lad det tråste Dem, at vi først mærke 

vore Feil, naar vi begynde at helbredes for dem . . . Dersom 

De seer vigtige Ting, som De har forglemt i Deres" tidligere 

Skriftemaal, da sijg dem ligefrem fårste Gang, De atter såger 

til Deres Skriftefader.%%) Han er en retsindig, forstandig og 

from Mand. Forresten, gaae Deres Vei i Fred! Regn paa, at 

Ydmyghed, Taushed og Sindets fromme Samling vil gjåre Dem 

stérre Gavn, end alle de Bedråvelser og Lidelser, hvorved De 

ellers vilde vise Deres Anger . |, . Det vil gaae langsomt med 

Deres Helbredelse; vær taalmodig med Dem selv som med 

Andre.” 34) 

") Sig. 22de Decbr. 1691: ,,Forfængelighedens, Egenkjærlighedens og alle de 
andre Lidenskabers Spedalskhed vilde, dersom vi ikke vare blinde, fore- 
komme os langt frygteligere og farligere end de ækleste Sygdomme, som 
kun vanzire Kjådet.” 

"") See foran S. 24. 

"%%) Sig. Fenelons Yttring i et Brev til Mdme de Maisonfort af 5te April 1693: 

»On doit supporter ses défauts avec palience, comme ceux du prochain;” 
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(Den 22de Juli 1690;: ,Det er en falsk Ydmyghed, at troe 

sig uværdig til Guds Godhed og ikke at turde vente Beviser paa 

samme. Den sande Ydmyghed bestaaer i at see sin hele Uvær- 

dighed og at overgive sig til Gud, uden at tvivle paa, at han 

kan udrette de største Ting i os. Gud behåver ikke at finde 

Noget hos os; han kan aldrig der finde Andet, end hvad han 

selv har nedlagt af sin Naade. Man kan endog sige, at Skab- 

ningens Intethed i Forening med en utro Sjæls Syndighed +) 

netop er bedst skikket til at modtage hans Naades og Barm- 

hjertigheds Stråmme, som der finde Leilighed til tydeligt at lade 

sig fornemme. Det er saaledes, ,at Gud” — efter St. Pauli 

Udsagn, 1 Cor. 1, 27 — »y», …har udvalgt det Svage i Verden, 

for at beskjæmme det Stærke.” — ,Frygt ikke, Madame! at 

Deres tidligere Utroskab gjår Dem uværdig til Guds Barmhjer- 

tighed. Intet er saa værdigt hans Barmhjertighed som en stor 

Elendighed. Han er kommen til Jorden, ikke for de Retfær- 

dige, men for Synderne; han er kommen, for at såge det, som 

var fortabt, og Alt var uden ham fortabt. Lægen såger de 

Syge og ikke de Sunde . ... De venter, at Gud skal vise Dem 

et mildt og smilende Aasyn, for at drage Dem i Samfund med 

sig; og jeg, jeg siger, at naar De ligefrem aabner Deres Hjerte 

med fuld Fortrolighed, da vil De ikke være bekymret over, 

hvorledes han viser sig mod Dem. Lad ham vise Dem, hvis 

det behager ham, et strængt og vredt Aasyn — lad ham gjåre 

det: han elsker aldrig saameget, som naar han truer; thi han 

truer kun for at pråve, for at ydmyge, for at frigjåre. Er 

hvor han dog strax tilfåier: sans les flatter ni les excuser, au contraire, 

en les condamnant dans toute leur étendue , .. On doit condamner ses 

fautes parcequ'elles sont fautes, non point parcequ'elles sont nåtres.” 

x) On peut dire méme que le néant de toute créature, joint au péché dans 

une ame infidélé, est le sujet le plus propre — — — I Oeuvres spirit. 
Rotterdam 1738 findes dette Brev optaget i Forbindelse med Stykker af 

andre, under Overskriften: De l'Humilite , og Texten lyder her saaledes 

paa det angivne Sted: on peut dire méme gw'il se plait å choisir Vame 

infidele et vuide de tout bien, pour en faire le sujet etc. 
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det den Tråst, som Gud giver, eller er det Gud selv, som 
Deres Hjerte såger? Dersom det er Tråsten, saa elsker De 

ikke Gud for hans egen Skyld, men for Deres Skyld. I dette 
Tilfælde fortjener De Intet et have. Dersom De derimod såger 

Gud fuldkommen reent og uden Interesse for Dem selv, da 
finder De ham endog mere der, end hvor han tråster Dem.+) 

Naar han trøster Dem, maa De frygte for at sætte stårre Priis 
paa hans Sådhed end paa ham selv; naar han behandler Dem 

haardt og De dog forbliver i Samfund med ham, da er det ham 
alene, til hvem De holder Dem. Ak, Madame! ladér os ikke 

bedrage os! Man beruser sig med en forfængelig Tråst, naar 
man holdes opreist ved den Sådhed, der fornemmes; man ind- 

bilder sig at være henrykket til den tredie Himmel, og man 

gjor Intet, som har Hold; men naar man befinder sig i en får 

og nøgen Tro, da taber man Modet og troer, at Alt er tabt. 

Men netop da er det, at Alt fuldkommes, naar man kun ikke 

forsager. Lad derfor Gud handle; det er ikke Deres Sag at 

bestemme, hvorledes Gud vil handle med Dem; han veed bedre, 

end De selv, hvortil De trænger. De fortjener vel en Smule 
Torhed og Pråvelse; udhold den taalmodigen. Gud gjår fra 

Ud 

x) Her finde vi Fenelon paa det bekjendte Spor om ,,den rene Kjærlighed”, 

som han aldrig opgav, hvor aahenbart det end var, at, saaledes som denne 

Lære forsvaredes af Qvietisterne efter de ældre Mystikeres Exempel, blev 

Fromheden her forvexlet med en Theorie, hvis Abstractioner tabte al 

Virkelighed af Syne, til Gunst for en ufrugtbar Idee. Med stor Klarhed har 

Leibnitz, der definerede Kjærligheden (Codex diplom. Juris gent.) ved den 
Glæde, man finder i en Gjenstands Fuldkommenhed og Lyksalighed efter- 

viist, hvorledes den sande Kjærlighed, skjøndt den er grundet paa en ganske 

anden Grundvold end paa vor egen Interesse, dog er uadskillelig fra denne 

efter en af Gud i vor Natur grundet Orden. (Slg. Leibnitz's Breve til Bur- 

net og til Nicaise, meddeelte i Pieces Justific. til 'T. II, af Baussets Hist. 

de Fenelon.) Men, om man endog kunde ånske, at Fenelon havde af- 

holdt sig fra at indskjærpe og forsvare Theorien om den rene Kjærlighed i 

en Form som den, der ogsaa er brugt i dette Brev, vil man dog tillige af 

den hele Sammenhæng lære at see, hvad der var den egentlige Grund 

for ham til at skjelne saa subtilt mellem at elske Gud for hans egen Skyld 
øg elske ham som vor Lyksaligheds Kilde. 
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sin Side, hvad der passer sig for ham, naar han ståder Dem 

tilbage; gjår De da ogsaa fra Deres Side det, som De bår, 

nemlig elske ham, uden at vente paa, at han bevidner Dem 

sin Kjærlighed.”) Deres Kjærlighed vil svare for hans; Deres 

”) Advarsel mod hiin Stemning, der ikke vil, at den guddommelige Virksom- 

hed og det guddommelige Ord fremfor Alt skal afspeile sig i Menneske- 

aanden som klart Lys og helligt Liv, men kun som Tråst og Saligheds- 

fornemmelse var altid fornåden. ,,I Protestantismen gjorde allerede den 

tidligere Pietismus som bekjendt Naadestanden afhængig af en overvæl- 
dende Fålelsesforsikkring om Naaden, hvad der derfor altfor ofte, istedet- 

for den tilsigtede Glæde og Fred i den hellige Aand, fårte til mårk Ho- 

vedhængeri. Thi kun paa de af Gud anordnede, ikke paa selvvalgte, Veie 

lader Gud sig finde .... Den moderne Fålelseschristendom deler med 

Pietismen og Herrnhutismen Ligegyldigheden for Lærens ufordunklede 

Reenhed og Klarhed og med den sidste Mangelen paa alvorlig Villies- 
overgivelse til Gud; den bestaaer i en rastlås Jagen efter himmelske For- 

tråstninger, hvilke den dog ikke naaer og kommer i varig Besiddelse af, 

fordi den vægrer sig for at opfylde Betingelserne for dens Modtagelse og 

Bevarelse, og Gud paa sin Side ikke lader sig spotte. Den aandelige 

Lyst, som udelukkende bliver sågt i denne Retning, boer her fredelig 

sammen med sin Tvillingsåster, sandselig Verdenslyst, og af afgjårende 

seirrig Kamp mod Løgn og Synd og alvorlig Fastholden ved den Sandhed 

og Retfærdighed, der er af Gud, spores kun lidet. Man bliver derved ofte 

erindret om Hedendommens svælgende Culter, i hvilke lavere og håiere 

Lyst blandede sig sammen paa uklar Maade og sædeligen svækkede Men- 

nesket. Kun det guddommelige Ords i det randne Fålelses- og Sjælekjåd 

skarpt og hensynslåst indskjærende Lære kan her grundig helbrede og 

hjælpe. Paa dette nys skildrede Standpunkt bliver den Fordring, at man 

skal lade sig nåie med den saakaldte nogne, fålelseslåse Tro, fuldkommen 

uforstaaet. Med denne Fordring skal Fålelsen ikke overhovedet udeluk- 

kes fra det religiåse Liv, da den tvertimod vedbliver at være en ånsk- 

værdig Guds Gave, men denne takværdige Tilgift skal ikke gjåres tl den 
oprindelige Hovedsag, og den christelige Religions egentlige Væsen ikke 

søges i Fålelsen. Thi det er sikkert, at en Stræben og Sågen efter blot 

Fålelsesopbyggelse er meer en Sågen af sig selv end en Sågen af Herren, 

hvorfor den udelukkende Tragten efter Salighedsfålelse snarere fortjener 

at kaldes Selvsyge end Fromhed.” S. Evang. Kirchenzcilung, Sept. 1853. 

Nr. 71. S. 695, — Til Charakteristik af den samme Sindsstemning paa det 

udelukkende møralske Gebeet (under Betegnelsen af la sensibilite) har 
blandt Andre St. Marc- Girardin i sin ypperlige Artikel om Jean Jacque 

Rousseau i Rev, d. d. m. 1852 givet træffende Bidrag (,,Voila encore un 

des traits le plus caractéristiques de la sensibilité; elle est incapable de 

reconnaitre le devoir, quand le devoir se montre sous la forme d'un em- 

barras ou d'une sacrifice, quand il n'est pas accompagné d'une émotion 
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Tillid vil afvæbne ham og forandre hans Haardhed til Kjærtegn 

.… + Frygt blot ikke; det vilde være Mangel paa Tro, at frygte. 

Vent Alt, Alt vil blive Dem givet.” =) 

Unægtelig gives der en Sådhed i den dybe og hjertelige 

Anger; den Smerle, som vi fåle over begangne EFeil, har lige- 

som enhver Straf noget Udsonende; og ligesom det derfor er 

naturligt, at vi frygte og bebreide os Mangel paa en levende 

Sorg, naar vi blive vore Feil og Svagheder vaer, som om vi 

ikke tilstrækkeligen afskyede og fordåmte dem, saaledes kan 

det paa den anden Side blive en Fristelse, at betragte en le- 

vende og slærkt bevæget Fålelse af Anger og Ruelse over be- 

gangne Overtrædelser som et Tegn paa, at vi dog håre til de 

ædlere Nalurer. Med Hensyn hertil er det, at Fenelon bemær- 

ker (a. St. S. 270): .Denne Fålelsens Livlighed og Letbe- 

vægelighed afhænger ikke af os . ... Denne Forbittrelse og 

Misfornéielse med sig selv, som gjår store Ophævelser og taber 

Modet ved de mange haardnakkede Modsigelser, som reise sig 

fra vort Indre, er ofte kun en Virkning af Forfængelighed: 

man ånskede at see alle sine Lidenskaber underkuede, for at 

kunne triumfere og behage sig i sin egen Fuldkommenhed. 

Lader os stræbe efter at være troe i vor Villies Grund, trods 

Naturens Modstræbelser. Dersom det endog hænder os, at vi 

falde frivilligen ved Skrobelighed, da lader os ydmyge os, til- 

intetgjåre os, rette os, uden Medlidenhed med os selv. Lader 

os ikke tabe et Oieblik, for at vende tilbage til Gud, men lader 

os gjøére det ganske eenfoldigt og. uden Forstyrrelse. Lader 

os reise os og krafligere fortsælle vort Lob, uden at ærgre os 

el d'un plaisir”). I de tydske Romantikeres, Gothetilbedernes, Genius- 

dyrkernes Liv og Skrifter vil man kunne finde Bilag i Mængde til Stad- 

fæstelse af hine Advarsler mod den udelukkende Fålelsesopbyggelse. 

+) Slg. følgende Udsagn af Jansenisten St. Cyran: ,ll faut se considérer 

comme I'instrument ou la plume de Dieu, ne s'élevant point, si on s'avance 

ne se décourageant point, si on ne réussit pas.” Bungerer, Un Sermon 

sous Louis XIV p. 256. 
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og opgive Modet paa Grund af vort Fald.”=) — ,Den eneste 

Brug, man kan gjåre af sine Feil, er derfor at lade sig ydmyge 

af dem i Stilhed. Jeg siger: i Stilhed, thi det er ikke at yd- 

myge sig, naar det skeer med Harme og Uvillie. Man skal 

førddmme sine Feil, uden at såge Formildelse af nogen Und- 

skyldning og betragte sig selv for Gud i denne Beskjæmmel- 

sens Tilstand, uden Forbiltrelse over sig selv og uden For- 

tvivlelse, men i Stilhed benytte sin Feil til at lade sig ydmyge. 

Saaledes drager man af selve Oglen Lægemiddel til at helbrede 

sig for dens Gift. Det er ikke at være ydmyg, at opråre sig 

mod Ydmygelsen” (a. St. S. 268 f.). 

I mange af de Anskuelser, som Fenelon gjår gjældende i 

disse Breve, vil man finde en stor Lighed med dem, der måde 

os i Jansenisternes Skrifter, og alter vil man finde disse ind- 

byrdes i Overeensstemmelse med Reførmatorernes Lære, hvori 

dog baade Qvietister og Jansenister kun saae en fordåmmelig 

Hæresie. Hiin Overeensstemmelse er forresten ikke forunderlig, 

ihi Qvietisme og Jansenisme er begge ligesom Protestantismen 

fremtraadte polemisk mod den Udarining af Christendommens 

Princip, der lader det Udvortes have Fortrinnet for det Ind- 

vortes, lader det ene Fornådne blive tilsidesat for en unyttig 

Mangfoldighed og derved truer med en fuldkommen Uudergravelse 

af hvad der er Christendommens egentlige og oprindelige Væsen. 

— Iåyrigt fåler Protestanien sig ogsaa derved tiltalt af disse 

Breve, at Fenelon ikke blot saa ofte anforer Jesu og Apostler- 

») Slg. Molinos: Aandelig Veiviser I. 129. 132: ,,Vilde Du ikke ansee det 

for latterligt, om et Menneske i et Væddelåb snublede og nu blev liggende 

og lamenterede over sit Fald? Reis Dig, vilde Du sige til ham, spild ikke 

Tiden og giv Dig til at låbe; thi den, der hurtigen retter sig op og for- 

fålger sit Låb, er som den, der ikke er falden. Dersøm Du ånsker at naae 

Fuldkommenhed og den indre Fred, maa Du Dag og Nat være om- 
gjordet med Gudstillidens Sværd, gjåre Brug af dit Kjærlighedsforhold til 

Gud og af den fuldkomne Vished om Guds Barmhjertighed under alle Feil 

og Ufuldkommenheder, hvori Du med Forsæt eller af Uagtsømhed gjør 

Dig skyldig. Og dersom Du ofte falder, og Du skulde fåle Dig modlås, da 

stræb at opmande Dig og lad Dig ikke nedslaae.” 
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nes Ord, men ogsaa henviser Grevinden til selv at læse Bibe- 

len. Saaledes anbefaler han hende i Anledning af Adventstiden 

at forberede sig til en værdig Helligholdelse af Julen ved at 

gjåre Indholdet af det tredie Capilel i Matthæus, endeel af Marci 

forste Capitel, det tredie Capitel i Lucas og det forste i Jo- 

hannes til Gjenstand for Læsning og Betragtning. ,De vil der 

finde” — siger han — ,Johannes den Dåbers Opmuntringer 

til Folket, hvilke indeholde det, som vi bår gjåre, for at for- 

berede os til at drage Nytte af Jesu Christi Ankomst i Verden 

og i vore Hjerter.” 

Iblandt de Breve, om hvis Foranledning man savner nær- 

mere Oplysning, er der eet, som er fremkaldt ved en forefal- 

det forargelig Begivenhed, der havde vakt saameget stårre Op- 

mærksomhed, som den Person, der havde begaaet Bråden, 

havde været ansecel for religiås og from. Paa Grevinde Gra- 

mont havde denne Begivenhed gjort et Indtryk, hvis Fålger 

Fenelon saameget mere havde Grund til al befrygte, som lig- 

nende Tilfælde vel kunde bestyrke hende i hendes altfor store 

Mistro til Menneskene, og lade hende finde en Undskyldning 

for sine haanlige Spotterier. ,Jeg erfarer”, skriver Fenelon 

10de Decbr. 1686, ,at den Forargelse, som nylig har fnndet 

Sted, fornyer de grundede Bekymringer, som lignende Tilfælde 

have foraarsagel Dem. Hvad der meest gjår mig ondt ved 

disse ulykkelige Begivenheder, er, at Verden, som kun er alt- 

for vant til at dåmme ilde om retskafne Folk, slulter deraf, at 

der ikke gives saadanne paa Jorden. Nogle ere henrykkede 

over at troe det og triumphere ondskabsfuldt; Andre ere for- 

virrede derover, og trods en vis Lyst, som de kunne have til 

at vende sig mod det Gode, holde de sig dog fjernt fra Re- 

ligion og Fromhed, af Mistro til alle religiåbse Mennesker, 

Man forbauses over at see en Person, der syntes at være 

god, eller, rigtigere, der, efter at være bleven virkeligen om- 

vendt i Eensomheden, er falden tilbage i sine Tilboieligheder 

og Vaner, saasnart han er bleven udsat for Verdens Indvirkning. 



Vidste man da ikke, at Menneskene ere skråbelige, at Verdens 

Exempel er smitsomt, at svage Folk ikke kunne bevare sig uden 

ved at flye Leiligheden til det Onde? Hvad Nyt er der da deri? 

See, hvormegen Stéi man gjår af, at et Træ uden Rådder og 

angreben af alle Vinde er styrtet om. Endelig, har Verden da 

ikke dem, der hykle Retskaffenhed, ligesaavel som der ere dem, 

der hykle Fromhed? Bor man, fordi der ere falske ,retskafne 

Folk”, slutte, at der ingen virkelige gives? Naar Verden trium- 

pherer over en saadan Forargelse, viser den, at den kun kjen- 

der lidt baade til Menneskene og til Dyden. Man maa sårge 

over denne Forargelse; men det er ikke tilladt at forundre sig 

over Noget, naar man kjender den menneskelige Elendighed 

tilbunds og veed, i hvilken Grad den Smule Godt, som vi gjåre, 

er i os som et Laan. Den, der staaer, skjælve, af Frygt for 

at falde; og den, der ligger paa Jorden og er sjunken ned i 

Dyndet, triumphere ikke over al see En af dem falde, der 

syntes at ville have holdt sig opret. Vor Tillid er ståltet hver- 

ken til de skråbelige Mennesker eller til os selv, der ere lige 

saa skrøbelige som alle de dvrige; den er alene ståttet paa 

Gud, som er den urokkelige Sandhed. Lad alle Mennesker vise, 

at de kun ere Mennesker, det vil sige, Intet, Lågn og Synd, 

lad dem lade sig henrive af Uretfærdighedens Stråm, Guds 

Sandhed blegner ikke derfor, og Verden er kun saameget mere 

afskyværdig, som den har fordærvet dem, der sågte Dyden.” 

»Hvad Hyklerne angaaer, da afslårer Tiden dem, og de 

forraade sig altid fra een eller anden Side. De Fleste ere kun 

Hyklere, for at nyde een eller anden Frugt af Hykleriet. En- 

ten ere de blådagtige og vellystige, eller de ere egennytlige 

og ærgjærrige. Man seer dem skaane sig, smigre, agere for- 

skjellige Personer. Den oprigtige Dyd er simpel, eensformig i 

sin Opfårsel, uden overspændt Iver, uden Hemmelighedsfuldhed ; 

den hverken ophåier eller fornedrer sig; den er aldrig skinsyg 

over Ære eller Lykke. Den gjår saa lidt Ondt, den kan; den 

lader sig dåmme og tier; den er fornéiel med Lidt; den kjen- 

4 
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der hverken til Cabale eller Hensigt eller Fordring. Skjænk 

den Opmærksomhed eller lad det være, den er altid den samme. 

Hykleriet kan efterligne alt dette, men meget plumpt. Dersom 

man bedrages derved, er det enten af Mangel paa Opmærk- 

somhed eller af Mangel paa Erfaring om den sande Dyd. Folk, 

som ikke forstaae sig paa Diamanter, eller som ikke betragte 

den nær nok, kunne tage falske for ægte; men det er alligevel 

sandt, at der gives ægte, og at delt ikke er umuligt at skjelne 

dem fra de andre. Sandheden er, at for at betroe sig til Folk, 

der synes dydige, maa man have erkjendt hos dem en ligefrem, 

grundig, eensformig, og i Farerne pråvet Opfårsel, fjern fra al 

Affectation, men fast og kraftig i det Væsenllige,” 

Il et Brev, dat. Versailles Ade Juli (1695) skrevet til Grev- 

inden under hendes og hendes Mands Ophold ved Badene i 

Bourbon, har Fenelon givet en Skildring af Hoflivet, hvis Sand- 

hed bekræftes ved saamangt et Hjertesuk, meer eller mindre 

lydeligt udstådt af Personer, hvis Lod det blev at færdes i den 

fornemme Verden. ,Dersom Bourbon er ligesaa gunstig for 

Dem som for Grev Gramont, forundres jeg ikke over, at den 

lader Dem forglemme Hoffet. Bourbon er for ham en sand 

Juvencus” Kilde, hvori jeg troer, at han dykker sig Morgen 

og Aften. Versailles forfrisker ikke saaledes. Der maa man 

altid have et smilende Ansigt, medens Hjertet ikke altid smiler. 

Hvorlidt der end er tilbage af Onsker og Selvkjærlighedens 

Omfindtligheder, altid har man dog der noget at vaage over: 

man har ikke det, som man vil; man har det, som man ikke 

vilde. Man er bekymret over egne Vanheld og stundom over 

Andres Held. Men foragter de Folk, med hvilke man tilbrin- 

ger Livet, og man låber dog efter deres Agtelse. Man bliver 

uleiliget, og man vilde dog være ilde tilfreds med ikke at blive 

det og at forblive i sin Eensomhed. Der er en Sværm af 

Smaasorger, som komme hver Morgen, naar De vaagner, og 

som ikke forlader Dem indtil Aften; de høre kun op, for 

paa ny at plage Dem. Jo mere man er paa Moden, desto mere 
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er man et Bytte for disse Plageaander. See det er, hvad man 

kalder Livet i Verden, og som er Gjenstanden for Daarernes 

Misundelse. Men disse Daarer ere hele den forblindede Men- 

neskeslægt. Ethvert Menneske, som ikke kjender Gud, der er 

Alt, og det Ovriges Intethed, er cen af disse Daarer, som be- 

undre og misunde en meget jammerlig Tilstand. Ogsaa har den 

Vise sagt: Daarernes Tal er stort (Præd. 1, 15). Jeg ånsker 

Dem, Madame, af mit ganske Hjerle, at De maa have den Aand, 

hvilken Gud giver, som der er skrevet i Evangeliet, til alle 

dem, der bede derom (Luc. 41, 13). Til at helbrede Hjerterne 

er dette Middel at foretrække for alle andre, som kun helbrede 

Legemet. Man maa tænke paa at forynge sig i Jesus Christus 

lil det evige Liv, og at lade det udvortes Menneske ældes, der, 

ifålge St. Paulus (Rom. 6, 6.) er Syndens Legeme. Dog, det 

er at holde for lang en Prædiken. De vil holde Den det til- 

gode, der har iagttaget en lang Taushed.” =) 

Blandt de Breve i denne Samling, hvor den quietiske 

Mystik træder stærkest frem, er der eet (Corresp. S. 272 f.) 

som allerede tidligere har været udgivet blandt Fenelons Oeuvres 

spirituelles %%), men som vi ikke tår forbigaae her, da det paa 

den ene Side indeholder en Skildring af det naturlige Menne- 

skes Tilstand under Egenkjærlighedens og Forfængelighedens 

mangehaande pinende Indtryk, som Enhver vil have fundet be- 

kræftet i sin egen Erfaring, og paa den anden Side forklarer 

os, hvorledes Qvietismens spidsfindige Lære om den fuldkomne 

Opgivelse af al Interesse kunde vinde Indgang: — ,Saalænge 

+) Dette Brev er underskrevet Fr. de Fenelon, nommé Arch. de Cambray, 

og kan derved tjene til at berigtige en Angivelse i Baussets Hist. de Fe- 

nelon, hvori, paa Grund af en Note hos La Beaumelle ved et Brev fra Mdme 

Maintenon til Noailles, Fenelons Ordination var ansat til den 10de Juni 

1695, Da den 10de Juni i dette Aar var en Fredag, og hiin Ceremonie 
alene kan foretages paa en Søndag eller paa visse Festdage, maa denne 

Dato berigtiges til 10de Juli. S. Udgaven af Bausset, Paris 1850. I. p. 415. 

7%) 8, Nr. XXIX i Udg. Rotterd. 1738, hvor en stor Deel deraf findes optaget, 

men sammenblandet med Stykker fra andre af Fenelons Breve. 
Ære 
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vi forblive indesluttede i os selv, ere vi givne til Priis for 

Menneskenes Modsigelse, deres Ondskab og Uretfærdighed. Vor 

Lunefuldhed udsætter os for Andres; vore Lidenskaber ståde sam- 

men med vore Naboers; saamange vore Ønsker ere, ligesaa mange 

Steder ere der, hvor vi kunne saares. Vor Forfængelighed, som 

er uforenelig med Næstens Forfængelighed, reiser sig som det 

oprorte Havs Bålger, Alt bekjæmper os, ståder os tilbage, an- 

griber os; vi ere fra alle Kanter blottede ved vor Omfindtlig- 

hed og ved vor Forfængeligheds Skinsyge. Der er ingen Fred 

at haabe, hvor man seer sig given til Priis for en Mængde 

graadige og nmættelige Onsker, og hvor man aldrig kan til- 

fredsstille delle Jeg, som er pirreligt og mistænkeligt mod Alt, 

hvad der rårer det. Deraf kommer det, at man i Omgang med 

Andre befinder sig ligesom Syge, der have længe holdt Sengen: 

der er ikke nogen Deel af deres Legeme, hvor man kan røre 

dem, uden at saare dem. Den syge Egenkjærlighed kan ikke 

rores, uden at den bryder ud i håie Skrig. Rør den med 

Enden af Fingeren, og den troer sig flaaet. Foi nu til denne 

Omfindtlighed Næstens Plumphed og Ufuldkommenhed, som han 

ikke selv kjender; tilféi Næstens Oprårskhed mod vore Feil, 

der ikke er mindre end vor mod hans: see der Adams Born, 

som gjensidigen plage hinanden! see der Halvdelen af Menne- 

skene, hvoraf den Ene er ulykkelig ved den Anden, og som 

alter gjår den Anden ulykkelig; see der hos alle Nationer, i 

alle Stæder, i alle Samfund, i alle Familier og lige indtil mel- 

lem to Venner Selvkjærlighedens Martyrium! Det eneste Middel 

er derfor al gaae ud af sig selv, for at finde Freden. Man 

maa fornægte sig og tabe alf) Interesse (I), for ikke mere at 

have Noget at tabe, at frygte eller at skaane. Da smager 

man den sande Fred, der er bevaret for Mennesker med god 

Villie, det vil sige: dem, der ikke have anden Villie end Guds, 

hvilken bliver deres. Da formaae Menneskene Intet over os; 

”) perdre tout intérét; men i Udg. Rotterd. 1738: perdre tout intérét propre. 
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thi de kunne ikke gribe os ved vore Ønsker eller vor Frygt; 

da ville vi Alt, og vi ville Intet, Det er al være utilgjængelig 

for Fienden; det er at blive usaarlig. ") Mennesket kan kun 

det, som Gud giver ham at gjåre; og Alt det, som Gud giver 

ham at gjåre imod os, da det er Guds Ville, er ogsaa vor, 

I denne Tilstand har man stillet sin Skat saa håit, at ingen 

Haand kan naae den, for at beråve os den. Man vil sånder- 

slide vort Rygte, men vi samtykke deri, thi vi vide, hvor godt 

det er at ydmyges, naar Gud ydmyger. Man finder, at man 

har forregnet sig i sine Venskaber; saameget desto bedre; det er 

den eneste sande Ven, som er skinsyg paa alle andre, og som 

frigjår os fra dem, for at rense vor Hengivenhed. Man bliver 

foruleiliget, undertrykket, generet; men Gud gjår det, og det 

er nok. Man elsker den Haand, som knuser; Freden findes 

under alle Moisommeligheder. Man vil det, som man har, man 

vil Intet af det, som man ikke har. Jo fuldkomnere denne 

Hengivenhed er, desto dybere er Freden. Dersom der bliver 

noget Onske, nogen Længsel tilbage, er Freden kun halv; naar 

elhvert Baand var brudt, vilde Friheden være uindskrænket. 

Lad Skjændsel, Smerte, Dåd komme over mig; jeg hører Jesus 

Christus, som siger: ,Frygter ikke dem, der dræbe Legemet, 

men ikke kunne slaae Sjælen ihjel? (Math. 10, 28). O, hvad 

de ere svage, selv naar de beråve os Livet! Hvad deres Magt 

er kortvarig! De kunne kun knuse et Leerkar, kun lade dåe 

+) Sløg. Molinos's Aandelig Veiviser (1, 193—202): ,, Tilintetgjøårelsen maa, 

for at være fuldkommen, udstrække sig til Dom, til Villie, ul Handlinger 

.…. til hele Sjælens Væsen, saa at den er dåd for sine Ønsker, sine An- 

strængelser, sine Fornemmelser og Begreber, saa at den vil, som om den 

ikke vilde, fatter, som om den ikke fattede, tænker, som den ikke tænkte, 

uden engang at have nogen Tilbéielighed for at tilintetgjåres, og modta- 
ger Foragt og Ære, Velgjerninger og Straffe med lige Ro. Nedsænk Dig 

i dit Intet og bekymre Dig ikke om Noget, hvad detsaaender... 

Hvilken utilgjængelig Vold er dette Intet! Hvo skulde kunne angribe Dig i 
dette Tilflugtssted og bedække en Sjæl med Skam, som foragter sig selv og 

betragter sig som Intet? etc.” (S. det udfårlige Udtog i min Afh. Mysti- 

keren M, Molinos. S. 85. f.) 
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det, som af sig selv hendéer dagligen, kun fremskynde lidet 

denne Dåd, der er en Befrielse; og derefter undslipper man 

deres Hænder i Guds Skjød, hvor Alt er roligt og uforstyrret,” 

Det er aabenbart, at i dette Brev udtaler sig, ikke sjel- 

den i de samme Udtryk, den mystiske Anskuelse, som Qvie- 

tisterne indskjærpede, Men alligevel er det mærkeligt, hvor- 

ledes Fenelon veed at undgaae hine extreme Conseqvent- 

ser, hvortil Molinos, Guyon, Malleval o. A, forvildede sig, 

skjondt det kun er et Haarsbred, som synes at danne Grændse- 

linien. Man sammenligne Fenelons Yttringer med Molinos's om 

den fuldkomne Fornægtelse; i hvormange Henseender de stemme 

overeens, Fenelon vilde dog aldrig have gjort disse Molinos's 

Ord til sine: ,Ikke at tage Hensyn til Noget, ikke at onske 

Nogel, ikke at ville Noget, ikke at gjåre nogen Slags Anstræn- 

gelse, deri bestaaer Sjælens Liv, Hvile og Glæde” (Aandelig 

Veivis. III, 202). Malleval siger om den fuldkomne Sjæl, at den 

har det, som den vil, thi den vil kun Gud, som den besidder ; 

Fenelon har sagt det Samme, men Malleval og Guyon udlede 

deraf, at al Bån bår indskrænke sig til det ene Onske: ,Skee 

din Villie?” og betragte Brugen af Fader vor i den Udstrækning, 

hvori Jesus Christus har foredraget den, som Virkningen af en 

»interesseret Kjærlighed”. En saadan Anvendelse vilde Fenelon 

ikke have tilladt sig at gjåre. Med Blikket henvendt paa From- 

hedens og Kjærlighedens Ideal, har han dog altid Besindighed 

nok lil at mindes den menneskelige Ufuldkommenhed i den 

reale Verden, til at mindes, at vi her ere endnu paa Pillegrims- 

vandringen og adskilte fra det himmelske Hjem, hvis Maal staaer 

som Belénning for den udholdende Trofasthed. Man kan be- 

breide ham at være inconseqvent, men denne Inconseqvents 

deler han med de hellige Skribenter, der ogsaa opstille Fuld- 

kommenhedens Ideal i dets overnaturlige Håihed, og alligevel 

nedlade sig til at give Forskrifter og Raad, som forudsælte 

Ufuldkommenheden og Mangelfuldheden ved selv de bedste 

Menneskers Stræben og Tilstand. 
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Grevinde Gramonts Retning i religiås Henseende kunde 

ikke blive uden Indflydelse paa hendes Ægtefælle, der, trods 

sin tidligere Letsindighed, eller, om man vil, netop påa Grund 

deraf, maatte til en Tid, hvor Alderdommen begyndte at und- 

drage ham de Nydelser og Adspredelser, hvilke han hidtil havde 

været hengiven, fåle Trang til den Tråst og det Haab, som 

alene Religionen kan skjænke. Hans Kone paatog sig at bibringe 

ham en Kundskab og fåre ham til Betragtninger, hvilke tilforn 

havde været ham ganske fremmede. Hvad der fortælles om 

hans Uvidenhed i religiåse Anliggender, grændser til det 

Fabelaglige. Saaledes findes der i Journal de Dangeau under 

3die Decbr. 1692, hvor der berettes om en farlig Sygdom, 

under hvilken Greven modtog Sacramenterne, tilfåiet fålgende 

Note fra en anonym Haand: ,Grevinden lærte ham i denne 

Sygdom de fårste Begyndelsesgrunde i Religionen, og da hun 

reciterede for ham: Fader vor! udbråd den Syge, efterat hun 

havde endt den: ,,Gjentag for mig, Grevinde! denne Bån; den 

er smuk. Hvem skyldes den?”” Telle étoit son ignorance.” 

— Det holder vanskeligt at begribe, hvorledes en Mand af Grev 

Gramonts Stand og i hans Stilling ved Ludvig XIV's bigotte 

Hof, der dog vel neppe fritog ham mere end de andre Hoffolk 

fra at iagttage i det Mindste den mechaniske Udåvelse af de 

kirkelige Forskrifter, kunde befinde sig i en saadan Uvidenhed. 

Imidlertid findes den samme Fortælling gjentagen i St, Si- 

mons Memoirer”), og den maa vel såge sin Forklaring deri, 

+) Tom. V, p. 255 (ed. 1829): Etant fort mal å quatre-vingt cinq ans, un an 

avant sa mort (dette er en Feiltagelse af St. Simon, som antager, atGrev 

Gramonts Sygdom og Omvendelse fårst henhårer til Aaret får hans Dåd 

— Greven døde i Januar 1707, 86 Aar gammel — istedetfor, hvad der 

kan sees af Fenelons Brev, Gramonts Omvendelse maa sættes fjorten iil 

femten Aar tidligere) sa femme lui parlait de Dieu. L”oubli entier dans 

lequel il en avait été toute sa vie le jeta dans une étrange surprise des» 

mystéres. AÅ la fin se tournant vers elle: ,,Mais, Comtesse, me dis-tu lå 

bien vrai? puis, lui entendant réciter le Paler: ,,Comtesse”, lui dit il, 

»Celte priére est belle; qui a fait cela?” Il n'avait pas la moindre teinture 

d'aucune religion. 
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at Grevinden har bedet eller forelæst Bånnen paa Fransk, me- 

dens hendes Ægtefælle kun var vant til tankelds at høre den 

i Messens latinske Sprog. St. Simon har givet os en Skildring 

af Grev Gramont, der i mange Henseender kan have været 

sand, men dog kjendeligen bærer Præget af de Overdrivelser, 

hvortil Forfatterens Bitterhed ogsaa ved andre Leiligheder har 

forledet ham ved Portraiteringen af hans Samtidige.  ,Grev 

Gramont” — siger han — yvar en Mand af megen Aand, men 

af den Slags Aand, som har sin Styrke i at finde det Onde, 

det Latterlige, det Svage og Forkeerte hos ethvert Menneske; 

han kunde fremstille det med et Par Træk paa en Maade, saa 

at de aldrig udslettedes, og havde den Dristlighed at gjåre del 

offentligen og i Vedkommendes Nærværelse, helst i Kongens 

Paahér, uden at nogen Fortjeneste, Yndest eller Anseelse kunde 

beskjærme Folk derfor, hvad enten det var Mænd eller Qvin- 

der. Paa denne Maade underholdt og underrettede han Kon- 

gen om tusinde grusomme Ting, og han havde derved erhver- 

vet sig Frihed til at sige Alting, selv om Ministrene. Det var 

en gal Hund, hvem Ingen undslap. Hans bekjendte Cujoneri (?) 

fritog ham for alle Fålger af hans Bid (?). Det var en ufor- 

skammet Slyngel og en aabenbar Bedrager i Spil, og han 

spillede om store Summer hele sit Liv. Forresten, skjøndt 

han tog med begge Hænder, var han altid en Tigger, og Kon- 

gens Velgjerninger kunde aldrig gjåre ham flot,” hvormange 

Penge han endog trak fra ham . . . Ingen Nedrighed kostede 

ham noget mod Folk, som han havde mishandlet paa det Værste, 

naar han trængte til dem, og dog var han rede lil at begynde 

forfra, naar han havde faaet, hvad han ånskede. Hverken Ord 

eller Ære gjaldt for ham, lige indtil at han digtede tusinde 

morsomme Historier om sig selv og sågte at vinde Ære af sin 

Skjændsel, ligesom han da ogsaa har efterladt Verden Memoirer 

om sit Liv, hvilke endog hans værste Fiender ikke skulde have 

vovet at offentliggjåre. Kort, Alt var ham tilladt, og han tillod 

sig Alt.” 



At hele Hoffet ved Gramonts Dåd fålte sig befriet fra.en 

stor Plageaand, deri vil man vistnok troe St. Simon paa Ordet, 

men netop derfor tår man ogsaa være noget mistroisk, om 

hvorvidt det hæslige Billede, som her er udkastet under friske 

Erindringers biltre Indtryk, turde være fuldkommen lignende. 

Saameget er vist, at St. Simons Skildring indeholder Modsigel- 

ser, som vanskeligen lade sig forene, f. Ex. Gramonts Cujo- 

neri og hans derpaa grundede Fritagelse for ubehagelige Fol- 

ger af hans Sarcasmer. Ogsaa maatte vel den uafbrudte Yndest, 

som Ludvig XIV viste denne Hofmand, have sin Grund i nogle 

andre Fortrin, end i Egenskaber, der vare de almindelige hos 

hans Standsfæller. Gramont udmærkede sig i det Mindste ved 

een Egenskab, som hårte til Sjeldenheder blandt hiin Konges 

Omgivelser, nemlig Frimodighed. Det er en bekjendt Anek- 

dole, at Ludvig XIV, da han engang blev uenig med sine Med- 

spillere om Reglerne for et Spil, hvormed man underholdt sig, 

opfordrede Gramont, som netop traadle ind i Værelset, til at 

være Voldgiftsmand.  »Sire, De har Uret,” svarede Greven. 

Forundret spurgle Kongen hvorledes Gramont kunde dåmme 

saaledes, inden han endnu havde hørt, hvorom Striden dreiede 

sig. »Dersom det forholdt sig anderledes,” var Gramonts Svar, 

»vilde disse Herrer” — han pegede paa de tilstedeværende 

Hoffolk — »ikke have staaet saa tause.” Endelig afgiver St. 

Simon selv et Vidnesbyrd, der, trods sin håist ufordeelagtige 

Form, dog middelbart tor tale for, al Gramont besad nogle 

bedre Sider end dem, som St. Simon udelukkende fremhæver. 

Idet han nemlig omtaler Grevinde Gramont med den Roes, som 

vi tidligere have anført, tilfålier han: ,Ingen kjendte bedre 

hendes Gemal, end hun; hun levede med ham. paa beundrings- 

værdig Maade. Men hvad der er forunderligt, det er, at det 

er sandt, at hun ikke kunde tråsle sig over hans Tab, omend- 

skjondt hun skammede sig derover.” Hvad Godt og Elskvær- 

digt Hustruens Kjærlighed saae hos sin Mand, uagtet hans store 

Feil bragte hende til at rådme selv over sin Sorg ved hans 
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Tab, det vidste ogsaa et andet kjærligt Gemyt at fastholde og 

derpaa begrunde Haabet om Oprigtigheden og det heldige Ud- 

fald af Grevens Omvendelse, nemlig Fenelon. I et Brev af 

25de Jan. 1693 bevidner han sin Glæde over Grev Gramonts 

Helbredelse og den fordeelagtige Vending, som hans Sygdom 

havde fremkaldt i hans Tænkemaade. ,Den gode Sundhedstil- 

stand” — skriver Fenelon — ,der efter Sigende er ganske 

vidunderlig, maa betragtes som en Gave af Gud, og det vilde 

derfor være urigtigt al benylte den imod Giveren. Det kan ikke 

være andet, end at Hr. Greven vil vise den samme frimodige 

og ærefulde Adfærd i sit Forhold til Gud, som han altid har 

viist i sin Opførsel mod Verden. Gud retter sig efter ædle 

Følelser. Den sande Adel fordrer Troskab, Fasthed og Stand- 

haftighed. En Mand, som er saa erkjendtlig mod sin Konge, 

der dog kun kan skjænke forgjængelige Goder, skulde han 

være ulaknemlig og ubestandig mod Gud, som skjænker Alt? 

Jeg kan ikke troe det, og jeg vil ikke engang tænke det. Jeg 

roer at have seet hans gode Hjerte, og jeg haaber deraf, at 

han har Mod til at foragte en falsk Undseelse og kolde Spot- 

terier.. Men De, Madame! kan bedre end Nogen vogte ham imod 

Selskabernes umærkelige Indflydelser og Vaner. Han bor al- 

vorligen tænke paa, at hans Helbredelse, som forhaler Dåden, 

kun standser den nogle Qieblikke, og at det længste Liv altid 

vil være kort. Hvad mig angaaer, da vil jeg ikke prædike; 

jeg indskrænker mig blot til at glæde mig med Dem over denne 

lykkelige Helbredelse.” 

Endelig er det et hæderligt Vidnesbyrd baade for Greven 

og Grevinden af Gramont, at de ikke blot vedligeholdt deres 

Hengivenhed for Fenelon til den Tid, da Kongens og Hoffels 

Gunst vendte sig fra ham, men ogsaa havde Mod nok til at 

lægge deres Hengivenhed og Deeltagelse i hans Skjæbne offent- 

ligen for Dagen. For at vurdere en saadan Opfårsel maa man 

erindre sig, at den blev viist til en Tid, hvor en Mand som 

Racine kunde tage sin Dåd over, at Ludvig XIV unddrog ham 
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stode i et mere end almindeligt Afhængighedsforhold af denne 

Konge paa Grund af deres Stilling ved Hoffet. Man vil hos 

Bausset i hans Histoire de Fenelon T. II. p. 48 sqq. finde et 

anskueligt Skilderi af det Indtryk, som Udgivelsen af Maximes 

des Saints i Aaret 1697 fremkaldte, og man vil under den 

Kulde, hvormed Fenelons Venner, den Haan, hvormed hans 

Fiender betragtede ham, da han kort efter hiint Skrifts Offent- 

liggjårelse kom til Paris, kunde falte hans Taknemlighed for 

den Deeltagelse, som Ægteparret Gramont ved denne Leilighed 

viste ham. ,Jeg har allid” — skriver Fenelon til Grevinden i 

et Brev dateret Cambray 12te Sepibr. 1697 — »sat stor Priis 

paa den Godhed, som De har viist mig. De vil derfor kunne 

dåmme, om min Erkjendllighed formindskes ved, at De saa for- 
+ 

=) Man vil.kunne kjende denne Stemning af Breve fra Samtidige, som stode 
i det meest forskjellige Forhold til Fenelon. Saaledes skriver Mådme Main- 

tenon til Erkebiskoppen af Paris, Noailles, den 21de Februar 1697: »Jeg 

har seet vore Venner (Hertugen af Beauvilliers og Fenelon); vi have været 

meget forlegne ved hinanden. Erkebispen af Cambray talede et Oieblik 

ene med mig; han kjender det slette Indtryk, som hans Bog har gjort, og 

forsvarer den ved Grunde, som overbevise mig meer og meer om, at Gud 

vil ydmyge denne store Aand, der maaskee har regnet altfor meget paa 

sin egen Indsigt. Han sagde mig, at Fader la Chaise havde gjort ham 

Regnskab for en Samtale, som denne havde havt med Kongen, og hvor- 

efter han fandt det nådvendigt selv at tale med ham. Jeg var enig med 

ham; men ved den Stemning, hvori jeg seer, at Kongen er, vil Erkebispen 

af Cambray kun have ringe Tilfredsstillelse af en Audients. Jeg har ogsaa 

et Oieblik talet med Hertugen af Beauvilliers, som yttrede sin Bekymring 

over Kongens Taushed .... Denne Opposition er ikke bleven indblæst af 

mig; den er i Kongens Hjerte med Hensyn til alle den Slags Nyheder. 

Jeg seer nok, at man vil tilregne mig det, men jeg skylder Dem, min 

Herre! Sandheden, og jeg siger Dem den, etc. Lettres de Mdme Mainte- 

non, Recueil de la Beaumelle T. III. p. 73. Nogle Dage tidligere (d.13de 

Febr.) skrev Bossuet til Biskoppen af Chartres: ,,Bogen (Maximes des 

Saints) vækker megen Allarm; og jeg har ikke hårt nævne et Menneske, 

som billiger den.” Endnu paalideligere turde Abbé Brisaciers Vidnes- 

byrd være. Denne Fenelons ærlige Ven skriver til ham selv (under 24de 

Febr.): ,Jeg er utråstelig over alt det, jeg hver Dag hårer af Folk af et- 

hvert Slags, af enhver Stand, imod et Værk, som bærer Deres Navn.... 

Det er vist, at der er Ingen, som vover at forsvare Dem, hverken hvad 

dets Form eller dets Indhold angaaer.” 
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bindiligen fordobbler Deres Opmærksomhed under Omstændig- 

heder, hvori den &vrige Verden har mistet Hukommelsen. Delt 

er ,yden rene Kjærlighed” at elske Folk, som ikke mere ere i 

Mode; den egennyltige Kjærlighed er Hoffets.” Efterat han har 

talet om sin Beslutning, med Fortråstning og Hengivenhed at 

vente Kirkens Afgjårelse om, hvorvidt han har befundet sig i 

Vildfarelse eller ikke, og derpaa at grunde sit Haab om, at 

Sandheden i ethvert Tilfælde vil triumphere, vedbliver han: 

»Jeg kan ikke slutte, uden at bede Dem sige til Grev Gramont, 

at jeg aldrig i mit Liv skal glemme, at han ikke har rådmet 

over mig, og at han uden Undseelse har bekjendt mig for Hof- 

folkene i Marly.” 

Med dette Brev synes Fenelons Correspondance med Grev- 

inde Gramont at have ophårt. Erkebiskoppens Unaade og Bort- 

fjernelse fra Hoffet havde ,den sårgelige Fålge” — siger Ud- 

giveren af Corresp. de Fenelon p. 210. — »at Grevinde Gra- 

mont meer og meer betroede sig til sine Lærere i Port Royal 

og lod sig af dem forlede til en Partiaand, der passede lidet 

for en Person af hendes Kjån og hendes Stand.” Hvorvidt 

denne Dom er fuldkommen rigtig, maae vi lade staae hen, af 

Mangel paa nåiere Kundskab. Kun er det vist, at Grevindens 

Opfårsel blev af hendes Samtidige, forsaavidt de ikke vare 

Jansenismen hengivne, bedåmt paa samme Maade. Vi finde 

iblandt Mdme Maintenons Breve) en ret mærkelig Notice i 

denne Henseende, som bekræfter, hvad ovenfor er blevet an- 

fort om det spændte Forhold, hvori de to nævnte Damer stode 

til hinanden. Under 13de April 1700 skriver Mdme Maintenon 

i et af sine fortrolige Breve til sin Yndling, Erkebiskoppen af 

Paris, Noailles: ,Grevinde Gramont bad mig for nogle Dage 

siden om at begjere Tilladelse af Kongen til at hun maatte til- 

bringe den stille Uge i Port-Royal. Jeg sagde hende, at denne 

Anmodning vilde ikke blive godt optagen, og jeg spurgte hende, 

+) T. IV. p. 189. 
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hvorfor hun netop nu var falden paa denne Tanke. Hun sva- 

rede mig, at hun havde ikke vovet at gjåre det, saalænge den 

forrige Erkebiskop levede, da han havde altfor megen Uvillie 

mod Nonnerne der. Jeg havde nær sagt hende, at heller ikke 

De, Monseigneur! var Jansenismen gunstigere; men jeg troede, 

at det var bedre, om Sagen strandede hos Kongen selv (!), som 

ogsaa virkelig optog det meget ilde, at man vovede at begjere 

en saadan Tilladelse.”) Grevinde Gramont sælter sig ud over 

=) Det er rimeligt, at her handles om den samme Begivenhed, der ovenfor 

(5. 23) er bleven meddeelt efter St. Simons Memoirer, saa at Beretnin- 

gen i disse angaaer Sagens senere Udfald. Endnu paa et tredie Sted 

finde vi dette Anliggende berårt, I et Brev til Hertugen af Beauvilliers 

skriver nemlig Fenelon (Corresp. de Fenelon Tom. I. p. 79 sqq.) i Anled- 

ning af de Feil, som man burde undgaae ved at undertrykke Jansenismen 

(le cabale des Jansenistes), at -man bår vogte sig for en lidenskabelig, 

haard og altfor stræng Adfærd ved denne Leilighed, hvilket kun skadede 

den gode Sag. ,,Saaledes forekommer det mig f. Ex. at der ikke er ble- 

ven viist Maadehold nok i det, man gjår imod Grevinde Gramont. At 

sige, at man afskyer Port-Royal, det er at sige for meget, synes mig. 

Man burde kun have underrettet Grevinde Gramont om, at hun ikke mere 

skulde besåge Port-Royal, et mistænkeligt Huus, og ladet Publicum vide, 

at man havde gjort hende dette Forbud. Det var ikke hende, som man 

burde ydmyge; hun har Forbindtlighed mod dette Kloster; hun troer der 

ikke at see andet end Opbyggeligt; hun har Racines Exempel for Oine, 

som ofte besågte Port-Royal og sagde det håit til Mdme M(aintenon), og 

hvem man aldrig har dadlet derfor, men Kongens Strænghed burde falde 

påa Erkebiskoppen af Paris, der har for omtrent to Aar siden bedet ham 

om at skjænke Klosteret Ret til atter at optage Novizer”. Dette Brev 

er imidlertid dateret 30te Novbr. 1699, og da Grevindens ovenfor omtalte 

BesågiPort-Royal indtraf i det næste Foraar, i den stille Uge i1700, kunde 
der maaskee være meent et tidligere, men Fenelons Brev kan ogsaa 
referere sig til Forhandlinger, som gik i Forveien for hiint, — Hvad for- 
resten det af Fenelon paaberaabte Exempel angaaer om Racine, da seer 
man af et Brev fra denne Digter til Mdme Maintenon, som findes i Lettres 
de Mdme Maintenon T. II. p. 202 —206, at Racine rigtignok besågte Port- 
Royal og endog med P. la Chaises Vidende, men man seer tillige, hvor- 
ledes disse Besåg vakte ham en saadan Ugunst, at netop Beklagelsen der= 
over er Gjenstanden for hiint Brevs Indhold. For at afværge, at ,han i 
Kongens Øine skulde betragtes som en Mand, der snarere fortjente Kon= 
gens Vrede end hans Godhed”, henviser den derover dybt nedtrykte Poet 
til sit loyale Sindelag, bevidnet ved saamange Leiligheder og tilfåier: 
»Jeg veed, hvad der kan give Anledning til en saa uretfærdig Anklage, 



alle Hensyn i delte Anliggende: hun viser uden videre i et 

Værelse, som hun har i Magdaleneklostret, Portraiterne af Jan- 

senius, Årnauld, Sacy etc. i delte sidste Træk gjenkjende vi 

Grevindens selvstændige, om man vil, lrodsige Charakteer; men 

ligeoverfor det usle Hykleri og den foragtelige Feighed, som i 

hine Partistridigheder vanzirede saa mange af Frankrigs berom- 

teste Mænd, kan en saadan Frimodighed ikke andet end indgyde 

Agtelse for den Person, der især under de da herskende For- 

hold vovede at erklære sin Hengivenhed for det undertrykle 

og mishandlede Parli. 

Grevinde Gramont dåde Aaret efter sin Mand, den 3die 

Juni 1708, i en Alder af 67 Aar. Paa sin Dådsseng anbe- 

falede hun sine tvende Dåttre, hvilke hun ikke kunde efter- 

lade Noget, til Måme Maintenon og Kongen i nogle meget ind- 

trængende Breve; men hverken modtog hun noget Svar, ikke 

heller opnaaedes der nogen Underståltelse for de forældrelåse 

Piger, (af hvilke den ene indgik et ulykkeligt Ægteskab med 

den omtalede Lord Howard). ,Tel est le credit des mourans 

les plus aimés” — siger St. Simon. 

Jeg har en Tante, som er Superiorinde i Port-Royal, og hvem jeg troer at 

skylde uendelig Forbindtlighed. Det er hende, som har lært mig at kjende 

Gud fra min Barndom af, og det er hende, af hvem Gud har betjent sig 

for at drage mig tilbage fra Vildfarelser og Ulykker, hvorijeg var geraa- 

det femten Aar af mit Liv . ... Kunde jeg, uden at være det uværdigste 

Menneske, nægte hende min ringe Hjælp i denne Nåd? Men til hvem var 

det, Madame, at jeg henvendte mig? Jeg opsågte P, la Chaise og fore- 

stillede ham alt det, jeg vidste om dette Klosters Tilstand. Jeg vover 

ikke at troe, at jeg har overbeviist ham, men han syntes meget tilfreds 

med min Frimodighed og forsikkrede mig under Omfavnelser, at han hele 

sit Liv vilde være min forbindtlige Ven. Jeg kan bevidne for Gud, at jeg 

hverken kjender eller besåger et Menneske, som er mistænkt for den 

mindste Nyhedssyge; jeg tilbringer mit Liv i stårste Eensomhed hos min 

Familie sie.” 
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I Overeensstemmelse med et Andragende fra Commissionen 

for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium og danske Regester 

blev der ved Valg udnævnt to nye Medlemmer af Commissionen, 

nemlig de Herrer Etatsraad, Professor Larsen og Professor 

Velschow. Commissionen bestaaer nu af de Herrer Etatsraad 

Molbech, Etatsraad Madvig, Conferentsraad Wegener, Etalsraad 

Larsen og Professor Velschow. 

Til Bedåmwelse af en af Hr, Polylechnisk Candidat- Grove 

i Husum indsendt Afhandling over Marskdannelsen blev en Co- 

mitee udnævnt bestaaende af de Herrer Professorer Steenstrup 

og Liebmann, og Etatsraad Forchhammer. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra the American Academy of Arts and Sciences i Boston. 

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New 

Series Vol. V, Part. 1. Boston 1853. 

Fra the Smithsonian Institution i Washington. + 

A collection of meteorological tables with other tables useful 

in practical meteorology. Washington 1852. 

Sixth annual report of the board of regents of the Smithsonian 

Institution for the year 1851. Washington 1852. 

Portraits of north american indians with sketches of scenery. 

Washington 1852. 

Occultations of planets and stars by the moon during (he year 

1853. Washington 1853. 

Smilhsonian contributions to knowledge Vol. V. Washington 

1853. 

The Mastodon giganteus of North America. Boston 1852. 

De la conclusion å laquelle est arivé un comité de PAcademie 

des sciences de France, par le Dr. Hare. New York 1853, 
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On the conclusion on tornados arrived at by a commiltee of the 

Academy of sciences ofFrance, by Dr. Hare. Philadelphia 1852. 

Fra ihe philosophical Society at Philadelphia. 

Transactions of the American philosophical Society held at Phi- 

ladelphia for promoting useful knowledge Vol. X, Part. 2. 

Philadelphia 1852. 

Proceedings of the American philosophical Society. Vol. V. 

Nr. 48. 1852. 

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 

Vol. VI. Nr. 3, 4, 5, 6 & 7. Philadelphia 1852. 

Fra Udgiverne af the American journal. 

The American journal of sciences and aris; Second Series Nr. 

37—42. New Hawen 1852, Nr. 43—45. New Haven 1853. 

Fra Professor Dana. 

On cerlain laws of cohesive attraction. 

Conspectus crustaceorum, quae in orbis terrarum circumnavi- 

gatione, Carolo Wilkes e classe fæderatæ duce, lexit et de- 

scripsit J. Dana. Cantabrigiæ 1847—49. 

On (he classification of the cancroidea 1854. 

Crustacea paguridea, megalopidea, macroura, cancroidea & cory- 

sloidea. 

Characteristics of some new repliles in the museum of the 

Smithsonian Institution. By Baird and Girard. From (he 

proccedings of the Academy of natural sciences of Phila- 

delphia 1852. 

Fra Lt. Col. Graham. 

Message from the Governor of Maryland transmitting the reporis 

of the joint commissioners and of Lt. Col. Grahams, U. S. 

Egineers, in relation to the intersection of the boundary 

lines of the states of Maryland, Pennsylvania & Delaware. 

Washington 1850. 



65 

Modet den 24% Februar. 

H.. Prof. Westergaard forelagde en Afhandling om den anden 

eller Sakiske Art af Akhæmenidernes Kileskrift, som vil blive 

optaget i Selskabets Skrifter, og meddelte derhos en Udsigt over 

det historiske Indhold i hine Indskrifter og dets Forhold til 

Herodots Beretning. Den ældste akhæmenidiske Indskrift, som 

kjendes, findes ved Murghåb paa Ruinerne af det gamle Pa- 

sargada, hvor Cyrus” Gravsted var, og den hidrårer fra selve 

Perserrigets Stifter, Cyrus, men indeholder kun de faa Ord: 

Jeg Cyrus (Kurush), Konge, Akhæmeniden. De betydeligste af 

disse Kileskrifter skyldes Darius, Hystaspes Son, som i den store 

Indskrift ved Behistån har givet en udfårlig Fremstilling af Be- 

givenhederne i sine fårste Regjerings Aar. Darius begynder 

her med Fremsættelsen af sin Afbyrd, og nævner sin Fader 

Vishtåspa og dennes nærmeste Forfædre Arshåma, Åriyåramna, 

Chishpish og Hakhåmanish, »efter ham ere vi kaldte Hakhåma- 

nishiyå, Akhæmenider, fra gammel Tid af have vi været mægtige, 

fra gammel Tid af er vor Æt kongelig. Otte af min Slægt have 

været Konger får mig, jeg (Dårayavush) er den niende, i en dob- 

belt Linie ere vi Konger.” Denne Angivelse stemmer néie med 

Herodots Fortælling. Af de otte der får ham have været Konger, 

nævner Darius her kun sine fem nærmeste Forfædre fra Vish- 

låspa op til Stamfaderen Hakhåmanish i den ene Ætlinie, hvortil 

han selv hørte; af de tre andre Konger i den anden Linie næv- 

ner han senere ikkun de to Cambyses og dennes Fader Cyrus, 

medens Herodot forsyner os med den tredie, nemlig Cyrus? 

Fader Cambyses, som blev gift med Mandane, Datter af Me- 

diens sidste Konge, Astyages. Denne Cambyses var sikkerlig 

en Son af Chishpish og Sånnesån af Hakhåmanish, som det 

fremgaaer af Herodots VII, 44, hvor han lader Xerxes opregne 

sine Forfædre, Darius, Hystaspes, Arsames, Armnos, Teispes, 
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Cyrus, Cambyses, Teispes og Achæmenes; thi denne Liste er 

kun for saavidt urigtig, som den lader begge Linierne, der be- 

gynde med Teispes eller Chishpish og saaledes vare samtidige, 

folge efter: hinanden, hvorved Teispes? Navn er gjenlaget lo 

Gange. Akhæmenidernes Familie hørte til Pasargaderne, der 

efter Herodot (I, 125) var den mægtigste af de ti Folkestam- 

mer, der beboede det egenlige Persien; men den kan ikke have 

været nogen meget gammel Familie, da Stamfaderen maa have 

været omtrent samtidig med Mediens Konge Cyaxares. Da 

Persien ifålge Herodots Fortælling udgjorde en Del af det me- 

diske Rige, maa Darius” Angivelse i Behistån- Indskriften, al 

hans Slægt fra gammel Tid af har været kongelig, nærmest for- 

staaes derhen, enten at hans Forfædre får Cyrus havde været 

Underkonger i Persien under Medernes Overherredåmme, eller 

blot at hans Slægt den Gang var den mægtigste og mest ansete 

i Landet, hvorfor det var naturligt, at Astyages, naar han fryg- 

tede for at gifte sin Datter bort til en Meder, passende til hen- 

des Stand, netop i denne Akhæmenidernes Familie valgte til 

Svigerson den, som ved sin Fådsel vel da var sin Slægts Over- 

hoved, men som Astyages paa Grund af Persiens underordnede 

Forhold gjerne kunde have anseet for altfor ubetydelig til der- 

fra at vente nogen Fare for sin egen Sikkerhed. Denne Cam- 

byses? og Mandanes Sån, Cyrus, var saaledes Fætter til Arshåma, 

Darius” Bedstefader, og delte Aldersforhold fremgaaer ogsaa af 

Herodots Fortælling; thi da Cyrus efter 29 Aars Regjering drog 

mod Massageterne, ledsagedes han paa dette Tog af Hystaspes; 

men Cyrus som blev ængstet af en ulykkespaaende Drom, der 

viste ham den unge Darius med Vinger paa Skuldrene, over- 

skyggende Asien og Europa, og som derfor frygtede for denne, 

sendle Hystaspes tilbage til Persien forat bevogte sin ældste 

Son, som den Gang endnu ikke havde den fornådne Styrke til 

al bære Vaaben. 

Darius meddeler intet om Cyrus” Historie; han begynder 

sin Fortælling med sin Frænde, Cyrus?” Søn Cambyses, Kambujiya, 
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som for ham var Konge der, og dennes Broder, som her 

kaldes Bardiya, men af Herodot Smerdis, uden at det er let at 

see, hvorfra dette s i Begyndelsen af Navnet er kommet, der i 

alle tre Kileskriftsprog fattes, medens Æschylus (Pers. 745) har 

bevaret et Kongenavn Merdis, som kun afviger fra det persiske 

Navn i Ombylningen af b og m, der vel nærmest hidråre fra, 

at dette Navn er kommet til Grækerne igjennem det Babylo- 

niske hvor disse to Bogstaver b og m låbe sammen, og i 

Skriften tildels udtrykkes ved samme Tegn; forresten findes den 

samme Ombytning af b og m i andre persiske Navne, hvori det 

persiske baga, Gud, er ombyttet med græsk Meya. Hin Bardiya 

eller Smerdes, siger Darius, havde baade Fader og Moder til- 

fælles med Cambyses; Cambyses dræbte ham, men Drabet 

blev ukjendt for Folket; derpaa drog Cambyses til Ægypten 

(Mudråya), hvorefter Folket faldt fra, Lågnen blev mægtig over 

Landene, i Persien, Medien og i andre Lande. Denne korte 

Udsigt over Cambyses” Forhold til Broderen stemmer med He- 

rodot, kun i Tiden afvige de noget, idet Smerdes ifålge Ind- 

skriften blev dræbt får Cambyses drog til Ægypten, medens 

Herodot lader ham fålge med paa dette Tog, hvor Cambyses 

blev fortrydelig over, at han var den eneste Perser, som havde 

formaaet næsten at spænde den Bue, som Ichtyofagerne havde 

bragt med sig fra den æthiopiske Konge, hvortil ingen af de 

andre Perser have været i Stand (III, 30), og derfor hjem- 

sendte ham til Persien; først nogen Tid derefter lod Cam- 

byses ængstet af en Drom ham dræbe ved Gildingen Prexaspes. 

Men begge er enige i at Drabet skete hemmeligt, hvad der bi- 

drog til at Magerens kort derpaa folgende Usurpation kunde 

lykkes. Om denne fortæller Darius: En Mager ved Navn 

Gaumåta kom fra et Bjerg Arakadri i Pishiyauvåda den fjortende 

i Maaneden Viyakhana. Han 16i for Folket og sagde: jeg er 

Bardiya Cyrus” Sån og Cambyses? Broder. Folket vendte sig 

da fra Cambyses til denne, baade Persien, Medien og andre 

Lande, han bemægtigede sig Riget d. Yde i Maaneden Garma- 
B% 
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pada; derefter dåde Cambyses, hvorved i Indskriften bruges el 

Udtryk uvåmarshivush, der synes at betyde, ved selvvoldt Dåd; 

ligesom Herodot fortæller, at Cambyses paa Efterretning om 

Magerens Usurpation under Broderens Navn, brod op fra Ægyp- 

len og ved Byen Agbatana i Syrien saarede sig selv tilfældigvis 

i Laaret, hvad der voldte hans Dåd efter en Regjering af syv 

Aar og fem Maaneder. Derimod nævner Herodot ikke Navnet 

Gaumåta, men siger udtrykkelig (IL 61), at han ikke alcne lig- 

nede Smerdes, men ogsaa havde det samme Navn. Broderen 

Patizithes nævnes ikke af Darius, skjøndt han ifålge Herodots 

Fremstilling, var den egenlige Ophavsmand lil denne Usurpation. 

»Det Rige, fortsætter Darius, som Mageren Gaumåta fratog Cam- 

byses, tilhårte fra gammel Tid af vor Familie. Mageren Gau- 

måta fratog Cambyses baade Persien og Medien og de andre 

Lande, han handlede efter eget Tykke, han blev Konge. Ikke 

var åer en Mand, hverken Perser, eller Meder, eller nogen af 

vor Slægt, som vilde fratage Mageren Riget. Folket frygtede 

for hans Grumhed, og han vilde have dræbt det hele Folk, som 

for havde kjendt Smerdes, for at man ikke skulde faae at vide, 

at han ikke var Cyrus” Sån. Ingen vovede at modsætte sig 

denne Mager, indtil jeg (Darius) kom.” Mordet paa Smerdes, 

siger Herodot, var skeet hemmeligt, kun faa vidste det, de fleste 

troede at han endnu var i Live, og selv Cambyses Forsikkring 

paa Dådslejet om det modsatte blev ikke troet; man holdt det 

for aldeles usandsynligt, at Mageren skulde af sig selv have 

tilegnet sig Regjeringen (III. 66), og i de syv Maaneder Gaumåta, 

den falske Smerdes efter Herodot regjerede, levede han skjult 

indenfor Kongeborgen, som han ingensinde forlod, ligesaa lidt 

som han kaldte til sig nogen af de fornemme Perser. Herodot 

taler intet om hans Grumhed, tværtimod siger han, at han viste 

store Velgjerninger mod alle sine Undersaatter, idet han lovede 

dem Fritagelse for Krigstjeneste og Afgifter i tre Aar, saa al 

alle asiatiske Nationer med Undtagelse ene af Perserne, savnede 

ham meget, da han var dåd. Begges Beretninger om Magerens 



69 ; 

Opfårsel kunne gjerne være paalidelige; de ere kun seet fra et 
forskjelligt Synspunkt; thi ligesom Mageren efter Herodols For- 
tælling lokkede for de undertvungne Folkeslag, er det naturligt, 
al han paa den anden Side har gjort eller villet gjåre hvad 
han kunde, for at sikkre sig Magten, navnlig ved at dræbe de 
Personer, som havde kjendt den virkelige Smerdes, og som der- 
for kunde råbe ham, får hans Magt var blevet tilstrækkelig be- 
fæstet; men saadanne Forholdsregler maatte især ramme Per- 
serne, og del er ikke saa underligt, at Darius ene har mærket 
sig denne Side af hans Opfårsel. 

Om Magerens Drab har Herodot en udførlig Beretning. 
Han lader Olanes fårst fatte Mistanke om hans Bedrag, og da 
han ved sin Datter Fædyme, havde skaffet sig Vished, meddelte 
han Sagen til Aspathines og Gobryas, der ogsaa havde fattet 
samme Mistanke og derfor ikke tvivlede om Rigtigheden af 
Olanes Beretning om Magerens Bedrag. Disse tre førbandt sig 
derefter med Intafernes, Megabyzos og Hydarnes. Til samme 
Tid kom Darius fra Persien til Susa, og blev optagen i deres 
Forbund; men ligesom han paa sin Side troede at være den 
eneste der kjendte Sagens sande Sammenhæng, og derfor var 
ilet fra Persien med det Forsæt at fælde Mageren, saaledes var 
det ogsaa ham, der ved sin Raskhed og Bestemthed nådte de 
andre Forbundsfæller til uden Ophold at sætte deres Planer i 
Udførelse; hvis Resultat blev Drabet af Mageren ved Darius? 
Haand og af dennes Broder, og som Fålge deraf et almindelig 
Blodbad paa alle Magerne som Perserne traf paa. Darius der- 
imod i sin Indskrift fatter sig i Korthed; han siger blot: jeg 
dyrkede Auramazda, Auramazda ydede mig Hjælp; den 10de i 
Maaneden Bågayådi dræbte jeg med mine tro Mænd Mageren 
Gaumåta og hans fornemste Folk. Paa et andet Sted i Slut- 
ningen af samme Indskrift nævner Darius de sex Personer, som 
stode ham bi i Drabet paa Mageren. Antallet stemmer med 
Herodots og fem af Navnene, skjåndt ikke i den Orden hvori 
Herodot anfårer dem som delagtige i Daaden. Darius begynder 
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med 1) Vindafrana (Intafernes), Sén af Vayaspara, dernæst 

nævnes 2) Ultåna (Otanes) Sån af Dukhra, 3) Gaubruva (Gobryas) 

Son af Marduniya, 4) Vidarna (Hydarnes) Son af Bagabigna, 

5) Bagabukhsa (Megabyzos) Sån af Daduhaya, og 6) Ardumanis 

Son af Vahuka. Kun det sidste Navn er forskjelligt fra Hero- 

dot, der i Stedet for dette har Aspathines, hvad kun kan være 

en Hukommelsesfeil hos ham; Navnet selv er aldeles persisk, 

og en Aspathines nævnes og afbildes som Darius? Pilebærer paa 

det Basrelief, der findes over Kongegraven ved Persepolis. 

Nogen stårre Uoverensstemmelse findes i Angivelsen af Fædre- 

nes Navne. Herodot nævner tre af disse, hvoråf kun det ene, 

Mardonios, Marduniya, er fælles, medens derimod Navnet paa 

Megabyzos Fader Zopyros ikke stemmer med Daduhaya, og Navnet 

paa Olanes Fader Farnaspes er aldeles forskjelligt fra Pukhra. I 

denne Henseende er vistnok Angivelsen hos Darius den riglige, og 

det samme maa ogsaa antages om Stedet, hvor Mageren blev 

fældet, som Herodot henfører til Susa, men Darius til en Borg 

Sikpauvatis i Landskabet Nisæa, en Del af Medien, ligesom det 

ogsaa vilde være det naturligste, at Mageren helst dvælede paa 

et Sted, hvor han var sine egne Stamfrænder nærmest. Darius 

henfører vel ikke udtrykkelig Gaumåta til Medien, men det gjår 

Herodot, der tillige beretter (i, 101), at Magerne var en af de 

sex Folkestammer, hvoraf Mederne bestod, iblandt hvilke de 

synes al have indtaget samme Stilling som Leviterne blandt 

Jøderne, nemlig udgjort en egen Præstestamme, 

Efter Drabet paa Mageren lader Herodot de syv Forbunds- 

venner raadslaae om Sagernes Stilling, hvorved Otanes anbe- 

falede en democratisk, og Megabyzos en oligarchisk Regje- 

ringsform, medens Darius forsvarede den monarkiske. Hans 

Mening vandt de dvrige fires Slemmer for sig; og der blev 

besluttet at vælge en af dem til Konge; dog var Otanes saa 

democratisksindet, at han frabad sig denne Ære, da han hver- 

ken ånskede at regjere eller blive regjeret, og afstod sin Ret 

til Tronen paa det Vilkaar, at ingen skulde have at byde over 
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ham eller hans Efterkommere til evig Tid; hvad de andre sex 

indråmmede ham, hvorhos de vedtog at stige til Hest den fål- 

gende Morgen, og den skulde da være Konge, hvis Hest først 

vrinskede ved Solens Opgang. Ved et Konstgreb lykkedes det 

Darius” snilde Staldmester Obares, at bevæge dennes Hest til at 

vrinske i rette Tid og derved at erhverve sin Herre Tronen; 

Darius belånnede ham ved til hans Ære at opreise et Stenbil- 

lede, som forestillede en Mand til Hest, med Indskrift: Darius 

Hystaspes Sån erholdt Herredåmmet over Perserne ved sin 

Hests og Staldmesters Snildhed. Om denne Raadslagning og 

Staldmesterens Snildhed taler Darius ikke i sin Indskrift. Men 

skjondt hele denne Herodots Fortælling vistnok er betydelig 

udsmykket i sine Enkeltheder, er det dog aldeles ikke usand- 

synligt, at en Raadslagning virkelig har fundet Sted efter Ma- 

gerens Drab, ikke om den fremtidige Regjeringsform, men vel 

om den fremtidige Konge, da de alle syv hårte til Persiens 

fornemste og mægtigste Mænd, som vel kunde gjøre Fordring 

påa den ved deres fælles Daad ledigblevne Trone; eiheller vilde 

det have været saa aldeles uklogt handlet, om Otanes havde 

foretrukket det mindre visse for det stårre uvisse, og frivillig 

lrukket sig tilbage fra Valget paa det Vilkaar, Herodot anfårer ; 

og det synes lværtimod saa meget mere rimeligt, at dette eller 

noget lignende virkelig er foregaaet, siden Herodot tilfåjer 

(III, 83), at Otanes Familie endnu (altsaa paa hans Tid) var 

den eneste fri Familie i Persien, der havde den Forret ikke at 

adlyde, uden den selv vilde, naar den kun ikke overtraadte de 

persiske Love; en Forret som ikke ene kunde hidråre fra Del- 

agtighed i Magerens Drab, da i saa Fald de andres Familier 

sagtens vilde have været i Besiddelse af samme. Den anden 

Del af Herodots Fortælling er vel heller ikke blottet for al 

Sandsynlighed; den siger dog i sin Almindelighed kun, at man 

i Stedet for al udsætte sig for Tilfældighederne af en Lodtræk- 

ning eller et frit Valg af Perserfolket, foretrak at overlade Val- 

get lil Gudernes Dom og Afgjårelse ved et helt naturligt og 
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i og for sig selv ubetydeligt Varselstegn, og at Darius Staldmester 

ved sin jordiske Snildhed forekom Gudernes Dom eller henledte den 

til den rette. I sin indskrift omtaler Darius vistnok, at Herredåmmet 

over Perserne fra gammel Tid tilhårte hans Familie, men han 

oplræder dog ikke som Legimitetens Talsmand, og kunde heller 

ikke vel gjére det, da hans Fader endnu levede; men han siger 

her og ofte: ved Ormazds Naade blev jeg Konge, Ormazd gav 

mig Herredåmmet; hvad der synes at tyde paa at det ikke var 

hans Afbyrd ene, der forskaffede ham Tronen. 

Derefter fortsætter Darius: Det Herredåmme, som var taget 

fra vor Familie, det erhvervede jeg tilbage; jeg satte det paa 

sin Plads som det var får, saa gjorde jeg det; de Altere (åya- 

dana) eller den Gudsdyrkelse som Mageren Gaumåta bavde om- 

styrtet, gjenoprettede jeg, og for Folket dets Tjeneste, Plads 

og Hæder, og for Familierne hvad Mageren havde beråvet dem. 

Jeg satte Folket paa sin Plads, baade Persien og Medien og 

andre Lande, som det får havde været, bragte jeg det råvede 

tilbage. Ved Ormazds Naade gjorde jeg det. Jeg bestræbte 

mig for at sætte min Familie paa sin Plads, som får, saaledes 

bestræbte jeg mig ved Ormazds Naade, den Gang da Mageren ikke 

havde fortrængt vor Familie. Darius sågte at bringe Sagerne i 

sin gamle Gang; men mærkelig er den ene Sætning med Hen- 

syn til Gudernes Dyrkelse, som jeg her blot skal beråre. Den 

viser en Modsætning imellem Magernes og Darius?” Tro, der vel 

turde tyde hen til en Modsætning og Kamp imellem Magernes, 

med de vestasialiske Nationers mere overensstemmende og paa 

Naturdyrkelsen grundede, Gudelære og den fra Nord-Iran frem- 

trængende Zoroastriske mere philosophiske Tro; en Fremtræn- 

gen som det synes at Darius væsenlig har fremmet, selv hos 

sine egne Landsmænd; thi deres Gudelære saaledes som den 

fremstilles i Korthed af Herodot (I, 131) var aldeles forskjellig 

fra den nordiranske Dyrkelse af Ormazd, hvis Navn Herodot end 

ikke nævner, men som idelig paakaldes af Darius og hans 

Efterfålgere.. Herodots Fortælling om Magernes almindelige 
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af denne Dag, paa hvilken Magerne vare fredlåse, tyder ogsaa 

hen paa samme Modsætning og viser, at denne Præstestamme 

langt fra var høit anseet af Perserne. 

Efter sin Tronbestigelse (i Aaret 521 får Chr.), fortæller 

Herodot, inddelte Darius sit Rige i tyve Satrapier, som han 

udførlig beskriver. Darius synes at tyde hen derlil i det oven- 

for anfårte Sted, men derimod giver han os udførlig Underret- 

ning, om den Måje han udstod og de Kampe han udholdt, forat 

sammenholde hvad han havde vundet, hvoraf Herodot kun med- 

deler nogle faa Træk. Kort efter Magerens Drab, altsaa vel 

samme Aar som Darius besteg Tronen 524, udbråd en Opstand 

i Nabolandene Susiana og Babylonien. Paa fårste Sted optraadte 

en Abprina, Sån af Upadranma, men skjåndt Susianerne hyldede 

denne deres Landsmand som Konge, var dog denne Opstand 

"af ringe Betydenhed. Darius siger blot: jeg sendte til Susa, 

(men. ikke hvem eller hvad), Aprina førtes bunden til mig, jeg 

dræbte ham. Af stårre Betydenhed var derimod Opstanden i 

Babylonien, og det er den eneste, som Herodot udfårlig om- 

taler. Her optraadte en Babylonier, en Sån af Anaira, ved 

Navn Naditabira, eller som det egentlig låd Nidilbel d.e. efter 

Rawlinsons sindrige Udtydning, Bels Gave. Om ham hedder det: 

han låj for Folket i Babylon og sagde, jeg er Nabukudrachara 

en Sån af Nabunit. Nabunit eller som Herodot kalder ham 

Labynetos, var den sidste Konge i Babylon, og hans Rige 

erobrede Cyrus; men Babylonierne fandt sig ikke tilfreds med 

Persernes Herredåmme, og, som Herodot fortæller, benyttede de 

hemmeligt Tiden, medens den falske Smerdes herskede, til at 

ruste sig, for at gjenvinde deres gamle Uafhængighed; og da 

den saaledes forberedte Opstand udbråd, skete det med største 

Alvor og Bestemthed. Som Herodot berelter, valgte enhver 

sig en Kvinde til at tilberede Foden, alle åvrige Kvinder dræb- 

les, med Undtagelse af Mådrene, forat de ikke skulde tære 

påa den opsamlede Mad. Herodot nævner ikke deres Anfårer, 
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Niditbel. Darius drog selv imod ham. Babylonerne sågte først 

at hindre Overgangen over Tigris, men det lykkedes Darius at 

komme over denne Flod, d. 26de i Maaneden Apriyådiya, og 

faa Dage derefter, den 2den i Maaneden Anåmaka%) (thi disse 

to Maaneder synes at have fulgt umiddelbart efter hinanden), 

slog han Babylonernes Hær ved Byen Zazåna ved Eufrat, hvor- 

fra Nidilbel flygtede til Babylon; og fulgtes did af Darius. Den 

paafålgende Beleiring af denne Stad varede efter Herodot tyve 

Maaneder, og uagtet al Anstrængelse fra Darius Side, blev den 

forst indtaget ved Zopyros håihjertede Selvopoffrelse og sne- 

dige Bedrag mod de godtroende Babhyloner. I sin Indskrift 

fatter Darius sig i Korthed: Jeg rykkede mod Babylon; ved 

Orinazds Naade indtog jeg Babylon, og jeg fangede Niditbel 

og dræbte ham derpaa i Babylon. Herodot tilfåjer, at Darius 

lod Stadens Mure nedrive og henved tre Tusende af de for- 

nemste Mænd korsfæste. Skjondt Darius ikke angiver Beleirin- 

gens Varighed, fremgaaer det dog af den fålgende Fortælling, 

at han var nødt til længe at holde sig der, uagtet hans Nær- 

værelse håiligen udkrævedes paa andre Steder, under det store 

Oprør som udbråd og nær truede med at oplåse Perserriget; 

men som dog Herodot aldeles har forbigaaet, idet han lader 

ham strax efter denne Indtagelse af Babylon drage mod Sky- 

therne. 

Om dette Oprårs Enkeltheder fortæller imidlertid Darius 

udførligt: Medens jeg var i Babylon, faldt fra mig Persien, 

Susiana, Medien, Assyrien, Ægypten, Parthien, Margiane, Satte- 

gyderne og Sakerne. Heraf synes Opstanden i Ægypten og 

hos Sakerne at have været af ringe Betydenhed. Den ægyptiske 

omtaler Darius slet ikke, og om Sakerne taler Darius først i 

den Del af Indskriften, som senere er blevet tilféjet. Heller 

+) Maaneden Anåmaka (eller den navnlåse) falder omtrent sammen med Vin- 

tersolhverv efter hvad Rawlinson har oplyst om den babylonske Calenders 

Indretning, og Slaget ved Zazåna fandt saaledes Sted i de sidste Dage 

af Aaret 521 f, Chr. 
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ikke blev Opstanden i Susa denne Gang af videre Følger. Den 

lededes af en Perser Martiya, en Sån af Chinchakhri, som ud- 

gav sig for Imanis, uden at det siges hvorfor eller hvad Be- 

tydning dette Navn havde for dette Lands Beboere. Disse synes 

end ikke at have sluttet sig videre til Marliya, tværtimod siger 

Darius, at da han var i Færd med at drage mod ham (altsaa 

fra det nærliggende Babylon, med hvis Beleiring han da var 

sysselsat) grebe Susierne selv denne Håvding og dræbte ham. 

Med langt stårre Farer truede Opstanden i Medien. Her 

optraadte en Meder, Fravartis, men ikke under sit eget Navn, 

thi han udgav sig for Khshaparita af Uvakhshataras Æt. Uva- 

khshatara er Herodots Cyaxares, en Sånnesån af Dejokes, den 

fårste Konge over hele Medien, og Fader til den sidste, Astya- 

ges. Denne der blev overvundet af Cyrus og beråvet Mediens 

Trone, dåde sånnelås, og Fravartis optræder derfor kun som 

Faderens Cyaxares” Ælling; men i hvad Forhold Khshaparita stod 

til Cyaxares eller Astyages, omtales ikke. Den Del af Kriger- 

folket som var hjemme i Medien sluttede sig til Fravartis, me- 

dens den Del saavel af Persere som Mederne, der var hos 

Darius forblev ham tro; og han udsendte mod hin en Perser 

Vidarna, der vel sagtens er den samme som deltog i Magerens 

Drab. Darius fortæller: ham gjorde jeg til Hærfårer og sagde, 

drag hen, slaa den mediske Hær, som ikke kalder sig min. 

Derpaa drog Vidarna bort; da han kom til Medien, leverede 

han Mederne et Slag ved den mediske By Maru. Deres Hær- 

forer kunde ikke holde Stand. Ormazd ydede mig Hjælp, ved 

Ormazds Naade slog Vidarna den fjendtlige Hær d. 27de i Maa- 

neden Anåmaka. Dette maa saaledes have været Aaret efter at 

Darius slog Babylonerne ved Zazåna og medens han ifålge 

Herodot var sysselsat med Babylons Beleiring (omtr. 520 f. Chr.) 

Vidarna vandt Slaget over en medisk Hærafdeling, men da han 

derefter ventede i det mediske Landskab Kampada, indtil Darius 

selv kom til Medien, har han aabenbart været for svag og 

Fjenderne for stærke til, at han kunde videre forfålge sin Seir. 
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Omirent samtidig blev der kæmpet haardnakket i Mediens 

vestlige Naboland det bjergfulde Armenien og tilgrændsende Del 

af Assyricn. Årmenien nævnes ikke i den korte Liste, som 

Darius forudskikker sin Fortælling over de Lande som deltoge 

i dette omfattende Oprår imod ham, men derimod Assyrien, 

hvoraf Armenien synes at have været betragtet som udgjårende 

en Del, då ellers en egenllig assyrisk Opstand ikke omtales. 

Darius siger heller ikke hvem der ledede Armenierne, og det 

er derfor sandsynligt, at de have sluttet sig til Fraortes. Da- 

rius udsendte fårst som Hærfårer en Armenier ved Navn Då- 

darshis; han traf Oprårerne ved den armeniske By Zuza og slog 

dem den 6te i Maaneden Puravåhara (omtrent April 519), og tolv 

Dage derefter den 18de i samme Maaned ved Fæstningen Tigra. 

Den babylonske Oversættelse meddeler ved dette og ved enkelte 

af de folgende Slag Antallet paa de Dræbte og Fangne, et Til- 

læg som fattes i de to andre Skriftarters Text, ret som om 

Darius havde anseet det for særligt nodvendigt at vise den 

semitisk talende Del af sit Rige sin store Vælde og dén Siraf 

der havde truffet hans Fjender. Ved Tigra er Tallet imidlertid 

ringe. Dådarshis fældede ikkun 546 og fangede 520; men kort 

derefter nemlig den Yde i Maaneden Påigarchis (lhi den svarer 

til den Maaned der i den babylonske Calender stemmer med 

Juni), leveredes et nyt Slag ved den armeniske Fæstning 

Uhyåma, hvor Dådarshis ogsaa blev Seirherre;” dog da han ikke 

rykkede videre frem men ventede der ligesom Hydarnes i Me- 

dien, indtil Darius selv kom did, har vel ogsaa Opråret paa 

dette Punkt været for stærkt og almindeligt, og Darius udsendte 

ogsaa nu en ny Hær mod dette Land. 

Thi imidlertid synes Babylon at have været indtaget efter 

20 Maaneders Beleiring i Efteraaret 519, og Darius kunde der- 

for sende en ny Hær til Armenien under Anfårsel af en Perser 

Vaumisa. Han traf Armenierne i det assyriske Landskab Achila, 

hvad der synes at antyde et Fremskridt af Oprøret, idetmindste 

påa denne Kant. Han slog dem der d. 15de i Maaneden Anå- 
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maka (Slulningen af December 519 eller Begyndelsen af Januar 

518), og som den babylonske Text tilfåier nedhuggede af dem 

2024. Vinteren har da sagtens standset videre Fjendiligheder i 

dette Bjergland; men det fålgende Foraar, d. 30te Puravåhara 

(omtr, i April 518) angreb Armenierne alter Vaumisa i Land- 

skabet Autiyåra; men han slog dem paa Flugt, nedhuggede 2045 

afdem og gjorde 1559 Fanger. Men desuagtet var Oprøret ikke 

brudt og Vaumisa blev nådt til at oppebie Darius Ankomst til 

Medien. Paa den Tid stode saaledes tre Hærfårere der i 

Marken, Dådarshis og Vaumisa i Armenien og Vidarna i selve 

Medien, ude af Stand til at faae Bugt med Fjenden, der til for- 

skjellig Tid og Sted havde leveret dem sex Slag. 

Darius selv maa have fundet Sagernes Stilling her betæn=— 

kelig. Han var imidlertid brudt op fra Babylon og havde delt 

sin Hær, hvoraf han sendle den ene Del mod Persien, medens 

han selv med den anden drog mod Medien. Fraortes rykkede 

ham imåde, og det kom til et afgjårende Slag ved Byen Gun- 

drus i Medien, hvor Fraortes blev slaaet den 25de i Maaneden 

Adukani%) (omtr, Mai 518) og flygtede med sine tro Ryttere til 

Raga, den betydeligste og ældgamle By i det nordåstlige Me- 

dien. Darius synes at have dvælet i det sydlige af Landet, 

") Denne Maaned nævnes kun paa dette Sted, og dens tilsvarende babylonske 
Navn er forsvundet. Den maa have faldet får Garmapada (Juli), da Hy- 

staspes den første i denne Maaned sejrede over Partherne ved den fra 

Raga ham tilsendte Ijælp, altsaa efter Slaget d. 25de Adukani. Paa 

den anden Side maa den have været nær ved Puravåhara, thi den 12te i 

denne Maaned bleve Perserne slaaede af Artavardiya, som fårte den Del 

af Darius Hær, som han havde sendt did. Da Påigarchis ifålge den baby- 

lonske Calender nærmest svarer til Juni, og Garmapada ifålge sit Navn 

(Hedens Plads) maa have været en Søommermaaned, og Puravåhara (det 

stærke Foraar) af samme Grund en Foraarsmaaned og nærmest April, for- 

moder jeg, at Adukani nærmest har været Mai, og et Tidsrum af 35 Dage 

vilde være tilstrækkelig til at bringe en Hær fra Nærheden af Ecbatana, 

hvor Gundrus synes at have ligget, til Raga og derfra til det nære Par- 

thien. Får Puravåhara har sagtens Viyakhana gaaet, da dens Navn, den 

aabne, aabnende, aabenbarende, synes at hentyde tilBegyndelsen af For- 

aaret, da Gråden begynder at spire frem, 
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maaskee forat kunne være nærmere ved Persien, hvor en af 

hans Hærfoérere paa samme Tid kæmpede; og lod derfor Fra- 

ortes forfålge ved sin Hær eller ved en Del deraf. Den naaede 

Fraortes i Raga og fangede ham der tilligemed hans fornemste 

Hovdinge. Darius behandlede dem grusomt, han siger selv: 

Fraortes blev bragt til mig; jeg afskar hans Næse, Tunge og 

Oren, og hudflettede ham; han blev holdt bunden ved min Dør, 

og hele Folket saae ham; derpaa korsfæstede jeg ham i Ec- 

batana, og de som vare hans fornemste Mænd, dem hængte jeg . 

i Ecbatana indenfor Fæstningen. 

Hermed var Opråret brudt, men endnu ikke ganske dæm- 

pet; thi Partherne og Hyrkanerne havde ogsaa reist sig og 

taget Fraortes Parti. Der var Darius” Fader Hystaspes Satrap 

og han slog ogsaa Partherne, som Darius siger, ved Vispauzatis 

d. 22de i Maaneden Viyakhana (omtr. Marts 518), altsaa om- 

[rent samtidig med at Darius bråd op fra Babylon mod Medien; 

men det var fårst, da Darius” Hær havde naaet Raga, og der- 

fra blev sendt ham til Undsætning, at han ved Patigrabana bi- 

bragte Partherne d. forste i Maaneden Garmapada (omtr. Juli 

518) et betydeligt Nederlag, hvorved han nedhuggede 6560 og 

gjorde 4182 Fanger; og som Fålge heraf underkastede disse 

Lande sig Darius. Ikke bedre gik det deres åstlige Naboer 

Margerne, der ogsaa havde reist sig mod Darius, uden som 

det synes at anerkjende Fraortes som Herre, men mere forat 

gjenvinde deres egen Frihed, da det hedder, at de havde taget 

en Marger, Fråda til Håvding. Margiane udgjorde en Del af 

Baktrien, og Satrapen der, en Perser ved Navn Dådarshis drog 

påa Darius” Bud imod Oprørerne og slog dem ligesaa fuldstæn- 

digt, som Hystaspes Partherne; da Antallet af de dræbte efter 

den babylonske indskrift, belåb sig til 42,3 (men Tallet for 

Tierne er forsvundet), og af Fanger til 6562, Slaget blev le- 

veret d. 23de i Maaneden Apriyåtiya, og vel samme Aar, som 

Darius var kommen til Medien (altsaa omtr. November 518). 
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Efter dette Nederlag underkastede Margiane sig, og saaledes . 

var Medernes Opstand fuldstændig tilintetgjort. 

Denne Medernes Opstand og den langvarige og haardnak-— 

kede Kamp for deres Uafhængighed forbigaaer Herodot aldeles 

i sin Darius” Historie, skjondt han i Forbigaaende nævner den 

paa et andet Sted. Ved Omtalen af Astyages Fald (1, 130) 

siger han, at denne voldte ved sin Haardhed, at Mederne mi- 

stede Herredåmmet over Asien åstenfor Floden Halys, og til- 

filer, at de siden af Forbittrelse herover faldt fra Darius, men 

bleve derpaa overvundne i et Slag og alter undertvungne. 

Herodot mener aabenbar netop denne mediske Opstand, som 

Darius Hystaspes Sén omtaler i sine Enkeltheder, og den var 

altfor betydelig til at kunde være forblevet skjult for og ukjendt 

af Herodot. Men derved bortfalder den Slutning man med Hen- 

syn til hans Levealder har bygget paa hint Sted, idet man 

ukjendt med hin Opstand, har troet at Herodot mente en langt 

senere, som fandt Sted 408 f, Chr. imod Darius Nothos, og al 

han fålgelig ikke blot har oplevet denne, men ogsaa i sin høie 

Alderdom (han var født 484 f. Chr.) i Thurium havde tilfåiet 

hin Bemærkning til sit historiske Arbeide, som han 40 Aar tid- 

ligere havde forelæst i Athen. 

Ligesaa lidt som den mediske omtaler Herodot i Darius” 

Historie den persiske Del i Opstanden, som dog hellerikke var 

ringe eller ubetydelig, og vi skylde ene Darius al den Kund- 

skab vi nu besidde desangaaende. Medens han var sysselsat 

med Babylons Beleiring faldt ogsaa Persien fra ham. Her op- 

traadte en Perser ved Navn Vahyazdåta, der boede i Byen 

Tårava i det persiske Landskab Yutiya. Ligesom Mageren Gau- 

måta udgav han sig for Cyrus' Son, Smerdes eller Bardiya. 

Troen paa at denne i Virkeligheden ikke var blevet myrdet af 

sin Broder Cambyses, holdt sig altsaa endnu, og Mindet om 

hvad Cyrus havde gjort for Persien, og Hengivenheden for 

hans Børn eller maaskee Ulilfredshed med Darius maa have 

været almindelig her; thi som Darius siger, den Del af Kriger- 
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folket, som var forblevet hjemme, brød sin Tro; den faldt fra 

mig og gik over til Vahyazdåta, han blev Konge i Persien. 

Forst efter Babylons Erobring kunde Darius henvende sin Op- 

mærksomhed hertil; men han maa dog have anseet den mediske 

Opstand for farligere, da han selv drog med den ene Del af 

sin Hær mod Medien, medens han sendte den anden Del under 

Artavardiya mod Persien. Darius siger om denne Årtavardiyas 

Hær, at den var baade persisk og medisk, sin egen Hær som 

fulgte ham til Medien kalder han ene persisk. Delte er maaskee 

blot en Tilfældighed, hvorvel det kunde antyde, at Darius ikke 

vel vovede at benytte de mediske Tropper i Kampen mod deres 

egne Landsmænd og mod en Håvding, som udgav sig for og 

vel ogsaa blev troet at være en Ætling af deres gamle Konge- 

hus. Da Arlavardiya kom til Persien, drog Vahyazdåta ham 

imåde og leverede ham et Slag ved Byen Rakhå, men blev 

slaaet d. 12te i Maaneden Buravåhara, altsaa efter den ovenfor 

udtalte Formodring Maaneden får Darius stådte sammen med 

Fraortes ved Gundrus (eller omtr. April 518). Vahyazdåta flyg- 

tede med de Ryttere, der bleve ham tro, til Pishiyauvåda; der 

samlede han sine Tropper, og derfra drog han paa ny imod 

Arlavardiya, men blev atter slaaet ved et Bjerg Paraga, d. 6te 

i Maaneden Garmapada, omtrent samtidig med det Nederlag 

Hystaspes tilfoiede Partherne (Juli 518). Vahyazdåta blev fan- 

get tilligemed hans fornemste Mænd, og fortsætter Darius: siden 

korsfæstede jeg denne Vahyazdåta og hans fornemste Mænd i 

Byen Uvådaidaya i Persien. Vahyazdåta havde imidlertid tid- 

ligere sendt en Hær mod Ost ind i Arachosien, hvor en Perser 

ved Navn Vivåna var Darius” Satrap; og denne Hær synes al 

have fundet Understøttelse hos Arachoterne. Oprørerne stådte 

sammen med Vivåna ved et Fort Kåpishakanis i Arachosien 

men bleve slagne der den 13de i Maaneden Anåmaka. Dette 

Slag maa vel antages at have fundet Sted får Vahyazdåla selv 

blev fanget, altsaa i Slutningen af Aaret 519, Oprørerne sam- 

lede sig og stådte atter sammen med Vivåna i Landskabet 
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Viyakhana (omtr. Marts 518); deres Hærfårer flygtede tilligemed 

de Ryttere, der forbleve tro, til et Fort Arshådå i Arachosien, 

hvorhen de forfulgtes af Vivåna, som fangede dem der og 

dræbte dem, og Arachosien underkastede sig. 

En egen Episode danner den Sagartiske Opstand. Sagar- 

terne eller Asagarta var ifålge Herodot (I. 125) en af de fire 

Nomade-Stammer, der dvælede i det egenlige Persis, og som 

(VII. 85) talte persisk Sprog. Deres Dragt var en Mellemting 

imellem persisk og paktyisk (fra Ost-Iran). De stillede 8000 

Ryttere til Xerxes” store Hær; de brugte ingen Vaaben undta- 

gen Dolke, men fårte med sig i Kampen flettede Strikker og 

Læderremme, som de udslyngede mod Fjenderne, og dem som 

de paa denne Maade fangede, trak de til sig og dræbte. Blandt 

disse Nomader optraadte en Sagarter, Chiprantakhma, der ogsaa 

udgav sig for en Kongesån ikke af den persiske men af den 

mediske Fyrstefamilie, og paastod at være en Ælling af Cyaxares” 

Slægt. Darius sendte mod ham en persisk og medisk Hær un- 

der Anfårsel af Mederen Takhmaspåda, som slog Chiprantakhma, 

fangede ham og førte ham til Darius, der straffede ham om- 

lrent ligesaa haardt som han havde gjort ved Mederen Fraortes. 

Hans Oren og Næse blevne afskaarne, han hudflettedes og 

høldtes bunden ved Kongens Dår, hvor hele Folket saae ham. 

Derefter blev han korsfæstet i Arbela i Assyrien. Tiden for 

denne Opstand angives ikke, men Darius indfårer Fortællingen 

herom umiddelbar efter den om Fraortes, hvis ulykkelige 

Skjæbne Sagarteren maatte dele. 

Darius havde tilbageerobret Babylon i Efteraaret 519, og 

var det fålgende Foraar brudt op derfra for at betvinge Op- 

røret i Medien og Persien. Men længe forblev Babylon ikke 

rolig; thi som Darius fortæller: medens jeg var i Persien og 

Medien, faldt Babylon anden Gang fra mig; en Armenier ved 

Navn Arakha, Son af Hardita, fremstod i Landskabet Dubåra i 

Babylon; han léi og sagde: jeg er Nabukudrachara, Nabunits Sån. 

6 
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Del babylonske Folk faldt fra mig og gik over til denne Arakha ; 

han bemægtigede sig Babylon og blev Konge der. Darius ud- 

sendte en Hær under Anfårsel af Mederen Vindafrå. Arakha blev 

slaaet d. 26de i Maaneden Margazana og fanget. Darius lod 

ham dræbe i Babylon tilligemed hans fornemste Mænd. Denne 

Opstand synes at være foregaaet samme Aar og kort efter, al 

Darius forlod Babylon. Omtrent i Mai og Juni havde han selv 

slaaet Mederne og fanget Fraortes, i April og Juli hans Hærfårer 

Perserne. Maaneden Margazana nævnes kun her, og dens Navn 

er forsvundet baade i den persiske og babylonske Text; den 

falder sandsynligt omtrent sammen med October, saa at der imel- 

lem den 6te Garmapada og den 26de Margazana ligge næsten 

fire Maaneder; en tilstrækkelig Tid for Darius til at trække 

Tropper baade fra Persien og fra Medien, hvor han alt tidligere 

havde faaet friere Hænder. Da nu i den fålgende November 

Margerne vare underkuede af den baktriske Satrap, var ved 

Slutningen af 518, efter tre Aars Kamp, Roligheden forsaavidt 

tilvejebragt i Darius” Rige. 

Darius sluiter denne sin Fortælling om disse Aar med de 

Ord: Dette er hvad jeg har gjort ved Ormazd Naade af enhver 

Art. Efterat Hovdingerne vare blevne oprørske, kæmpede jeg 

19 Slag, ved Ormazd Naade vandt jeg dem og fangede de 9 

Konger; disse nævner han derpaa, i den Orden hvori han har 

omtalt deres Skjæbne; og blandt disse nævnes først Mageren 

Gaumåta, skjoåndt han egenlig ikke var nogen Oprårer mod 

Darius. Det Basrelief som i Forbindelse med Indskriften er 

indhugget paa Klippen ved Behistån, forestiller til venstre Darius 

trædende paa Mageren Gaumåta, der ligger paa Ryggen med 

Armene strakte bedende op mod Kongen, bag hvem staaer hans 

Buebærer og Spyddrager. Foran ham og med Ansigtet mod 

ham staae de olte Håvdinger, som havde reist sig mod ham, 

med bagbundne Arme og et Toug om Halsen, der knytter den 

ene til den anden, Kongens Figur er den største, noget mindre 

ere hans to Mænd, men endnu mindre de overvundne Hovdin- 
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ger. Over det hele svæver Ormazd i sin Straaleglands. Efter 

Fuldførelsen af dette Basrelief og Hovedindskriften, har Darius 

senere, som tydelig sees, ladet indhugge Billedet af en Saker, 

ligesom de dvrige med bagbundne Hænder og Strikke om Hal- 

sen, samt en lille Tillægsindskrift som desværre næsten er åde- 

lagt. Den har handlet om en ny Opstand i Susiana (altsaa en 

tredie), som blev dæmpet af en persisk Hærfårer Gobryas, og 

om en Kamp mod Sakerne. Darius siger, han drog mod Sa- 

kien. Derefter ere endnu tilbage Navnet Tigrå, (Floden Tigris) 

og Ordene abiy darayam, henimod Havet, saa at det er klart 

heraf, at der ikke kan menes Sakerne paa Grændsen af Nord- 

Iran, men en eller anden Nomade-Horde i Nærheden af Tigris 

og det sorte Hav, dersom her ikke sigtes til det skylhiske Felt- 

log, som Darius med afgjort Uheld foretog 514. Af hvad der 

er bevaret af det fålgende synes der at være Tale om to sakiske 

Håvdinger; den ene fangede Darius, og det er dennes Billede, 

der er indhugget, han hed Skunkha (eller Skunkakka som den 

sakiske Oversæltelse har i Overskriften over Billedet). Den 

anden Håvdings Skjæbne eller Navn kan nu ikke mere erfares. 

Om sit Riges Omfang giver Darius Underretning i tre af 

sine Indskrifter. Ved Behistån nævner han 23 Lande, som Or- 

mazds Naade skjenkede ham, da han blev Konge. Han begyn- 

der her med 1) Persien, nævner derpaa de vestlige Lande, 2) 

Susiana (Uvaja), 3) Babylon (Båbiru), 4) Assyrien (Apurå), 5) 

Arabien (Arbåya) og 6) Ægypten (Mudråya med en Form af 

Navnet der nærmer sig til det hebraiske Mitzraim). Derefter 

nævnes 7) tyaiy dårayahyå, de paa Havet, altsaa Oerne i Mid- 

delhavet, dernæst 8) Sparda, som vistnok er det samme Navn 

som det hebraiske Spard, og betegner det sydvestlige af For- 

asien, og 9) Jonien (Yauna). Herpaa fålger en ny Række: 

10) Medien (Måda) og de vesten derfor liggende, 11) Armenien 

(Armina) og 12) Kappadocien (Katpatuka). Derefter nævnes 

alle de åsllige Lande: 13) Parthien (Parpava), 14) Drangiana 

(Zaranka), 15) Haraiva (Aria) imellem Vest- og Ost-Iran; da 
67 
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16) Chorasmia (Uvårazmis), 17) Baktrien (Båkhtaris), 18) Sog- 

diana (Sugda) i Nord-Iran. Derpaa fålger: 19) det Indiske 

Land Gandåra eller det nordvestlige Stykke af Indien, 20) Sa- 

kerne, et almindeligt Navn paa Nomadefolk, og Fortegnelsen 

slutter da med tre Lande i Ost-Iran fra Nord mod Syd, 21) 

Patagus, 22) Arachosien (Harauvatis) og 23) Maka (Herodots 

IMvzov) i det nuværende Beluchistån. FPatagus er nærmest Hero- 

dots Saltagyder, men maa være brugt her som en almindelig 

Benævnelse paa den nordlige Del af Ost-Iran. Ordet Saker 

siger Herodot udtrykkelig havde hos Perserne samme udstrakte 

og almindelige Betydning, som Navnet Skyther hos Grækerne; 

og skjondt disse to Navne oprindelig tilhårte de nærmest ved 

Perser og Græker boende Nomadefolk, vare de blevne over- 

fårle til alle lignende Horder; og mærkelig nok finde vi hos 

Babylonerne en tredie Benævnelse med samme Betydning, thi 

her oversæltes det persiske Saka ved Kimri, hvilket gjenfindes 

ligefrem i Herodots Kimmerier, som man derfor ikke behåver 

al såge hinsides Kaukasus ved det asovske Hav. 

Den anden Folkefortegnelse findes i en Indskrift paa Yder- 

muren af den Terrasse, hvorpaa Kongeborgen i Persepolis var 

bygget. Her begynder Darius ligeledes efter Persien, med Su- 

siana og de vestlige Lande, som alle stemme med den nys- 

nævnte Fortegnelse, paa det nær, at der i Stedet for Behiståns 

Udtryk: (7—9) de paa Havet, Sparda, Jonien, her staaer: 

Sparda, Jonerne, de paa Fastlandet og de paa Havet; men Me- 

ningen er den samme i begge Udtryk. Paa denne Kant var 

ingen Forandring foregaaet i Omfanget af Darius” Rige; hvad 

derimod er Tilfældet i Osten. Her anfåres nemlig foruden de 

samme Lande som i Behistån-Indskriften, to nye, hvoraf det 

ene er Asagarta eller Sagarternes Land, som udgjorde en Del 

af Persien og bestandig havde hørt til Riget; det andet er 

Hindus, nærmest det nuværende Sind ved Udlåbet af Indusflo- 

den. Det Land er saaledes tilfåiet Riget i Tiden mellem disse 

to Indskrifters Indhuggelse, Herodot omtaler (IV. 44) den 
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Opdagelsesreise, som Darius lod Caryanderen Skylax foretage 

fra Kaspapyros i det paktyiske Landskab ned ad Indusfloden, 

hvorefter Darius undertvang Inderne og blev Herre over Ha- 

vet der. 

Den tredie Folkefortegnelsec findes i Indskriften over den 

Gravhvælving som Darius i en mere fremrykket Alder lod ind- 

hugge i Klippen ligeover for Kongeborgen i Persepolis. Denne 

Fortegnelse indeholder flere nye Navne. Efter at have omtalt 

Persien begynder den med Medien og Susiana og opregner 

derefter fårst de åstlige Lande, Parthien, Åria, Chorasmia, 

Baktrien, Sogdiana, derpaa de sydligere, Drangiana, Arachosien, 

Saltagyderne, Gandåra og Hindus; hvorefter nævnes to Slam- 

mer af Saker, den ene Humavarga er aabenbar Herodots Amyr- 

ger, der dvælede i Baktrien, derimod er det uvist om den der- 

efter nævnte Stamme med det persisk- klingende Navn Tigra- 

khauda er at såge sammesteds eller i Nærheden, eller om den 

har opholdt sig langt veslligere i Nærheden af Babylon, som i 

Fortegnelsen fålger umiddelbart derefter. Imod Osten var saa- 

ledes ingen Forandring foregaaet, thi ogsaa Maka, der ikke som 

i de andre to Fortegnelser anfåres i Forbindelse med de dst- 

lige Lande, nævnes senere. Af vestlige Lande nævnes i Grav- 

indskriften som i de to andre: Babylon, Assyrien, Arabien, 

Ægypten, Armenien, Kappadocien, Sparda og Jonien. Derefter 

fålger en ny Stamme af Saker, de hinsides Havet boende, alt- 

saa i Europa, og derpaa Skudra, som utvivlsom er Grækernes 

Skyther eller det Nomadefolk som ifålge Herodots Vidnesbyrd 

kaldte sig selv Skoloter, thi Perserne havde ikke /-Lyden i 

deres Sprog. Efter Skudra fålger Yaunå takabarå; Yaunå er 

Jonerne eller en Fællesbenævnelse for Grækerne. Jonien, Yauna 

i Entallet, er nævnt tidligere som i de andre Fortegnelser i 

Forbindelse med Sparda eller Lydien, men uden Angivelse af 

den her forekommende Adskillelse af Oboere og Fastlandsboere. 

Bara i takabara er bærende, men det er uvist hvad taka egen- 

lig betyder, og derfor ogsaa hvad Darius har ment med sine 
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Yaunå lakabara, som forresten efter deres Plads i Listen imel- 

lem Skudra mod Nord og Putiyå mod Syd kan have betegnet 

hvad ellers er udtrykt med Oboerne. Det er imidlertid i meget 

uegenlig Betydning, at Darius nævner Skytherne og Sakerne i 

Europa som sine Undersaatter, og det samme er vistnok tildels 

Tilfældet med de fire Folkeslag, hvormed Listen i Gravindskrif- 

ten sluiter, nemlig Putiyå, Kushiyå, Måchiyå og Karkå. De to 

forste maa såges i Afrika; de ere Bibelens Put og Kush, Libyer 

og Ælhioper. Om de fårste bemærker Herodot (IV. 167), at 

Libyerne bestod af mange forskjellige Folkeslag, hvoraf ikkun 

nogle faa vare Perserkongens Undersaatter, men de fleste be- 

kymrede sig kun lidet om Darius; de faa undertvungne vare i 

Skattelisten henregnede til Ægypten, hvis Naboer de vare. Af 

Æthioperne derimod havde vel Cambyses alt undertvunget de 

nærmest ved Ægypten boende, paa sit ulykkelige Tog mod de 

længelevende Æthioper, hvor hans Soldater i bogstavelig For- 

stand begyndte at opæde hinanden. Men disse Æthioper be- 

talte ingen Skat, de bragte kun Foræringer; hvad dog vil sige, 

at de ikke videre erkjendte Perserkongens Herredåmme. Det 

tredie og næstsidste Folkeslag i Listen Måchiyå er Beboerne af 

Maka, tildels det nuværende Mekran, som fra gammel Tid hen- 

regnedes til Perserriget. Men hvor det fjerde Folk endelig 

skal henføres er tvivlsomt. Det er blevet sågt i Assyrien, 

Kolchis, Grækenland, Medien, Macedonien, Carthago og Karien,. 

Jeg har tidligere foreslaaet Kolchis, og da Folkefortegnelserne 

folge en vis geographisk Orden i Anfårelsen af Navnene, og da 

Listen nævner tre Folkeslag Libyer, Ælhioper og Machier paa 

den yderste vestlige, sydlige og åstlige Grændse af Perserriget 

og tildels udenfor dette, forekommer det mig naturligst, at Darius 

ved det sidste Navn Karkå har villet betegne et Folk i det 

yderste Nord; men her findes netop Kolcherne, der hellerikke 

betalte Perserkongen Skat, men bragte Foræringer ligesom deres 

Naboer indtil Bjerget Kaukasos; thi saavidt strakte sig det per- 

siske Rige, da Folkene nordenfor Kaukasus paa den Tid intet 
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havde med Perserne at gjére. Denne Folkefortegnelse i Darius” 

Gravindskrift er saaledes vidtlåfligere end de to andre; den 

synes at skulde give et Billede af den hele Jord fjærn og nær, 

hvorover Darius kaldte sig Herre; og derfor afrundes Opregnel- 

sen af Navnene ved til Slutning at anfåre de yderste Folk paa 

de fire Verdenshjårner. Indenfor disse yderste Folkeslag, næv- 

nes her to Folk, som ikke findes i de andre Lister, Sakerne 

hinsides Havet og Skudra eller Skytherne, imod hvilke Darius 

foretog sit uheldige Tog 514 f. Chr. Indskriften maa derfor 

være senere indhugget, og da det er Darius selv som taler i 

denne, maa dette være skeet får 435 f. Chr., da han dåde efter 

fulde 36 Aars Regjering. Dersom man kan troe Ktesias, levede 

Hystaspes endnu den Gang, da Gravhvælvingen var fuldendt; thi 

han skal have villet lade sig hidse op for at besee det færdige 

Arbeide, men en sort Slange forskrækkede de Mænd som holdt 

Touget, saaledes at de slap dette, og Hystaspes knustes i Faldet. 

Det &vrige Indhold af Darius” Indskrifter er i historisk Hen- 

seende temmelig uvæsenlig; det bestaaer af Formaninger og 

Opfordringer samt af Bonner til Auramazda, der paakaldes som 

den, der har skabt Himlen og Jorden, Mennesket og Menneskeis 

Lykke, hvad der udviser den store Konges Fromhed. Paa den 

anden Side fremlyser den Vigtighed han tillagde sig, af de 

pragtfulde Titler han bruger; han kalder sig nemlig den store 

Konge, Kongernes Konge, folkerige Landes Konge, Konge over 

den store Jord fjærn og nær; og endvidere den eneste Konge 

over mange, den eneste Hersker over mange. Forresten ind 

skrænker Indholdet sig til hans Bygningsarbeider i Persepolis, 

hvor han har opført en Del af Kongeborgen. 

Darius”? Sån og Efterfålger Xerxes arvede og brugte Fa- 

derens Titler, ligesom han ogsaa ordret anvender hans Indled- 

ningspaakaldelse til Ormazd. Hans tyveaarige Regjering (485-465 

f. Chr.) var langtfra hæderlig; han havde ingen Erobringer eller 

vundne Slag, hvis Minde han kunde overlevere til Efterverdenen. 

Hans Indskrifter dreie sig ogsaa fornemmelig om hans og 



re re 

Faderens Bygningsforetagender i Persepolis, og Indskriften ved 

Van-Séen har han ladet sætte, fordi Faderen, der får ham havde 

besøgt dette Sted, havde undladt at gjåre det. Fra hans Son, 

Artaxerxes den langhaandede, der regjerede i 40 Aar (465-425 

f. Chr.), den eneste af Akhæmeniderne får den sidste Darius, 

hvis Navn det persiske Folkesagn har bevaret, kjendes ingen 

Indskrift, ligesaa lidt som fra hans to Sonner og nærmeste Efter- 

fålgere Xerxes og Sogdianus (425—423 f. Chr.), uden det 

skulde være nogle smaa, som ikke indeholde andet end Navnet 

Artaxerxes eller Xerxes med Titlen den store Konge, Akhæ- 

meniden. Til den derefter folgende Darius den anden Nothos 

maa uden Tvivl af sproglige Grunde henfåres den saakaldte 

Vindue-Indskrift i Persepolis, der imidlertid kun indeholder de 

Ord: den håje Borg bygget for Kong Darius” Familie, hvorvel 

denne Indskrift netop findes over alle Vinduerne i den Del af 

Persepolis-Kongeborg, som ifålge de ældre derværende Ind- 

skrifter var opbygget af Darius, Hystaspes” Sån. 

Mærkeligere er den for nylig i Susa fundne Indskrift fra 

Artaxerxes den anden Mnemon (405—361). Han benytter til- 

dels den pragtfulde Titulatur og benævner sig endnu den store 

Konge, Kongernes Konge; men hans Lande kaldes ikke længer 

de folkerige, og han nævner sig ikke, som Darius og Xerxes 

for ham, Konge over denne store Jord fjærn og nær, men blot 

Konge over denne Jord; han kjendte dog en Del af Jorden, som 

ikke var ham undergiven. I denne Indskrift fra Susa anfårer 

Artaxerxes II. sin Slæglinie fra Faderen Darius indtil (Arta- 

xerxes, Xerxes, Darius) Hystaspes, og omtaler et Tempel som 

hans Tipoldefader Darius havde bygget og hans Bedstefader 

Artaxerxes I. restaureret, hvilket han, som det synes, ifålge 

Auramazdas Villie, havde indrettet for Mipra og Anahata og 

Indskriften slutter med Bon om at Auramazda, Mipra og Anahata 

monne beskylte ham og alt hvad han har gjort. Vi måde her 

to Guddomme, som ikke omtales i de ældre Indskrifter, men 
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begge tilhåre den ældgamle Nord-iranske Gudelære%) hvor de ere 

underordnede Guddomme, Personificationer af forskjellige Na- 

turkræfter, Lyset og Vandet. I Tidens Låb synes de at have 

antaget en mere sandselig Skikkelse, hvorfor ogsaa, efter en 

Beretning hos Berosus, der er bevaret hos Clemens Alexandrinus, 

Årtaxerxes III Ochus fårst skal have opstillet en Billedstålte af 

Anåhita (Afrodite, Anaitis) i Babylon, og anørdnet hendes Dyr- 

kelse rundt omkring i sit Rige; men denne Indskrift fra Susa 

viser, at hendes Dyrkelse allerede har været saa udbredt under 

Faderen Artaxerxes II Mnemon, at hun saavel som Mipra kunde 

stilles jævnsides med Auramazda. Fra dennes Son, den nævnte 

Artaxerxes Ochus (361—338) haves endelig en. Indskrift, som 

findes i Persopolis, saavel paa den Bygning, der var opfårt af 

Darius og bærer Indskrifter fra hans Sån Xerxes og dennes 

Sånnesån Darius den anden, som paa det lige for denne lig- 

gende Fundament til en anden nu forsvunden Bygning. Denne 

Indskrift begynder med den alt af Darius og Xerxes brugte 

Paakaldelse til Ormazd, giver dernæst Kongens Titler paa samme 

Maade som Faderen Åriaxerxes den andens Indskrift, samt hans 

Slægtlinie indtil Hystaspes Fader Arshåma; den omtaler dernæst 

et Bygningsforetagende, og slutter med en Bån til Auramazda 

og Mipra om deres Beskyttelse. Denne Indskrift ligesom ogsaa 

Faderens fra Susa adskiller sig fra de ældre Indskrifter ikke 

blot ved denne Omtale af nye Guder, men ogsaa ved et håist 

besynderligt Sprog opfyldt med Barbarismer, der tydeligt vise 

at begge ere indhugne af en Fremmed, ukjendt med det old- 

persiske Sprog; og idet en saadan Forhaanelse mod deres Mo- 

dersmaal taaltes af to paa hinanden fålgende Konger, råbes 

derved tillige Akhæmenidernes Udartelse, som ogsaa faa Aar 

efter Artaxerxes” Dåd overlod det af Cyrus samlede og af Darius 

bevarede Rige som et let Bytte til Alexander den store. 

%) Jfr. Oversigten for 1852, S. 252, 257. 
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I Selskabet blev fremlagt: 

Fra det Kongelige Videnskabernes Akademi i Stockholm. 

Sundeval, Berættelse om framstegen i vertebrerade djurens Na- 

turalhistoria och Ethnografien under Åren 1845—50. Stock- 

holm 1853. 

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar i 1852. 

Stockholm 1853. 

Register åfver de til Kongl. Vetenskaps - Akademien af Wik- 

strom aføifne Års-Berettelser i Botanik for Årene 1820— 

1838. Stockholm 1852. 

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar får År 1851. Stock- 

holm 1853. 

Fra Universitetet i Christiania. 

Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge, udgivne efter Foran- 

staltning afDepartementet for det Indre, 11te Række inde- 

koldende Tabeller, vedkommende Norges Handel og Skibs- 

fart i Aaret 1851. Christiania 1853. 

Beretning om Kongeriget Norges &konomiske Tilstand i Aarene 

1846—1850 med tilhårende Tabeller. Christiania 1853. 

Saga Olafs Konungsens Helga. Udfårligere Saga om Kong Olaf 

den Hellige efter det ældste fuldstændige Pergamenis Haand- 

skrift i det store Kongelige Bibliothek i Stockholm. Chri- 

stiania 1853. 

Fra Royal Society of Edinburgh. 

Transactions of the R. S. of Edinburgh. Vol, XX. Part. 3.7 1851 

—352. Part. 4. 1852—53. 

Proceedings — Vol. Ill. Nr. 42. 1851—52, Nr. 43. 1852— 53. 

Fra de Herrer M. Vernois og A. Becquerel. 

Du lait chez la femme. Mémoire suivi de nouvelles recherches 

sur la composition du lait chez la vache, la chévre, la 

jument, la brebis et la chienne. Paris 1853. 



Veirtabellen vedkommende. 

I den Pille af Veirtavlen, der har til Overskrift Regn, Sne 0.s.v.”, er fra 
Begyndelsen af 1853 foretaget den Forandring, at istedetfor Nedslagets Va- 
righed er sat Klokkeslettet for dets Begyndelse og for dets Ende. Naar Tallet 
er over 12, er det Formiddagsklokkeslet, saaledes er 191 — Kl. 71 Form. 

Betydningen af de Tal, hvormed Vindens Styrke betegnes, er fålgende: 
0. Stille. 

Liden Laring. 

Laber Bramseils Kuling. 
Bramseils Kuling. 

Stiv Bramseils Kuling. 

Merseils Kuling. 

Rebet Merseils Kuling. 

6. 

2 

8. 

3: 

10. 

11: 

12. 

Torebet Merseils Kuling. 

Trerebet Merseils Kuling. 

Klodsrebet Merseils Kuling. 
Underseils Kuling. 

Stiv Underseils Kuling. 

Flyvende Storm. 

Orcan. 

Iagttagelserne over Luftens Udseende ere fra dette Aars Begyndelse an- 
stillede i botanisk Have, hvor der kun benyttes 3 Betegnelser, ”klart”, 
blandet”, Smårkt”, af hvilke den anden indbefatter de to tidhgere ”blandet” 
og skyet”, og den tredie betegner det Samme som det tidligere tykt”. 





Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers AÅrbeider 

i Aaret 1854. 

Af 
Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 

Selskabets Secretair. 

WT. 3 og 4. 

Modet den 10% Marts. 

———— 

Etatsraad Forchhammer gav fålgende Oversigt over sine fort- 

salte Undersågelser over Kogsaltets Indvirkning ved Mineralier- 

nes Dannelse. 

Idet jeg herved forelægger Videnskabernes Selskab 

Resultaterne af mine fortsatte Undersågelser over Kogsaltets 

Indvirkning ved Dannelsen af Mineralier og Bjergarter, udbeder 

— jeg mig Tilladelse til, som Indledning, at give en kort Oversigt 

— øver den Tilstand, hvori vore Kundskaber om Dannelsen og 

Udfyldningen af Gangene for nærværende Tid ere. 

Det er velbekjendt, at de Mineralier, som ere af den Be- 
| 
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skaffenhed, at de kunne benyttes til deraf at vinde Metaller til 

praktisk Brug, fåre Navnet Malme, eller Ertser, og at Malmen, 

for at den skal kunne anvendes med Fordeel, desuden maa 

være samlet paa særegne Steder i Bjergmasserne, som kaldes 

underordnede Lag, Indlag og Gange. 

1) Underordnede Lag forholde sig i deres geognostiske Be- 

liggenhed som enhver anden underordnet Bjergmasse, og 

navnligen som de Bjergmasser, hvori de forekomme; de dele 

Lagdannelsen og Afsondringerne med disse, og hvad der her 

er det Charakteristiske, Begrændsningen af de underordnede 

Malmlag er parallel med Lagdelingen i Hovedmassen. 

Deres chemisk mineralogiske Beskaffenhed er derimod for- 

skjellig fra dennes, og de indeholde ikke sjeldent Metalfor- 

bindelser i en saadan Mængde, at de kunne benyttes som 

Malme. 

2) Indlag, deres Begrændsning er ikke parallel med Hoved- 

massens Lagdeling, de danne mere eller mindre store 

Klumper, der ere uregelmæssigen begrændsede. 

3) Gange; den tydeligste Betegnelse af Gangene har Werner 

givet ved at hentyde paa deres Oprindelse, idet han be- 

tegner dem som Klåfter eller Sprækker i Bjergmasserne, 

hvis Udfyldning er forskjellig fra Hovedmassen. De nærme 

dem i deres Form undertiden til Indlagene, formedelst de 

store, sækformige Udvidelser, som ikke sjeldent forekomme 

i Forbindelse med dem. 

Idag vil jeg forsåge at fremstille de Erfaringer jeg har 

samlet, og de Undersågelser, jeg har foretaget, for at vise 

Metallernes Udbredelse i Jordbunden, og derved at forklare 

Udfyldningen af den bestemte Art af Gange, som man betegner 

med Udtrykket ,,Malmgange". Denne Udfyldning bestaaer deels 

af Malmene, deels af saaadane Minceralier, som man kalder 

Gangmasser eller Gangstene.. Nogle Metaller, saasom Guld, 

Pialin, underliden Sålv, og sjeldnere Qivksolv, Wismuth og Kobber 

forekomme rene eller gedigne paa disse Findesteder, men i de 
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fleste Tilfælde er det Svovlmetaller, som danne Gangenes metal- 

liske Udfylaning, og de mindre ædle Metaller findes i Gangenes 

storre Dybde næsten altid endnu uforandrede som Svovlforbindelser. 

Malmene i den Deel af Gangen, der ligger nærmere ved Overfladen 

have derimod ved Indvirkning af atmosphærisk Luft og Vand gjen- 

nemlåbet en Række af Forandringer, hvorved der er frembragt en 

Mængde nye Forbindelser, som jeg denne Gang ikke nærmere vil 

omtale, da jeg her udelukkende har den Hensigt at afhandle 

Gangenes oprindelige Udfyldning. Gangstenene bestaae fortrins- 

viis af folgende Mineralier: Kalkspath med Bruunspath og 

Jernspath, forskjellige Varieteter af Qvarts, Tungspalh og 

Flusspath. 

Med Hensyn til den Maade, hvorpaa disse Masser ere 

blevne udskildte i de ved Jordbevægelse dannede, aabne Klåf- 

ter, ere nu forskjellige Theorier fremsatte. Nogle Geognoster 

have meent, at Malmene i smeltet Tilstand ere trængte op fra 

Jordens Indre, og paa denne Maade afsat i Gangene; en For- 

klaring, der muligviis kan gjælde for de Malmgange, der al- 

deles og udelukkende ere fyldte med Malme, men neppe kan 

antages for de hyppigste Gange, som foruden Malmen indeholder 

Gangstene, fordi disse, formedelst deres hele Charakter neppe 

kunde antages at have været smeltede. 

Andre Geognoster antage, at Malmene i dampformig Til- 

sland ere trængte ind i de, dengang aabne Klåfter og der 

ere blevne afsatte i den Form, hvori vi finde dem. Da Svovlfor- 

bindelserne i Almindelighed ikke ere flygtige, maa man for- 

mode, at det oprindeligen have været Fluor- og Chlorforbin- 

delser, der dampformigen ere trængte op fra dybere Steder, 

og i Gangene ere blevne decomponerede ved Svovlbrinte. 

Denne Theorie kan heller ikke forklare Dannelsen af Gang- 

stenene, og maa ved Siden af hiin Virkning antage, at vandige 

Oplåsninger ligeledes ere trængte ind i Klåfterne, hvor de da 

have afsat Gangmasserne. En tredie Theorie, antager at alle 

de Mineralier der findes paa Malmgangene have været oplåste 
7% 
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i Vand, og ved Krystallisation have afsat sig i de Rum, hvor 

Vandet frit kunde bevæge sig, altsaa i de aabne Klåfter. Denne 

sidste Theorie betragter altsaa Gangudfyldningen i det Væsent- 

lige som analog med Sinterdannelsen ved Mineralkilderne, og 

den slåtter sig især paa nyere Iagttagelser, ifålge hvilke Mine- 

ralvandenes Sintre, foruden Jern og Kalk, ogsaa indeholde ad- 

skillige andre Metaller, saasom Arsenik, Kobber, Bly og Tin. 

Denne Theorie, der forklarer de fleste Phænomener særdeles 

godt, har deels den Vanskelighed endnu at låse, at Metalfor- 

bindelserne og Gangmassernes Bestanddele vel forekomme i 

Sinterne, men dog findes der i et saadant Forhold, al Sinterne 

aldrig ville kunne betragtes som Malme for andre Metaller, end 

for Jern. Alle disse Theorier lade det Spårgsmaal uafgjort, hvor 

og i hvilke Forbindelser Metallerne oprindeligen forekomme, men 

de fleste maa antage, at de ved en af disse Maader nemlig 

enten smeltet, eller oplåst i Vand, eller dampformigen stige op 

fra Jordens ubekjendte Indre, for umiddelbart at afsætte sig i 

Gangene. 

Ved mine Undersøgelser over den Maade hvorpaa Phosphor- 

syren kan udtrækkes af Steen- og Jordarter har jeg viist, at der altid 

dannes to forskjellige Forbindelser hvis Bestanddele have været 

oplåste i Kogsaltet, og ere udkrystalliserede ved dettes Afkjåling. 

Ved Kogsaltets senere Oplåsning i Yand blive de tilbage og 

adskilles fra hinanden ved Slemning, eller ved Behandling med 

Saltsyre. Disse ere Mineralierne Apatit og Glimmer. Om 

Apatiten har jeg tidligere meddeelt mine Iagttagelser, men jeg 

vender endnu en Gang tilbage til denne Forbindelse, naar jeg 

i en senere Afhandling kommer til Glimmeren, og derfor vil jeg 

her indskrænke mig til en Undersågelse af de Substantser, som 

ere oplåselige i Vand, og derved faae en umiddelbar Indflydelse 

paa Spørgsmaalet om Gangenes Udfyldning. At den smeliede 

Kogsaltmasse har oplåst nye Bestanddele, seer man tydelig af 

dens gule Farve, der antyder Jern, og deraf, at den meget 
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hyppig henflyder i Luften, som gjår det sandsynligt, at den 

indeholder Chlorcalcium. 

Jeg vil nu angive, hvorledes jeg har analyseret denne 

Oplåsning, og skal senere ved de enkelte Substantser bemærke, 

hvor jeg har afveget fra denne almindelige Methode. 

Oplåsningen af disse Chlorider bliver filtreret, og derpaa 

mæltet med Svovlbrinte, hvormed den i Almindelighed giver el 

guulbruunt Bundfald, som bliver sort ved Opvarmingen, dette 

Bundfald betegner jeg med A. 

Den fra A filtrerede Oplåsning bliver iltet ved Tilsætning af 

chlorsuurt Kali og lidt Saltsyre, og derpaa bundfældet med Am- 

moniak, der altid giver et stærkt jernholdigt Bundfald, som jeg 

belegner med B. 

I den fra B filtrerede Oplåsning giver Svovlbrinte Ammoniak 

underliden et Bundfald, desuden opdages der meer eller mindre 

Kalk, og efter at Kalken er udskilt iagttages for det meste ogsaa 

Magnesia. 

Bundfaldet A bliver skyllet fra Filtrum i et lille Bægerglas 

og iltet med Salpetersyre. Det deles da i en uoplåselig Sub- 

stanis a og en Oplåsning b. 

a) indeholder i Almindelighed en temmelig Mæugde svovlsuur 

Baryt og underliden noget svovlsuurt Blyilte. Jeg har i 

et enkelt Tilfælde faaet et tvivlsomt Spor af Tinilte. Det 

bliver smeltet med kulsuurt Natron, den smeltede Masse 

udtrukken med Vand, og derpaa det i Vandet Uoplåste op- 

låst i Saltsyre. Svovlbrinte bundfælder af denne sidste Op- 

låstning Bly og Tin, hvis det sidste er tilstede, medens 

en Oplåsning af svovlsuur Kalk i den fra Svovlbundfaldet 

filtrerede Vædske, i de fleste Tilfælde bundfælder en temmelig 

betydelig Mængde svovlsuur Baryt, og man opdager rigelige 

Mængder af Svovlsyre i det af Vand udtrukne Natronsalt. 

Barylen har i Kogsaltet været tilstede som Chlorbarium, 

der ved Svovlbrintens deelvise Forvandling til Svovlsyre i den 

Jerntveilte holdende Vædske er bleven bundfældet som svovl- 
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suur Baryt, og har blandet sig med de ved Svovlbrinten 

bundfældede Svovlmétaller. 
b) Oplåsningen bliver overmæltet med Ammoniak; den viser 

næsten altid Kobber ved sin smukke blaa Farve. Bundfal= 

det bliver udvasket og kogt med kaustisk Kali; af Kaliop- 

låsningen bundfælder Svovlbrinte i de fleste Tilfælde Bly. 

Det i kaustisk Kali Uoplåselige indeholder altid Jern, men i 

et par Tilfælde indeholdt det desuden et Metal, der af en suur 

Oplåsning, blev fældet med bruun Farve og syntes at være 

Vismuth. I eet Tilfælde har jeg erholdt Spor af et Metal, 

der antager en rådlig-grén Farve, naar det af en suur 

Oplåsning bundfældes ved Kalium-Jern-Cyanure, et Bund- 

det som viser den eiendommelige Reaction, at det ved Til- 

sætning af Ammoniak giver en blaa Farve, som Berlinerblaa, 

men det kan ikke være Jern, hvis blaae Forbindelse med 

Cyan forstyrres ved et Overskud af Ammoniak. 

Bundfaldet B bliver oplåst i Saltsyre, og under de sæd- 

vanlige Forsiglighedsregler overmættet med kulsuur Kalk, hvor- 

ved alt Jern bliver bundfældet. Den frafiltrerede Oplåsning 

overmættes nu med Ammoniak, hvorved i Almindelighed en 

betydelig Mængde Mangan bliver udskildt, den fra Manganet 

filrerede Vædske bliver bundfældet med Svovlbrinteammoniak 

og Svovlmetallerne udskildte ved Inddampning. Efter at man 

har befugtet Saltet med Svovlbrinteammoniak, bliver det oplåst 

i Vand, og Svovlmetallerne samlede paa et Filtrum. 

Det udvaskede Filtrum bliver brændt og Ilterne oplåste i 

Saltsyre. I denne Oplåsning findes endnu altid lidt Kobber, 

som maa udskilles ved Svovlbrinte, da det ellers vilde forvirre 

de åvrige Reactioner.  Efterat Svovlbrinte atter ved Kogning 

er uddreven, bliver Vædsken overmættet med kaustisk Nafron 

og kogt. Af den filtrerede Vædske bundfælder Svovlbrinteam- 

moniak Svovlzink, som samles paa et Filtrum og brændes, hvor 

Zinkiltet let kan kjendes ved den gule Farve, som Iltet antager 

ved Opvarmningen, men som forsvinder ved Afkjolingen; de i 
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kaustisk Kali uoplåselige Ilter indeholde Nikkel og Kobalt, det 

sidste bestemt ved den blaae Farve, som det meddeler Phos- 

phorsaltet for Blæseråret. 

Jeg maa endnu omtale de Spor af Sålv, som jeg har funden, 

disse vise sig paa folgende Maade: Naar Bundfaldet A oplåses 

i Salpetersyre, er der næsten altid endnu bleven en tilstrækkelig 

Mængde Chlor tilbage for at forvandle Sålvet til Chlorsålv, hvis 

ikke maa man sætte en yderst ringe Mængde Saltsyre til; 

Chlorsåolvet bliver da paa Filtrummet, blandet med svovlsuur 

Baryt og svovlsuurt Blyilte, og kan udtrækkes med Ammoniak. 

Den ammoniakalske Oplåsning blev i flere Tilfælde opaliserende, 

naar den blev overmættet med Saltsyre. Dette Stof, der gjår 

Oplåsningen opaliserende, afsætter sig efter nogen Tid, som et 

fnokket Bundfald, saaledes som Chlorsålv pleier at bundfældes 

af meget fortyndede, sure Oplåsninger; men det blev ikkun 

betragtet som Chlorsålv, naar dette hvide Bundfald, ved at over- 

gydes med Svovlbrintevand, blev mårkebruunt. 

Jeg har ogsaa undersågt Steen- og Jordarterne paa Guld, 

dog er det klart, at man ikke tår såge Guldet i Kogsaltoplås- 

ningen, der altid indeholder Jernforilte, eller Jernforchlor, men 

under den Forudsætning, at Chlorguldet kan holde sig udecom- 

poneret i Hvidglådheden, naar det er blandet med en over- 

veiende Mængde af Chlornatrium, maaite Guldet, der under 

Kogsaltets Oplåsning vilde blive udskilt i metallisk Tilstand, 

findes indblandet i Apalit og Glimmer. Det er dette Bundfald, 

som jeg forst har udtrukket med Saltsyre, og Residuet derpaa be- 

handlet med Kongevand. I eet Tilfælde har jeg, ved at sætte en 

Tinspaand i den, saavidt som muligt neutraliserende Oplåsning, 

faaet et hvidt Bundfald, der havde et aføjort, purpurfarvet 

Skjær. Jeg anseer alligevel denne Reaclion for saa lidet af- 

gjorende, at jeg paa ingen Maade tår paastaae, at der var 

Guld tilstede, De fålgende Metaller ere udtrukne ved Kogsall 

af forskjellige Steen- og Jordarter. 
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Guld meget lvivlsoml. 

Sålv. 

Kobber. 

Bly. 

Vismuth. 

Kobali. 

Nikkel. 

Zink. 

Jern i stor Mængde. 

Mangan i stérste Mængde næst efter Jern, 

Det vil uden Tvivl strax iagttages, at de Metaller, hvis 

Chlorider ere meget flygtige, mangle i denne Liste, nemlig Quiksålv, 

Arsenik, Antimon, Tin, Molybdæn, Volfram og Tellur. Da alle 

mine Forsåg hidtil ikkun ere anstillede under det Tryk, som 

kan vedligeholdes i en tilklinet og med Leer tilsmeltet Digel, 

et Tryk, der meget lidet overstiger Atmosphærens sæd- 

vanlige Tryk, er det begribeligt, at disse Chlorider, der for- 

flygtiges ved og under Rådglådheden, maae være bortfjernede 

i Dampform. At Tin alligevel er tilstede i Jordarterne skal jeg 

siden vise ad en ganske anden Vei, da det nemlig let lader sig 

godtgjåre, al det forekommer i Asken af forskjellige Planter, 

der maa have udtrukket det af Jordbunden. 

Det kunde unegteligen opvække Tvivl, om disse Iagttagel- 

sers Rigtighed, at saa mange Metaller ere fundne udbredte i 

Steen- og Jordarter, men der er i dette Tilfælde ikke let no- 

gen Vildfarelse mulig, da ikkun Steenarten, Kogsaltet og Dige- 

len kom i Vexelvirkning med hinanden, og Digelen, naar Smelt- 

ningen lykkes godt, og Kogsaltkagen samler sig, ikke videre bliver 

angreben.  Kogsaltet har jeg néie undersågt og i Almindelig- 

hed ikke funden nogen anden metallisk Bestanddeel, end et Spor 

af Jern. En Gang viste sig det imidlertid at Kogsaltoplåsningen 

indeholdt Metaller, der bundfældtes af Svovlbrinte, og af 14 

Pd. saadant Kogsalt har jeg udskilt 0,713 Gran svovlsuurt 

Blyille = 0,487 Gran metallisk Bly, og 0,184 Kobberilte = 0,137 
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Gran metallisk Kobber, Denne Metalmængde er saa ubetydelig, 

at den ikke væsentligen vilde kunne forstyrre Resultaterne, men 

den blev ikke desmindre udskilt, og til alle her anfårte Under- 

søgelser er der benyttet metalfrit Kogsalt. 

Jeg skal nu gjennemgaae de enkelte Bjerg- og Jordarter, 

som jeg har undersågt. i 

1. Plutoniske Bjergarter. 

En kornet, meget smuk Diorit fra Kjeldsaaen paa Born- 

holm. Analysen blev anstillet, som jeg tidligere har beskrevet og 

i Svovlbrintebundfaldet viste sig en forholdsviis stor Mængde 

Kobber, ligesom det, fra den ammoniakalske, kobberholdende 

Vædske filtrerede Bundfald tildeels oplåste sig i kaustisk 

Natron, hvilken Opløsning gav et sort Bundfald med Svovl- 

brinte, som ved Forbrændingen med Filtret viste de for Bly og 

Wismuth saa charakterisliske Dampe, der under Forbrændingen 

svæve omkring Randen af Filtret. Der blev ikke sågt efter 

andre Metaller, da det var i Begyndelsen af mine Undersågel- 

ser,…og jeg endnu langt fra ikke kjendte Antallet af de i Sleen- 

ogøJordarter udbredte Metaller. 

En Rullesteen af Grønsteen fra Omegnen af Kjåbenhavn 

gav ligeledes Kobber. 

En noget leret Grånsteen fra en af de almindelige Grån- 

steengange paa Bornholm gav en rigelig Mængde Kobber, og 

meget tvivlsomme Spor af Bly. 

Grønsteen fra Steinheim ved. Hanau gav en forholdsviis 

stor Mængde Kobber, og mindre tydelige Tegn paa Bly. 

Grønsteen fra en Gang i Skaane gav et meget rigeligt 

sort Bundfald med Svovlbrinte, der blev skyllet fra Filtrum og 

inddampet med Salpetersyre, og en ringe Mængde Svovlsyre. 

Det hvide, pulverformige Bundfald blev samlet paa et Filtrum, 

udtrukket med Ammoniak, og gav, paa den tidligere anfårte 

Maade, bestemte Kjendetegn paa Sølv. Det dvrige var svovl- 
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suurt Blyilte, som blev reduceret for Blæseråret med Soda, og 

gav hvide, i Saltsyre uoplåselige Blyblade. Dernæst blev der 

opdaget en forholdsviis stor Mængde Kobber. Af den dvrige 

Oplåsning, som indeholdt Jern 0. s. v., blev der ved Ammo- 

niak udtrukken en forholdsviis stor Mængde Zink. Tilsidst var 

det denne Grånsteen, hvori jeg opdagede de meget tvivlsomme 

Spor af Guld, hvorom der tidligere har være Tale. 

Trap fra den store Trapmasse i Nordgrønland, gav ved 

samme Pråve Kobber i stårre Mængde, og desuden Bly. 

En mårkeråd Granit fra Bornholm viste baade Bly og 

Kobber. 

Albit-Granit fra Svannike paa Bornholm gav ringe Spor 

af Kobber, Bly, Zink og meget utydelige Tegn paa Nikkel. 

En finkornet Granit fra Bornholm gav Spor af Kobber 

og Bly. 

Em jordagtig Porphyr, en Gangmasse, saakaldte Elvan fra 

Cornwall gav meget Bly, et Spor af Kobber og et meget 

ulydeligt Spor af Sålv, desuden sandsynligviis Vismuth. 

En tæt basaltisk Lava eller Grånsteen fra Island gav 

meget bestemt Kobber. 

2. Netamorphiske Bjergarter. 

En meget glimmerriig Gneus fra Gudhjem paa Bornholm, 

smeltet paa samme Maade.  Kogsaltoplåsningen gav -en stor 

Mængde svovlsuur Baryt, forresten fandtes lidt Kobber og 

mere Bly. 

Hvid Glimmerskifer med Granater, en Rullesteen, gav en 

betydelig Mængde Bly, et Spor af Kobber og en stor Mængde 

svovlsuur Baryt. 

3. Ældre nepstuniske Dannelser. 

Engelsk Tagskifer , sandsynligviis fra Bangor, viste en 

rigelig Mængde Bly og desuden Kobber og Zink. 



Den almindelige Tavleskifer, sandsynligviis fra Harzen, dens 

Svovlbrinte-Bundfald gav Bly, et Spor af Sålv, men intet Kobber. 

4, Nyere nepstuniske Dannelser. 

GuultLeer fra Méen. Oplåsningen gav Kobber og et Spor af 

Bly; dernæst blev et Metalilte tilbage, som hverken var oplåseligt 

i Ammoniak eller kaustisk Natron, men bundfældtes ved Svovl- 

brinte med bruun Farve, hvorom jeg formodede at det var Vis- 

muth, hvilket imidlertid ved dette Forsåg ikke blevnærmere beviist. 

i2 Pd. af dette gule Leer gav efter Smeltning og Oplåsning ved 

Kogsaltoplåsningens Bundfældning med Svovlbrinte 0,472 Gr. 

svøvlsuur Baryt. Der blev desuden udskildt det samme Metal som 

for er nævnt og som nu viste sig at være Vismuth. Efterat nemlig 

de ved Svovlbrinte udskildete Svovlmetaller vare iltede ved Filtrets 

Forbrænding i en temmelig slærk Rådglådhede, bleve de oplåste 

ved Salpetersyre og overmæltede med Ammoniak for at oplåse 

Kobberet, og derpaa det eller de IIter, som ikke oplåste sig i Am- 

moniak kogte med kaustisk Natron, for at oplåse Blyet. DetUoplåste 

blev overgydet med lidt Saltsyre og den derved fremkomne Oplås- 

ning bundfældet med Svovlbrinte, hvorved et meget rigelig bruunt 

Bundfald blev tilveiebragt, Dette blev atter iltet og oplåst 

ved Salpetersyre og den salpetersure Oplåsning i Dampbadet 

inddampet til Térhed; ved at hælde lidt Vand paa dette Salt, 

udskildtes der et hvidt tungt Pulver. Alle disse forenede Kjende- 

tegn synes atgodigjåre, at denne Substants er Vismuth. 

Jeg har endnu engang behandlet Leer fra det samme 

Sted med Kogsalt, men denne Gang kun glådet Blandingen uden - 

at smelte den; Oplåsningen viste de samme Bestanddele, og de 

forskjellige Metaller i de samme Forhold som får.  Aarsagen 

hvorfor jeg har gjentaget disse Forsåg med den samme Leerart 

saa hyppig, er at jeg vilde see om Forholdet af de forskjellige 

Bestanddele nogenlunde holdt sig constant, og om jeg altsaa 

ved mine Undersågelser var kommen til def Punkt, at jeg med 



Be ….2 

nogenlunde Sikkerhed kunde skjønne Forholdet af de forskjel- 

lige tilstedeværende Substantser. Dette viste sig nu i héi Grad 

at være Tilfældet. Jeg har ved de forskjellige Undersågelser 

af det gule Leer fra Måen alltid erholdt Kobber i største, og 

forholdsviis betydelig Mængde, og Bly alltid i en meget ringe, 

men meget bestemt kjendelig Qvantitet. Af Sålvet er der ved 

dem alle funden et Spor, hvis Reactioner jeg nu efter saamange 

Gjenlagelser maae betragte som afgjårende og charakteristliske. 

Af Vismuth har jeg altid fundet en langt stårre Mængde end 

af Bly. dr 

Af de Metaller, der ikke bundfældes af Svovlbrinte, men 

af Svovlbrinte-Svovlammonium , fandtes Jern, Mangan, Ko- 

balt og Nikkel. Man maae vogte sig for en Feiltagelse ved 

Bestemmelsen af de to sidste Metaller, idet Kobberet, som jo 

egentligen skulde fuldstændigen udskilles ved Svovlbrinte, atter 

findes i en ringe Mængde i Svovlbrinte-Svovlammoniumbund- 

faldet, hvorfor Oplåsningen af de sidstnævnte Metaller endnu 

engang maae behandles med Svovlbrinte, ellers faaer man altid, 

selv naar intet Nikkel er tilstede, et gront Salt, og ved Hjælp 

af Ammoniak en blaa Oplåsning.  Reactionen med Cyan-Jern- 

kalium viser her den mindste Feil. 

Havejord fra en Have i Nærheden af Kjåbenhavn gav 

Kobber i temmelig betydelig Mængde. 

Mergel fra Måen, den samme hvori jeg bestemte Phosphor- 

syren gqvanlitalivt. 4 Pd. af denne gav efter den sædvanlige, 

tidt beskrevne Behandling et sort Svovlbrinte-Bundfald, der 

efter Glådningen veiede som Ilte 0,315 Gran; det blev oplåst i 

Saltsyre, inddampet og oplåst i Vand, hvorved det efterlod et 

bruungraat, ostagtigt Stof, som efter at være samlet og brændt med 

Filtret, veiede 0,013 eng. Gran, der var metallisk Sålv. Det blev 

nemlig oplåst i en Draabe Salpetersyre, inddampet og oplåst i 

et Par Draaber Vand og nu gav en Glasslang med Saltsyre det 

aldeles afgjårende, hvide Bundfald med Chlorsålv, som let op- 

låste sig i Ammoffiak. I den saltsure Oplåsning frembragte 
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Ammoniak Kobberets blaa Farve, og det Uoplåste, oplaget af 

Saltsyre gav med Svovlsyre uoplåseligt svovlsuurt Blyilte. I Jern- 

oplåsningen tilveiebragte, efterat den var iltet, et Overskud af 

kulsuur Kalk et meget stærkt Bundfald af Jerntveilte, og i den 

derfra filtrerede Oplåsning frembragte Ammoniak i Overskud et 

Bundfald af Manganforilte, hvorpaa Svovlbrinte-Ammoniak gav 

et graalighvidt Bundfald, som blev samlet og brændt. Nu op- 

dagedes Zink ved Oplåseligheden i kaustisk Kali og det hvide 

Bundfald, som Svovlbrinte-Ammoniak frembragte i den kaustiske 

Oplåsning. Det i kaustisk Kali uoplåselige Ilte gav med 

Phosphorsalt en blaae Glasperle, der havde et bruunrådligt Skjær, 

en Reaction, som antyder Kobalt og sandsynligviis Nikkel. 

Jeg pulveriserede de ved Sammensmeltning af Kogsalt og 

Mergel frembragte Silicater og smeltede dem paany med Salt. 

Det ved denne Behandling erholdte Bundfald med Svovlbrinte, 

vejede, efterat det ved Glådning var iltet, 0,085. 

Et halvt Pund af samme Mergel blev smeltet paa samme 

Maade med Kogsalt og Opløsningen blandet med en Gibsoplås- 

ning, hvorved 0,431 svøvlsur Baryt bleve udskildte. 

Marskjord, taget paa Leervatterne ved Øen Sylt. Marsk- 

jorden ved Hertugdåmmernes Vestkyst hidrårer ifålge min Un- 

dersågelse især fra forstyrrede Lag af Bruunkulformationen og 

fortrinsviis af denne Dannelses Glimmerleer, der ikke hårer til 

de Jordlag, hvis Oprindelse fra forstyrret, skandinavisk Granit 

lader sig eftervise. Jeg har gjort to Forség, hvor jeg i det 

ene Tilfælde smeltede den med Tilsætning af Kridt, i det andet 

Tilfælde derimod glådede den uden anden Tilsætning end Kog- 

salt, og uden at smelte den. I det første Tilfælde indeholdt 

Marskjorden organiske Stoffer i tilstrækkelig Mængde for at 

reducere Metallerne og de svovlsure Salte til en meget svovl- 

holdig Jernklump, og i Oplåsningen af Chloriderne fandtes ingen 

Metaller, men en betydelig Mængde Baryt, medens det udskildte 

Jern indeholdt især Bly, men dernæst ogsaa Kobber og de 

bvyrige Melaller, som pleie at udtrækkes ved Kogsalt af Sleen- 
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og Jordarter. Ved det andet Forsåg blev Marskjorden, blandet 

med Kogsaltet, kun udsat for en Hede, hvorved det sintrer 

uden at smelte og derpaa behandlet som sædvanlig. Det ved 

Svovlbrinte bundfældte Metal indeholdt en betydelig Mængde 

Bly. I Svovlbrinte- Svovlammoniumbundfaldet fandtes en stor 

Mængde Zink og utydelige Spor af Nikkel og Kohbalt. 

Jeg prøvede en af de almindelige Muurstene fra Flens- 

borg, eller egentlig fra Ekkernsund ved Flensborger Fjord, 

som blive fabrikerede af den Varietet af vor Rullesteensleer, 

som jeg betegner med Navnet Cyprineleer.  Svovlbrintemetal- 

lerne bestode af Kobber i betydelig Mængde, i hvis ammonialske 

Oplåsning der viste sig de samme Tegn paa Sålv, som vort 

Leer i Almindelighed giver, en betydelig Mængde Bly, men kun 

et Spor af andre Metaller, Svovlbrinte-Svovlammoniumbundfaldet, 

indeholdt en rigelig Mængde Zink, desuden Nikkel og Kobalt. 

Leer fra Utterslévmose. Et Pund blev overgydet med en Op- 

låsning af Kogsalt, som indeholdt 2 Pd, Salt, og under Om- 

roren inddampet til Torhed. En ringe Deel af denne indtårrede 

Masse blev oplåst, provet med Svovlbrinte, men gav ikke det 

ringeste Spor af Farvning, lil Beviis for at Kogsaltet ved Tem- 

peralurer, som ikke overstige Vandets Kogepunkt, ikke er 

island til at udtrække Metaller af Jordbunden. Det blev derpaa 

glådet i Hvidglådhede, men uden at smeltes. Det vandige Udtræk 

gav med Svovlbrinte et Bundfald, hvis Hovedbestanddeel var 

Kobber, der indeholdt det sædvanlige Spor af Sålv, desuden 

fandtes kun et Spor af Bly og en temmelig stor Mængde af 

det Metal, som allerede er anfårt ved at omtale Leret fra Méen 

og som bevistes at være Vismulh. Svøvlbrinte-Svovlammonium- 

bundfaldet viste efter at det var renset for Kobber en Sub- 

slants, der oplåste sig i Saltsyre og ligeledes oplåste sig i et 

Overskud af Ammoniak, men uden at give en farvet Oplåsning. 

Svovlbrinteammoniak frembragte i denne Oplåsning et meget 

rigeligt, ganske sort Bundfald. Iblandt de Metaller, der ikke 

bundfældes af Svovlbrinte, men udskilles af Svovlbrinte-Svovl- 
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ammonium, ere Zink, Nikkel og Kobalt oplåselige i Ammoniak, 

men de to sidste give farvede Oplåsninger og den første frem- 

bringer et hvidt Bundfald med Svovlbrinte-Svovlammonium. 

Dette Stof derimod giver ufarvede Oplåsninger og et sort Bund- 

fald med Svovlammonium. Det synes derfor ikke at stemme 

overeens med nogen af de hidtil kjendte Substantser, hvorved 

jeg imidlertid maa bemærke, at en Oplåsning, hvori Nikkel og 

Kobalt forekomme i et Forhold af omtrent lige Atomer er meget 

lidet farvet, da de to Metallers Farver ophæve hinanden. 

— Et Pund af samme Leer. fra Utterslovmose blev blandet 

med % Pd. Kogsalt og 8 Lod Kridt og derpaa smeltet.  Kog- 

saltkagen havde skilt sig meget vel fra Silicatet. 

Svovlbrintebundfaldet viste de samme Substantser som i 

tidligere Forsåg, nemlig Kobber i stårst Mængde, dernæst Vis- 

mulh, saa Bly, tilsidst Solv. 

Efter at den frafiltrerede Oplåsning ved Ophedning havde 

aføivet sit Svovlbrinte, blev det iltet med chlorsuurt Kali og 

bundfældet med Ammoniak. 

Ammoniakbundfaldet blev oplåst i Saltsyre, tilfåiet Viinsyre, 

bundfældet med Svovlbrinte Am., filtreret, udvasket med Svovl- 

brinte Am.-Vand, hvorpaa alle Vædsker bleve inddampede og 

glådede til Forstyrrelse af Viinsyren; der blev et hvidt let Stof til 

bage, som havde et guulagtigt Skjær, sandsynligviis hidrårende fra 

en ringe Mængde Jernilte. Det oplåste sig for stårste Delen i 

Saltsyre, men da det Kul, som ikke kunde forbrændes fuldstæn- 

digt i den støre Digel, blev samlet paa et lille Filtrum, ud- 

vasket og brændt, hvilket nu skete med stor Lethed, blev en 

temmelig stor Mængde af en bruun Substants tilbage, som ikkun 

for en ringe Deel oplåste sig i Saltsyre, men fuldstændig i en 

Opvarmet Blanding af Flussyre, Svovlsyre og Saltsyre. Ved Op- 

varmning uddreves Kisselsyre, Flussyre og Saltsyre. Da jeg til 

disse samlede Oplåsninger salte Salmiak og derpaa Ammoniak, 

bundfældtes en slimet bruun Substants, som indeholdt Jernilte, men 

desuden et andet Ilte, Den blev oplåst i Saltsyre; Oplåsningen 
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blev mættet saa nåiagligt som muligt med Ammoniak og derpaa 

kogt med svovlsuurt Kali. Bundfaldet, som derved fremkom var 

uoplåseligt i kogende Vand og åltsaa sandsynligviis en ringe 

Mængde Zirkonjord.  Oplåsningen indeholdt en stor Mængde 

Magnesia. 

Til den Vædske, som var filtreret fra Ammoniakbundfaldet, 

og som indeholdt Kogsaltet samt alle de Jordarter og Metalilter, 

der ikke bundfældes af kaustisk Ammoniak, blev der sat nogle 

Draaber Svovlsyre, hvorved svovlsuur Baryt blev bundfældet, 

som veiede 1,335 Gran, og blev pråvet ved at smeltes med kul- 

suur Natron, udtrækkes med Vand, og oplåses i Saltsyre. I denne 

Oplåsning frembragte Svovlbrinte hverken Bundfald eller Farv- 

ning, men en Gibsoplåsning udskildte dieblikkeligen et tungt 

fiint Bundfald i rigelig Mængde, altsaa Baryt. Under Inddamp- 

ningen afsatte Vædsken, hvortil der imidlertid var sat noget Svovl- 

brinte, mere af dette hvide Pulver, men tillige et sort Bund- 

fald som viste sig at være et Svovlmetal; alt dette blandede 

Pulver blev samlet, udvadsket, brændt med Filtrum, og digereret 

med Saltsyre. Den uoplåst tilbageblivende Deel veiede 0,335 og 

var svovlsuur Baryt, allsaa i det Hele 1,686. 

De fleste af de hidtil undersågte Steen- og Jordmasser, håre 

enten umiddelbart til det store skandinaviske Bjergsystem eller 

ere Decompositionsproducter af de dertil horende Steenarter, men 

jeg har ogsaa undersågt enkelte Bjergarter fra de mellem- 

europæiske Bjergsystemer, og endskjåndt disse Undersågelser 

hverken have faaet den Udstrækning med Hensyn til Bestemmelsen 

af de enkelte Bestanddele, som Pråvningen af de skandinaviske 

Steen- og Jordarter, og heller ikke indbefatte ret mange 

Exemplarer, såa synes dog deraf at fremgaae en væsenlig For- 

skjellighed. 

Kaste vi nemlig et Blik paa Resultaterne af disse moisommelige 

Undersågelser, viser sig med Hensyn til de skandinaviske Bjerg - 

arler og til vor Rullesteensformation, som er et Produkt af 

disse Bjergarters Forstyrrelse, en meget interessant Overeens- 
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stemmelse, saavel med Hensyn til deres Bestanddeles qualitalive 

som qvantitalive Forhold, Ligesom Kobberet, næstefter Jernet, 

er det i Skandinavien fremherskende Metal, saaledes vise Granit, 

Gneus, Glimmerskifer og de Grånstene, som med nogenlunde 

Sikkerhed kunne henregnes til den skandinaviske Urformation, 

en overveiende Mængde Kobber og en forholdsviis meget ringe, 

undertiden aldeles forsvindende Mængde Bly. De vise næsten 

overalt de i Skandinaviens Metalformationer forholdsviis meget 

udbredte Metaller Nikkel og Kobalt. Netop det sammger Til- 

fældet med Malmafsætningerne i Skandinavien, hvor Blyet er meget 

stærkt tilbagetrængt, Kobberet derimod fremherskende. Den 

samme Eiendommelighed med Hensyn til Fordelingen af Metal- 

lerne viser sig atter, naar vi sammenligne de mange Under- 

søågelser af vort Rullesteensleer, hvoraf ikke en eneste Prove 

viser meer end ringe Mængder af Bly, medens Kobberet altid 
er fremherskende. 

Cyprineleret, som vel hårer til vor Rullesteensformation, 

men dog er en ejendommelig, fra de andre Dannelser temmelig 

afvigende Modification deraf, indeholder allerede mere Bly og 

ganske bestemt fremtræder Blyet som en meget væsentlig Bestand- 

deel i Marskleret, hvis mange, hvide Glimmerblade antyde med 

overordentlig stor Sandsynlighed, at dens Hovedbestanddeel 

er det Glimmerleer, som forekommer i vor Bruunkulformation, 

der kun paa et Par Steder i Katltegatsystemet henviser paa en 

Oprindelse af skandinaviske Urbjerge, medens den i dens Hoved- 

parlie paa Halvéen ikke har noget tydeligt Forbindelsesled 

med skandinaviske Urbjerge. 

I de faa Bjergarter af det mellemeuropæiske System, 

som jeg har undersøgt, spiller Bly en langt stérre Rolle end 

Kobber, et Forhold, der ogsaa synes at gjentage sig i de 

egenllige Metalafleiringer. Jeg anseer mig derfor berettiget til 

al paaslaae, at de i Bjergarlerne udbredte Metaller vise en 

stor Overeensstemmelse med de Metaller, som i de respective 

Lande, hvorom her er Talen, forekomme paa Metallernes sær- 

8 



egne Leiringssteder, og man vil neppe negte, at delle Forhold 

gjor det i hi Grad sandsynligt, at Metallerne paa deres sær- 

egne Leiringssleder ikkun ere samlede og concentrerede der- 

ved, at de ere udtrukne af de store, almindeligen' udbredte 

Bjergmasser og paa deres Findesteder atter udskilte ved chemiske 

Virkninger. Da man ofte, i Nærheden af Gange og af andre 

Metalleiringssteder finder de paa disse forekommende Metaller 

fiint indsprængte, men dog synlig fordelte i Stenarten, har jeg 

med Omhyggelighed undgaaet, at vælge til mine Undersågelser 

saadanne Bjergarter, som forekomme i Nærheden af Metallei- 

ringssteder. Med Hensyn dertil ere Undersøgelser af Bjerg- 

arter fra Bornholm, der ere tagne i flere Miles Afstand fra det 

eneste Sted, hvor der paa denne Oe forekommer et Kobberlag, 

meget afgjoårende, og hvis der endnu kunde levnes nogen 

Tvivl, vilde de udstrakte Undersågelser over Metallerne i vort 

Rullesteensleer fuldstændigen afgjére delte Spørgsmaal. Det 

maa nemlig antages, at disse cre Produktet af den hele Bjerg- 

masses Forstyrrelse, og i dem finde vi de samme Metaller i 

samme Forhold, som i Bjergmasserne selv. 

Fårend jeg nu gaaer videre for at undersåge hvorledes 

disse Metaller kunne udtrækkes af Bjergmasserne, og udskilles i 

Gange og Indlag, vil det være nådvendigt at forsåge at be- 

stemme i hvilke Forbindelser Metallerne forekomme i Bjerg- 

masserne selv. Vi kunne tænke os dem enten som rene Me- 

laller, uden nogetsomhelst Forertsningsmiddel, eller som Svovl- 

metaller, eller som Ilter og Chlorider. Ilterne kunne da enten 

være indblandede som rene Ilter, eller, forenede med en Syre, som 

Salte, Det fårste Tilfælde, ifålge hvilket de kunne antages at 

være tilstede som rene Metaller, har ikkun ringe Rimelighed, 

da man med Bestemthed veed, at Jern og Mangan forekomme 

som Ilter, Jernet endog for en stor Deel som Tveilte og Til- 

stedeværelsen af metallisk Bly, metallisk Kobber, Zink, Nikkel og 

Kobalt, ved Siden af Jerntveilte i smeltede Masser, som Granit 

og Grønsleen, ikke har megen Sandsynlighed for sig.  Des- 
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uden forekomme disse Metaller, saavidt som mine Forsåg hidtil 

strække sig, aldeles under samme Forhold, i de plutoniske Bjerg- 

masser, som i Rullesteensleer, ved hvis Dannelse Vandet har 

været virksomt, og i Cyprineleer og Marskleer, der have været 

udsatte i en uberegnelig lang Tid for Vandets Paavirkning og i 

hvilke altsaa disse Metallers Forekomst i uiltet Tilstand er utænkelig. 

Man kunde tænke sig dem som Svovlmetaller. I Kogsalt- 

oplåsningen ere de naturligviis tilstede som Chlorider; Svovlet 

maalle altsaa formeentlig under Smeltningen være iltet til Svovl- 

syre, men den næsten aldrig manglende Baryt, der i Kogsalt- 

oplåsningen maa være tilstede som Chlorbarium, udelukker 

Svovlsyrenes Forekomst idetmindste i nogen mærkelig Mængde. 

Desuden vilde de samme Grunde, som tale imod Metallernes 

Forekomst i reen Tilstand i vore forskjellige Leerarter ogsaa 

gjelde for disse Metallers Svovlforbindelser, der under den ved- 

varende Indflydelse af Vand og Luft maatte være iltede. 

Det bliver altsaa sandsynligt, at de ere tilstede som Ilter, og 

naar vi tage Hensyn til den overveiende Mængde Kiselsyre i 

alle disse Steen- og Jordarter, ere vi vel berettigede til at an- 

tage, alt den Forbindelse, hvori Metallerne i Almindelighed 

komme fra Jordens Indre, er som kiselsure Salte. 

Det er altsaa sandsynligt, at Metallerne som kiselsure Salte 

liligemed de andre Silicater, og i chemisk Forbindelse med 

dem, komme fra Jordens Indre til Overfladen, og dermed falder 

den unaturlige, saa hyppigen fremsatte Paastand, at der til visse 

Tider fra Jordens Indre skulde frembryde Dampe, der saa at 

sige udelukkende bestode af Metalforbindelser, medens dog de 

Metallerne ledsagende Mineralier neppe kunne tænkes at være 

trængte ind i Gangene i Forfh af Dampe. 

Kogsaltets Virkning paa de samlede Silicater maa altsaa an- 

lages i det Væsentlige at bestaae i en Ombytning ved dobbelt 

Decomposition, hvorved en meer eller mindre stor Deel af 

Natron er gaaet over til Kiseljorden, og andre Basers Radi- 

caler i dets Sled ere traadte i Forbindelse med Chloret. De 
8= 



110 

Ilter som saaledes ere gaaede over til at blive Chlorider, og findes 

blandede med det udecomponerede Chlornatrium, ere Kalcium, 

Barium, Jern, Mangan, Kobber, Bly, Vismuth, Zink, Kobalt, Nikkel, 

Sålv, alle Substantser, hvis Ilter udmærke sig ved en bestemt basisk 

Charakteer. Der ere nogle Baser, som forekomme i Alminde- 

lighed i meer eller mindre stor Mængde i Jord- og Steenarterne, 

men som enten aldeles eller næsten mangle i den vandige Op- 

låsning af det Kogsalt, som har været smeltet med disse. Herlil 

hører Leerjord og, skjøndt i langt mindre Grad Magnesia. Af 

det første findes saa lidt i Kogsaltoplåsningen, at man har den 

stårste Umage for at opdage det;” af Magnesia forekommer vel 

en stårre Mængde i denne Oplåsning, men den er ikke destomindre 

håist ubetydelig, sammenlignet med den Mængde Magnesia, som 

findes i Steen- og Jordarterne. Vi kunne altsaa i Almindelighed 

betegne Chlornatriummets Virkning under denne Smeltning saa- 

ledes, at Natron som den stærkere Base uddriver de svagere 

Baser af deres Forbindelse med Kiseljord, men disse Basers 

Tiltrækning til Kiseljorden er meget forskjelligt fra den, de vise 

mod andre Syrer. Leerjorden, som i sit Forhold til de Syrer, 

der virke ved Vand, er en svag Base, bindes af Kiseljorden i 

overordenllig héi Grad, og Magnesia, der i sine Forhold til 

de andre Syrer staaer tilbage for Kalken, bindes ligeledes 

stærkt af Kiselsyren. Hermed staaer den velbekjendte Erfaring 

i Forbindelse, at de nalurlige Magnesiasilicater ikke let decom- 

poneres af den atmosphæriske Luft, eller af kulsyreholdigt 

Vand, medens mange Kalksilicater og navnligen de kalkhol- 

dende Feldspatharter fuldstændigen forvittre unnder den atimos- 

phæriske Lufts, Vandets og Kulsyrens Indvirkning. Til disse 

Anomalier, med Hensyn til KiseØyrens Evne til at binde for- 

skjellige Baser, hårer nu ogsaa den, at Baryten overalt, hvor 

ikke tilstedeværende Svovlsyre forhindrer Virkningen, fra Kisel- 

syren gaaer over til Chloret, og findes i Oplåsningen af Saltet. 

Man indseer nu let, at den store Mængde af forskjellige 

Stoffer, som saaledes, vel i ringe Mængde, men dog med en 
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vis Regelmæssighed, ere indblandede i Jordarterne, selv i dem, 

som komme i umiddelbar Vexelvirkning med Planteverdenen, 

ikke kan være foruden væsenlig Indflydelse paa det organiske 

Livs Udvikling. Fra det Oieblik af, at den ældre Tanke, at de 

i Planterne tilstedeværende uorganiske Bestanddele tilfældigviis 

ere afsatte i Planterne, maalte vige for den Erfaring, at Plan- 

terne vælge deres uorganiske Bestanddele, og ikke kunne trives 

i den Jordbund, hvor disse Bestanddele mangle, have de theo- 

retiske Agerdyrkere med stor Forkjærlighed sågt at bestemme 

de uorganiske, for visse Planter charakieristiske Stoffer. Det 

ligger i denne Læres Natur, at den ikkun langsomt kan ud- 

vikle sig, at ikkun ved gjentagne, måoisommelige Undersøgelser, 

det Tilfældige kan adskilles fra det Almindelige og Nodvendige, 

og det for hele Plantefamilier Charakteristiske fra det for en- 

kelte Planter Eiendommelige. Man har derfor hidtil især holdt 

sig til saadanne Sloffer, der synes at være væsenllige Betin- 

gelser for alle vore dyrkede Planters Udvikling , eller idet- 

mindste for visse Classer deraf, og har ikkun bestemt saadanne 

Stoffer, der forekomme i forholdsviis stårre Mængde, medens 

man har al Grund til at antage at selv de Substantser, som 

findes i en næsten forsvindende Mængde, spille deres bestemte 

Rolle ved Planternes Udvikling. Det kan neppe være Tvivl un- 

derkastet, at selv visse metalliske Substantser ere charakteristiske 

for bestemte Planter, der da maa antages at samle disse Stoffer 

af Jorden eller Vandet, hvormed de komme i Beråring, og som 

Exempel herpaa skal jeg nævne den hos os ganske almindeligen 

bekjendte Zostera marina, eller Bændeltang, der i saa utrolig stor 

Mængde voxer i vore Fjorde og flade Havstrande. Jeg foretog 

Undersågelsen af denne Plantes Aske i Forbindelse med andre Ar- 

beider, som Comileen for geologisk-antiquariske Undersågelser 

havde paataget sig med Hensyn til den ældste Culturtilstand 

her i Landet, hvor det kom an paa at bestemme fra hvilken 

Plante en sort, meget kulrig Jord hidrører, som i en forbausende 

Mængde findes i Nærheden af vore Kyster omkring Kattegaltet 
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og de deri udmundende Fjorde, og som bærer tydelig Præg af 

menneskelig Paavirkning. Da den Omstændighed, at denne sorte 

Jord ikkun findes i Nærheden af Havet og Saltvandsfjorde, 

gjorde det meget sandsynligt, at den kulrige Jord, eller Aske, 

maalte hidråre fra en hos os almindelig udbredt Saltvands- 

plante, undersågte jeg Zostera marina og Fucus vesiculosus 

med Hensyn til saadanne charakteristiske Bestanddele, der let 

kunne gjenkjendes i disse Planters Aske, og derved afgjåre det 

ovenfor omtalte Spårgsmaal. Jeg var saa heldig, at finde i 

Manganet et saadant Stof, der undertiden forekommer i en 

saadan Mængde i Bændeltangsasken, at den ved at overgydes 

med Saltsyre, ved Opvarmningen bieblikkeligen udvikler meget 

rigelig Chlor. For at give et Begreb om den overordenllig 

store Kraft, hvormed denne Plante tiltrækker Manganet af Så- 

vandet, skal jeg anfåre, at der i dette forekommer en saa 

ringe Mængde Mangan, at saavidt jeg veed, alle tidligere Ana- 

lytikere, der have beskjæftiget sig med Såvandet, have over- 

seet delte, og jeg kun var istand til med Bestemthed at efter- 

vise del ved at tage det ved Undersøgelsen af 15—20 Pd. 

Såvand vundne Jernilte, samlet paany i Undersågelse. Denne 

Manganmængde i Zostera's Aske staaer alligevel ikke ene. 

Ved den for endeel Aar siden bekjendigjorte Undersågelse 

over Tangarters Indflydelse paa Dannelsen af Jordlag, fandt jeg 

i den vestindiske Padina pavonia en endnu stårre Mængde 

Mangan, nemlig 8,19 Procent af den tårre Plantes Vægt, hvilket 

dengang forekom mig saa usandsynligt, at jeg i min Afhand- 

ling har anfårt dette Factum som håist tvivlsomt. Det ligger i 

Sagens Natur, at vi lettere finde disse Stoffer iblandt de meget 

askerige Såplanters mineralske Bestanddele end hos Land- 

planterne, der for det meste ikkun indeholdt en ringe Mængde 

Aske. Til de Plantefamilier som ved bestemt Tiltrækning samle 

viste Stoffer hårer Fucus Familien og især Laminarierne, hvis 

Tiltrækning til Jod er almindelig bekjendt. 

Iblandt Landplanternes i ringere Mængde forekommende 
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Bestanddele, har Kobberet tiltrukken sig endeel Opmærksomhed 

og har været Gjenstand for gjentagne Undersågelser. Senest 

ere analystiske Arbeider foretagne i denne Retning i Wacken- 

roders Laboratorium, som have givet det Resultat, at Blodet 

af planteædende Dyr ikke indeholder Kobber, medens Blodet 

af Mennesket indeholder det. Disse Forsåg stemme ikkun lidet med 

de Undersågelser, som en ung, dygtig Chemiker har anstillet i mit 

Laboratorium, ifålge hvilke ikke blot Hvede, men ogsaa Rug, og 

ikke blot Melet, der muligviis kunde have modtaget Spor af Kobber 

fraRedskaberne i Mållen, men ogsaa de uforandrede, meget omhyg=- 

geligen vadskede Korn, indeholde Kobber og Bly, og ifålge hvilke 

man ogsaa maatte formode disse Metaller i Planteædende Dyrs Blod. 

Mine nylig anfårte Undersågelser over Metallernes For- 

deling i Jordbnnden staae i Forbindelse hermed. Der var noget 

uoplyst og gaadefuldt i denne Kobberets Udbredelse i Plante- 

riget, saalænge man ikke havde efterviist en lige saa udbredt 

Forekomst deraf i Jordbunden. Denne Vanskelighed er nu hævet. 

Paa den anden Side laa det nær, at formode at Forekomsten af 

Erismetallerne ikke indskrænkede sig til Jern, Mangan og Kobber, 

men al ogsaa de andre Metaller, der forekomme almindeligen 

udbredt i Jordbunden, med en vis Regelmæssighed og Nåd- 

vendighed maatte gaae over i Planterne, og spille deres Rolle i 

Plantens Udvikling ; ligesom Laminarierne ere iodsamlende Plan- 

ter og Zostera samler Mangan, ligesom Kornarterne samle Phos- 

phorsyre, som de héiere Dyr concentrere endnu mere, saåaa- 

ledes kan man tænke sig, at der gives Kobber-, Bly- og Zink- 

planter, der ere istand til at samle den overordentlig ringe 

Mængde af disse Metaller, som Jordbunden indeholder. Langt 

hyppigere end - noget Metal, Jern og Mangan altid undtagne, 

forekommer Baryt i Jordbunden og jeg havde ikkun ringe Tvivl 

om, at man vilde finde den i Planteasken forenet med Svovlsyre. 

Til disse Undersøgelser valgte jeg forst deels Boågetræet, deels 

Torven, idet at jeg antog, at et Træ, der saa godt som ude- 

lukkende holder sig til vor lerede Jordbund, maatte fortrinsviis 
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optage Lerets sjeldnere Bestanddele.  Tårven valgte jeg fordi 

den indeholder de organiske Levninger af mange forskjel- 

lige Planter, og vilde af denne Aarsag kunne afgive et godt 

Exempel paa de Bestanddele, som Planterne i Almindelighed 

maatte antages at indeholde. Tårven var fra en af de nord- 

sjællandske Skovmoser, saaledes som den faldbydes her i Staden, 

og da vi ingen Malmlag have her i Landet, hvis Bestanddele 

ved Regnskyl kunne fåres ned i Mosen, maatte de Metaller, 

der findes i Tårveasken anlages at hidrøre fra Mineralsubstantser, 

som Planterne havde optaget i sig under deres Vegetations- 

proces. De fårste Forsåg anstillede jeg med Asken af Bågetræ 

og af Torv, der hver for sig vare brændte paa en almindelig 

Kjokkenskorsteen. Jeg opdagede i dem Kobber, Bly, Baryt og, 

hvad der i håéi Grad frapperede mig i Tårveasken en ikke ringe 

Mængde Tinilte. Da imidlertid de anfårte Metaller kunne hid- 

rore fra Kar, der bruges i Huusholdningen, og havde været udsat 

for Ildens Paavirkning, er Asken til de fålgende Forsøg tilveie- 

bragt ved Forbrændingen af Bågetræ og af Torv i Porcellains- 

skaaler, der bleve ophedede i en stor Muffel. 

To Pd. Bogetræ blev brændt og efterlod 0,883 Aske; denne Aske 

blev udtrukken med Saltsyre, og den filtrerede sallsure Oplåsning 

blev blandet med Svovlbrintevand og opvarmet. Der fremkom et 

rødbruunt Bundfald, som blev samlet paa et Filtrum og forbrændt 

med samme, hvorpaa det som blev tilbage blev oplåst i Saltsyre. 

Den filirerede saltsure Oplåsning blev kogt med kaustisk Natron 

og den filtrerede Vædske gav ved Svovlbrinte et sort Bundfald, 

som var Svovlbly. Det i kaustisk Kali Uoplåste blev fra Filt- 

rummet oplåst ved Saltsyre og Vædsken overmættet med Am- 

moniak. Vædsken blev blaa, den blev filtreret fra det Uoplåste, 

mættet med Saltsyre, hvorpaa det med almindeligt Cyanjern- 

kalium gav et rådbruunt Bundfald, altsaa Kobberilte. Residuet fra 

den ammoniakalske Kobberoplåsning blev atter oplåst i Saltsyre 

og overmættet med Svovlbrint-Svovlammoium, der ved Saltsyre 

gav et svagt guulgraaat Bundfald, som syntes at være Tin. 
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Den i Syre uoplåslige Deel af Asken blev slemmet med 

Vand, for at skille de finere Dele fra noget Sand, der var ind- 

blandet. De fine Bestanddele bleve glådede med kulsuurt Natron 

og de oplåselige Salte udtrukne med Vand, hvorpaa Residuet 

blev oplåst i Saltsyre. Denne saltsure Oplåsning gav et guult- 

graat Bundfald med Svovlbrinte som oplåste sig i Svovlbrinte- 

Svovlammonium, hvoraf Saltsyre udskildte et lyseguult Bundfald. 

Det blev udvasket med Vand og brændt med Filtret. Asken 

blev nu for Blæseråret paa Kul reduceret med kulsuurt Natron, 

og gav efter Slemming i en Agatmorter fine hvide Blade, som 

ikkun kunde være Tin. 

To Pd. Torv blev brændt og efterlod 8,329 Aske, hvis saltsure 

Oplåsning indeholdt en stor Mængde Jern og gav med Svovlbrinte 

et Bundfald, som indeholdt baade Kobber- og Tin-ilte. Den 

lilbageblivende Oplåsning blev iltet med chlorsuurt Kali og bund- 

fældet med kulsuur Kalk. Den frafiltrerede Vædske blev bund- 

fældet med Svovlbrinte-Svovlammonium, inddampet noget, af- 

kjolet og derpaa blandet med nogle Draaber Saltsyre, saaledes 

at den reagerede bestemt suurt. Bundfaldet blev brændt med 

Filtrum og inddampet med Saltsyre. Vædsken efterlod et gront 

Salt, hvis Oplåsning gav en neppe kjendelig bruun Farvning 

med Svovlbrinte. Saltet er altsaa sandsynligviis Nikkel. 

Jeg valgte derpaa almindeligt Fyrretræ, saaledes som det 

gaaer her i Tåmmerhandelen, og som sandsynligviis var fra 

Østkysten af Sverrig. 2 Pd. af dette fuldkommen friske Træ 

blev først forkullet i en ny Digel, hvorpaa Kullene bleve brændte 

i en Porcellainsskaal i Muffelen. Den forholdsviis ringe Mængde 

Aske, som Træet efterlod blev ikke veiet,- Den blev oplåst i 

Saltsyre og den filtrerede Oplåsning bundfældet med Svovlbrinte. 

Bundfaldet var guulbruunt og blev efter Udvaskningen digereret 

med Svovlbrint-Svovlammonium, som derefter med Syre gav 

el guulgraat Bundfald, der blev samlet og brændt med Filtrummet. 

Asken, blandet med kulsurt Natron blev reduceret for Blæseråret 

påa Kul og gav efter Fiinrivning og Slemning et guulagtig- 
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hvidt Metal, der ikke var saa båieligt, som Tin pleier at være. Det 

blev kun meget vanskeligt angrebet af Sallisyre og syntes at 

være en Legering af Tin og Kobber. Den Anomali at Svovlbrint- 

Svovlammonium skulde oplåse Kobber, forklares derved, af dette 

Metal, naar det i en Oplåsning er blandet med Jerntveilte, ved 

Svovlbrinte bliver bundfældet som en meget svovlrig Kobber- 

forbindelse, et Kobbersulphid, der er noget oplåseligt i Svovl- 

brinte-Svovlammonium. De dvrige ved Svovlbrinte bundfældte 

og i Svovlbrinte-Svovlammonium uoplåselige Svovlforbindelser, 

bestod af en meget ringe Deel Kobber og en endnu ringere 

Mængde Bly. 

Den i Saltsyre uoplåselige Deel af Fyrretræets Aske blev 

digereret med Kongevand, Oplåsningen filtreret, inddampet til 

Torhed, og alter oplåst i Vand; Svovlsyrling farvede denne 

Oplåsning svagt bruun, men den udskildte Substants Mængde var 

meget for ubetydelig til at delte Metals Natur kunde bestemmes. 

Den nu ogsaa med Kongevandet udtrukne Aske af Fyrre- 

træel blev glådet med kulsuur Natron over Lampen og saameget 

Salpeier tilfåiet, at Massen smeltede fuldkomment. Den blev 

udtrukken med Vand, og derpaa oplåst i Saltsyre, hvorpaa 

Svovlbrinte udskildte et guult Bundfald, der for Blæseråret blev 

reduceret til samme guulagtig hvide Tinkorn. Af den for Tin 

befriede Oplåsning bundfældte Svovlsyre en meget ringe Mængde 

Baryi. 1 Fyrretræets Aske er, næstefter Jern og Mangan, 

Tinnet det vigtigste Metal, medens det dvrige ere i meget ringe 

Mængde tilstede. 

Jeg foretog derpaa en Analyse af Egetræets Aske; ogsaa 

i dette Tilfælde blev 2 Pd, af det tårre Træ forkullet i en 

Digel, og Kullene forbrændte i en Porcellainsskaal.  Askens 

Mængde blev ikke veiet. Den blev oplåst i Saltsyre og 

næsten inddampet dermed til Tårhed. Der blev tilsat nogen 

Saltsyre, og efter nogen Tids Henstand blev det Hele filtreret. 

Den gule Vædske blev overmæltet med Svovlbrinte, hvorved et 

guulbruunt Bundfald erholdtes, som blev deelt i 2 Dele, hvoraf 



MR 

den ene blev digereret med Svovlbrinte-Svovlammonium, der 

udtrak en forholdsviis betydelig Mængde Tin og efterlod Kobber 

og Bly, som bleve bestemte efter de ofte omtalte Methoder. 

Den anden Halvdeel blev digereret med Salyetersyre, og ind- 

dampet dermed til Térhed, hvorpaa fortyndet Salpetersyre op- 

låste noget, men efterlod et hvidt Pulver, der i sine ydre 

Egenskaber fuldkommen lignede Tinsyren, Koberiltes Vægt var 

21 millegram. = —21r af Egetræets Vægt. 

Den fra Svovlbrintebundfaldet filtrede Vædske blev iltet ved 

at inddampes med chlorsuurt Kali og lidt Saltsyre, derpaa for- 

tyndet med Vand, 'og eflerat det var fuldstændigt afkjolet, 

blev der tilfåiet saa megen kulsuur Kalk, at alt Jerntveilte blev 

bundfældet. Oplåsningen blev filtreret fra dette Bundfald, den 

var ufarvet og gav med Svovlbrinte- Svovlammonium et meget 

stærkt Bundfald, som blev samlet, udvasket og oplåst i varm 

Saltsyre. Denne Oplåsning blev overmættet med kaustisk Na- 

tron og kogt, hvorpaa Svovlbrinte-Svovlammonium bundfældte en 

ringe Mængde af en hvid Svovlforbindelse, som blev brændt 

med Filtrummet, og viste den for Zinkilte charaktiske Egen- 

skab, at antage stærk guul Farve under Opvarmningen, medens 

den var næsten hvid efter Afkjålingen. Da den gule Farve 

ikke forsvandt aldeles, blev det endnu engang oplåst i Saltsyre, 

alter overmæltet med kaustisk Natron og endnu engang bund- 

fældet med Svovlammonium, der nu gav et hvidt Bundfald. Et 

Spor af Jern var bleven tilbage efter Oplåsningen i kauslisk 

Nalron; det var altsaa Zinkilte. 

Det efter den fårste Behandling tilbageblevne Ilte bestod for- 

stårstedelen af Mangan. Det blev oplåst i Saltsyre, bund- 

fældet med Svovlbrinte-Svovlammonium, og efter Udvaskningen 

digereret med meget fortyndet kold Saltsyre, Der blev et sort 

Pulver tilbage som samledes paa et Filtrum, og efter Udvask- 

ningen blev Filtrummet forbrændt. Et Par Draaber Saltsyre 

oplåste det tilbageblevne Ilte, som gav ved Inddampningen et 

gronlig-bruunt Salt. Dette blev oplåst i Vand, hvortil der var 
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flet en Draabe Saltsyro, og derpaa blandet med Svovlbrintevand, 

hvorved der fremkom et meget ringe Bundfald af Svovlkobber, 

som blev fraskildt ved Filtreringen, 1 den saaledes for Kobber 

Zink, Mangan og Jern rensede Oplåsning, frembragte nu Svovl- 

brinte-Svovlammonium en meget slærk bruun Farvning, som 

ikke klarede sig ved Henstand, det var Kobalt, og maaskee 

Nikkel. Vædsken blev inddampet, og Bundfaldet atter samlet paa 

et Filtrum, hvorpaa det blev brændt, og Iltet pråvet for Blæse- 

réret med Phosphorsalt, hvorved det antog Koboltens charac- 

teristiske blaae Farve. 

Egeasken indeholder altsaa af Metaller, Jern, Mangan, 

Kobber, Tin, Bly, Zink, Kobalt og sandsynligviis Nikkel. 

Den i Vand uoplåselige Deel af Egetræets Aske blev smel- 

tet med kulsurt Natron, udvasket med Vand og oplåst i Saltsyre. 

Svovlbrinte bundfældle et rigeligt guulbrunt Stof, som efterlod 

ved Digestion med Svovlbrinte-Svovlammonium en meget ringe 

Mængde af et fast Bundfald, som sandsynligviis over Svovlbly. 

Det i Svovlbrinte-Svovlammonium oplåste Stof var Svovltin. 

Af den for Tin og Bly befriede Oplåsning bundfaldte svovl- 

suur Kalkoplåsning en rigelig Mængde svovlsuur Baryt. 

Jeg har ogsaa pråvet Egebarken. Askemængden er ved 

denne, ligesom maaske ved alle Barkarter, langt stårre, end 

Asken af Yedet.  Oplåsningen af 2 Pd, af denne Barks Aske 

blev behandlet som jeg allerede flere Gange har anfårt. 

Det Paafaldende herved var, at Summen af Svovlmetallerne 

efter Skjån var mindre, end Summen af Svovlmetallerne 

fra den samme. Qvanlitet Egetræ, endskjåndt Askemængden 

i Barken var omtrent 4 Gange saa stor, som Træets Aske- 

mængde. Det synes derfor, som om de her fortrinsviis be- 

handlede Metaller samle sig i Vedet i en forholdsviis stårre 

Mængde, end de dvrige jordaglige, alkaliske og sure Bestand- 

dele. Forresten finder jeg meget lidt at bemærke ved denne 

Analyse af Egebark, som ikke videre blev gjennemfårt, dog 
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maa det ikke forbigaaes, at Asken var saa manganholdig, al 

den med Saltsyre udviklede en saa rigelig Chlormængde, at 

man maatte bringe Oplåsningen under en stærk trækkende 

Skorsteen. 

Det sidste Træ, jeg har pråvet, med Hensyn til dets 

metalliske Bestanddele, var Birketræ. 2 Pd. blev behandlet som 

for og gave en forholdsviis ringe Mængde Aske, der forresten 

ikke blev veiet; af den saltsure Oplåsning bundfældte Svovlbrinte 

et ikke meget rigeligt guulbruunt Bundfald, hvori Kobber, Bly 

og Tin bleve opdagede, og i det i Saltsyre uoplåselige Residuun 

fandt jeg efter at det var smeltet med kulsuurt Natron og Sal- 

peter endnu en Portion Tin, og en temmelig betydelig Mængde 

Baryt. 

Naar jeg nu sammenfatter Resultaterne af disse Under- 

sågelser over Planteasken, viser det sig, at de Substanlser, 

som jeg har opdaget ved Hjelp af Kogsalt i Jordbunden, alle 

gaae over i Planten, hvorved jeg dog har at bemærke, at jeg hid- 

til ikke har funden Vismuth, og atet Spor af Sålv, jeg troer at have 

fundel i Egetræ, var saa overordentlig ringe, at man foreldbig 

maa betragte det som meget tvivlsomt. Vigtigt er det, at 

Forholdet af disse metalliske Ilter er langt stårre i Asken 

end i Jordbunden, hvoraf altsaa synes at fålge, al Planten 

vælger disse Substantser iblandt de af Jordbunden tilbudte 

Næringsstoffer, hvoraf da atter vilde fålge, at de indtil en vis 

Grad maae være nådvendige til Plantens kraflige og frodige 

Udvikling. Hertil synes at knylte sig den af A. Braun i Ber- 

lin nylig bekjendtgjorte, høist interessante Iagttagelse, at Viola 

calaminaria, som er saa charakteristisk for Zinklagene ved 

Achen, at man har opdaget nye Findesteder for dette Metal, 

efter denne Plantes Voxested, indeholder Zink. Den vilde alt- 

saa formodentlig være en Zinkplante, ligesom Zostera marina 

og Padina pavonia ere Manganplanter, men det udelukker 

ikke Sandsynligheden af, at en ringere Mængde Zinkilte er 

nødvendig for en Mængde andre Planter. Med Hensyn til 
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dette Spårgsmaal skal jeg bringe en her i Landet almindelig 

Erfaring i Erindring. Som et ved en lang Praxis godtgjort 

Middel imod Brand i Hvede benyttes nemlig en Oplåsning af 

svovlsunrt Kobber, hvori Hvedekornene som ere bestemt til 

Udsæd blive opblådede. Den almindelig Forklaring over denne 

Erfaring er denne, at det svovlsure Kobber tilintetgjår Spirene 

af dec Svampe, som angribe Hveden, en Forklaring som jeg paa 

ingen Maade tår erklære for urigtig, men man kunde ogsaa 

tænke sig, da Kobberet synes at være nådvendigt for Hvede- 

kornet, at man ved delte Middel afhjalp en Mangel paa det til 

Hvedens frodige Væxt nådvendige Kobber i Jordbunden. Det 

forekommer mig, at der i de nylig anfårte Erfaringer findes 

Begyndelsen til en. Række af Undersøgelser, der ikke turde 

være uden Nytte med Hensyn til det Spårgsmaal, der beskæfliger 

Plantedyrkerne i delte Oieblik i håieste Grad, nemlig Aarsagen 

til de Sygdomme, der i de senere Aar mere eller mindre have 

angrebet en stor Deel af vore dyrkede Planter. 

I Forbindelse med mine Hovedundersågelser af de ved 

Kogsaltet af Jordbunden udtrukne Melaller, tjener Analysen af 

Planteasken til en fuldstændig Stadfæstelse af mine Iagttagelser. 

Ved to aldeles forskjellige Methoder nemlig ved Smeltning med 

Kogsalt og ved Planteråddernes organiske Virkning, ere de 

samme Substantser udtrukne af Jordbunden, og det er neppe 

tænkeligt, hvorledes en Vildfarelse af nogen Betydning kunde 

have indsneget sig i begge disse saa aldeles forskjellige Rækker 

af Undersøgelser. Den der tvivler om Metallernes atmindelige 

Udbredning i Jordbunden, behåver ikkun at brænde et Stykke 

Egetræ til Aske, udtrække denne Aske med varm Saltsyre og 

lede luftformig Svovlbrinte igjennem, hvorved Vædsken bliver 

bruun og uigjennemsigtig af den store Mængde udskildte Svovl- 

metaller. Jeg skal endnu anfåre een hertil hårende Erfaring. 

For omtrent 25 Aar siden blev der sendt. hertil et grånligt 

Salt, som man havde erholdt ved Inddampningen af Udtrækket 

af en meget svovlholdig Tårv, der fandtes i Nærheden af Viborg. 
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Delle grønne Salt viste sig at være svovlsuurt Jern med cen 

betydelig Mængde svovlsuurt Kobberilte. Da det ved nærmere 

Efterspårgsel ikke kunde godtgjåres, at man havde undgaaet 

Anvendelsen af Kobber- eller Messingkar til Inddampning af 

Vitrioloplåsning , blev dette Factum, der dengang stod ganske 

ene, ikke nærmere undersågt. Nu vilde der formeentlig være 

Grund til at optage det paany. 

Den betydelige Mængde Tinilte som Træarterne indeholde 

viser al Jordbunden er riig paa Tin, og at den tidligere angivne 

Aarsag for Manglen paa Tin i Oplåsningen af det med Jorden 

smeltede Chlornatrium (Chloridets Flygtighed) er den rigtige. 

Jeg vender nu tilbage til Kogsaltets Evne til, ved stærk 

Ophedning med de Steen- og Jordarter, som det gjennemtiræn- 

ger, at udtrække de ertsmetalliske Substantser, der som oven- 

for viist, i ringe Mængde forekomme deri. Smeltning af Mas- 

serne er, som tidligere viist, ikke nådvendig; det er tilstræk- 

keligt, naar Jordbunden og Saltet blive opvarmede til Hvid- 

glådhede og efter denne Ophedning vil Vandet udtrække den 

støårste Deel af de metalliske Substantser, der da omsider flyde 

ud i Havet, hvis ikke chemisk Indvirkning, hvorved de blive 

gjort uoplåselige i Vand, tvinger dem til at afsætte sig paa 

Veien til dette store Reservoir, der omsider modtager alle Jord- 

skorpens i Vand oplåselige Bestanddele. I denne min Erfa- 

ring finder jeg nu det egenllige og sande Grundlag for en 

Theorie over mange Ganges Udfyldning, hvoraf jeg her skal 

give Hovedtrækkene, og i senere Arbeider meddele detaillerede 

Undersågelser, der sigte dertil. 

Overeensstemmende med den i Indledningsordene til denne 

Afhandling opstillede Inddeling for Metallernes Leiringssteder, 

skal jeg her sige et Par Ord om de saakaldte underordnede 

Lag, endskjøndt de ikke staae i nogen umiddelbar Forbindelse 

med Kogsaltels Indvirkning paa Bjergmasserne. Jeg kjender 

disse underordnede Lag især med Hensyn til Jernmalme, Myre- 

malmen i vore nyere Sandlag og den dermed analoge Kuljern- 



steen i Kulformationerne af alle Dannelsesperioder, forsaavidt 

"disse ere frembragte ved Landplanter. Ogsaa disse Jern- 

lag ere samlede af de omgivende Sleenurler og afsatte paa 

Steder, hvor Indflydelser kunne gjøre sig gjældende, ved hvilke 

det i Vand oplåste Jernilte bliver udskilt. Her er det imid- 

lertid hverken Kogsalt, der oplåser Jernet, eller Svovlforbindel- 

ser, der udskille Metallet, men ganske andre virkende Stoffer. 

Humussyren oplåser Jerntveilte, og ved en Vexelvirkning imel- 

lem Kulstoffet og Ilt i Humussyren med den Iltmængde, der 

forvandler Jernforilte til Jerntveilte, bliver der dannet knulsuurt 

Jernforilte, der oplåses i kulsuurt Vand, og afsættes som Jern- 

iveillehydrat, hvor den atmosphæriske Lufts Ilt træder i Vexel- 

virkning med Jernet, eller som kulsuurt Jernforilte, hvor Op- 

låsningens frie Kulsyre fordamper, uden at Ilt kan træde i 

dets Sted. En saadan Udtrækning indtræder i vore Hedeegne 

og Sandklitter, hvor Humussyren endnu frit dannes, og det op- 

låste og tildeels reducerede Jernilte afsætter sig som Okker, 

hvor Vandet træder frem paa Overfladen.  Formedelst Materi- 

alets låse Beskaffenhed kan man ikke eftervise, hvorledes San- 

det ved denne Vexelvirkning lidt efter lidt taber Jernet og der- 

med sin gule eller brune Farve, men jeg besidder et Stykke 

jernholdende Sandsteen, som jeg selv har taget paa Hederne 

paa Shetlandséerne, af hvilken den Deel, der har været udsat 

for det brune Hedevands umiddelbare Indvirkning, har mistet 

”Jernet og er bleven aldeles hvid. At denne hvide Deel af en 

forresten bruun og jernholdig Sandsteen ikke er en oprindelig 

jernfri Stribe, men dannet efterat dette Stykke er låsbrudt fra 

det Lag, hvortil. det oprindeligen hårer, seer man deraf, at 

Brudfladerne ligeledes indtil et Par Liniers Dybde ere beråvede 

deres Jern og blegede. Jeg tår imidlertid ikke her gaae dy- 

bere ind paa delte Spårgsmaal, hvorom jeg ved en anden Lei- 

lighed skal udbede mig Tilladelse til at forelægge Selskabet 

yderligere Oplysninger, og vil nu henvende mig til det egent- 

lige Spørgsmaal om Gangenes Udfyldning. 
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Gange ere efter Geognoslernes overcenstemmende Mening 

Revner, der have dannet sig i de allerede faste eller stårknede 

Steenlag, der snarl ere tomme, snart fyldte enten med Sand 

og Leer, som ere skylt ovenfra néd i dem, elller med 

smeltede jord- og steenagtige Masser, eller med Malmene 

og de dem ledsagende, saakaldte Gangarter. Det fålger af 

det Foregaaende, at jeg her ikkun vil omtale disse Sidstes 

Udfyldning. Denne bestaaer deels af metalliske Mineralier, 

deels af Jordarter og deres Saltforbindelser. De metalliske 

Forbindelser ere enten Sulphureter, samt Svovlsalte, eller Ilter 

og Iltsalte, ligesom de undertiden, men sjeldnere forekomme 

som rene Metaller, hvilke sidste jeg her ikke videre vil omtale, 

da de i Almindelighed ikkun forekomme undtagelsesviis, og for 

flere Metaller ikkun i den åvre Deel af Gangen. Iblandt Metal- 

lerne er det derfor især Svovlforbindelser og Iltforbindelser, som 

her komme i Betragtning. 

Antage vi nu, at endeel af Steenmasserne, gjennemtrængte 

af Salt og Saltvand og derpaa udsalte for en håiere Varme, 

udvaskes med Vand, vil for det Første denne Udvaskning gaae 

langsomt for sig, og dernæst Oplåsningerne af de meget for- 

skjellige Salte samle sig i de aabne Spaltler, der senere blive 

til Malmgange, og der finde en Vei, hvorigjennem de kunne 

flyde bort. Hvis disse Oplåsninger ikke paa denne Vei træffe 

påa andre Substantser, vil der ikke udskilles noget, og Gangen 

vil kun. forsaavidt fyldes, som der skylles andre Substantser 

ned i samme. Men det hyppigste Forhold vil være, at de 

Luftarter, som endnu i dette Oieblik ledsage vulkanske Bevæ- 

gelser i Jorden, og som håist sandsynligen have ledsaget de 

Bevægelser, hvorved Gangklåftene ere dannede, have fundet 

en Udvei igjennem disse og at altsaa Oplåsningen af det me- 

talforende Salt har truffet sammen med Kulsyre og Svovl- 

brinte. Erfaringen viser, at Kulsyren gjennemtrænger alle Jord- 

lag, og træffes i foråget Mængde i voxende Dybde, medens 

Svovlbrinte langt mere holder sig til de Steder, hvor den umid- 

9 
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delbare plutoniske Virkning finder Sted, og efter denne Analogi 

vil det være rimeligt at Svovlbrinteudviklingen nærmest vil 

foregaae i Gangklåften selv, medens alt det Vand, der gjen- 

nemtrænger Jordlagene, og omsider samler sig i Gangklåften 

som et Flodleie, vil være gjennemtrængt af Kulsyre. Det kul- 

sure Vand vil paa sin Vei især oplåse kulsuur Kalk og saa- 

ledes træffer Saltoplåsningen med sine indblandede Salte af 

Kalk, Jern, Mangan og sine åvrige Metaller, overmæltet med 

Kulsyre, og derfor indeholdende en stor Mængde kulsuur Kalk, 

i Gangklåfterne sammen med Svovlbrinte, som kommer fra 

stårre Dybde. Vexelvirkningen af disse forskjellige Oplåsnin- 

ger vil frembringe Svovlmetallerne, og i det Hele taget vil det 

relative Forhold af Svovlmetallerne paa saadanne Gange være 

det samme, hvori Metallerne findes i Salloplåsningen.  Altsaa, 

Svovljern i stårste Mængde, dernæst Zink og Kobber, derpaa 

Bly. At Manganet under disse Omstændigheder kun overor- 

ordentlig sjeldent bundfældes som Svovlmangan, ligger i den 

ringe Tiltrækning, dette Metal har til Svovl, og at Kobalt og 

Nikkel langtfra ikke forekomme saa hyppigen paa Gange, som 

man skulde troe efter deres Udbredelse i Jord- og Steenlagene 

selv, ligger i det ejendommelige Oplåsningsforhold disse Me- 

tallers Svovlforbindelser vise. 

Dernæst forekommer Spathjernsteen og Bruunspath, i en- 

kelte Tilfælde Manganspath, hyppigen paa Gangene; de ere 

Producter af Vexelvirkningen mellem den i kulsuurt Vand op- 

låste kulsure Kalk, og Chloriderne af Mangan, Jern og Mag- 

nesia,  Saltoplåsningens Fluor, Kiseljord og Baryt ville give 

Flusspath, Quarts og Tungspath, og den kulsure Kalk hidrårer 

fra det kulsure Vand der oplåser Kalkstenen og decomponerer 

Kalksilicatet. 
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Regnskabs-Oversigt for Aaret 1853. 

Indtægter. LE i 

A. Aarlige Indtægter: 
Renter af Selskabets Fonds. . 5376 Rd. 42 / 
Fra det Classenske Fideicommis 200 — » - 

Etatsraad Schou og Frues Legat 50 — » - 
Ved Salget af Selskab. Skrifter 185 — 22 = 

rr SLSSIE SO 

B.  Kassebeholdningen ved Udgangen af 1852 . | 2894 | 5 

8705 | 69 

Udgifter. 

A. Til Selskabets Bestyrelse og Virksomhed: | 
I. Embedsmændenes Gager og 

Budets Lonning....... 875Rd. , 

Selskabets Folium i Banken . 16 — » - 

Tilldbende Udgifter til Brænde, 

Lys, Porto m.v. og Grati- 

ESS TEN TD dry SESSERRERSRE SES DErER 298 — 23 - 
REE USS PNSOS PRES 

HEER ID EET e 149 Rd. 60 6 
Den meteorologiske Comite 595 — , - 
Regestum diplomaticum. .. 70 — , - 

Selskabets Skrifter ..... 2024 — 3 - 
sd Fr srt ØB3S| 63 

B. Underståttelser til videnskabelige Foretagender: 

Til Samfundet for den danske 

Literaturs Fremme ...... 181 Rd. 70 2 

— Etatsraad Molbech til dansk 

BO SSas ind oste mine 200 — , - 

— Cand. Brandt Subscription paa 

50 Exempl. af Chr. Pedersens 

ERE eN EAR 150 — , - 

— Literatus Erslews danske For- 

filter edo Ia SR 100 — , - 

— de Besselske Soltavler 818 — 64 - 

1450 Rd. 38 | 4027 | 86 



126 

Rd. ig 

Transport 1450 Rd. 38 8 | 4027 | 86 

Til Prof. Jurgensen, til et Instru- 
ment til Forsåg over Indfly- 

delsen af Jordens Omdreining 

paa Pendbigt rss Bu. 106 — » - 

— Prof. Westergaard til Udgi- 
velsen af Zendavesta ....…. 500 —  - 

2056 | 38 
C. Tilfældige Udgifter: 

Til Prof. Bissen for en Buste af Geheimeraad 

(Orne Frees Ras serene, ynde 100 c 

6184 | 28 

Drages Udgiften fra ovenstaaende Ind- 

tægt, bliver Kassebeholdningen . ...f 2521 | 41 

Ved Udgangen af 1853 vare Selskabets rentebærende Capi- 
taler følgende: 

1. Obligationer i danske Penge ...... 25500 Rd. å 5 
97562 — å 4 — 
3400 — å 3 

126462 Rd. 
2. 2 dansk-engelske Obligationer hver paa 100 £St. å 3 pCt. 

og 1 paa 100 £St. å 5 pCt. 
Heri foregik i Begyndelsen af indeværende Aar den For- 

andring, at en Obligation paa 500 Rd. å 5 pCt., der var bleven 

ombyttet med en paa 4%o pCt., solgtes, og i det Sted kjåbtes 
3 Naltionalbankactier, hver paa 100 Rd. 

Den Comitee, der er udnænt i Anledning af Mag. Ørsteds 

Andragende om en fornyet Underståttelse til Reentegning af et 

Udvalg af de fra hans Reise hjembragte Skitser af Dyr, afgav 

folgende Betænkning, som Selskabet bifaldt. 

I meget ærede Skrivelse af 18de Januar d. A. har Sel- 

skabet udnævnt Undertegnede lil alt danne en Comitee til at 

bedåmme nogle af Herr Magister Ørsted besårgede Reenteg- 
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ninger af de fra hans Reise hjembragte Skizzer af Dyr, og at 

afgive Betænkning over hans Andragende, at der endnu maa 

blive ham tilstaaet 200 Rd., hvortil: der er givet ham Udsigt, 

for derved at kunne lade reentegne de vigligste af de reste- 

rende Skizzer. I den Anledning skulle vi ikke undlade at med- 

dele Fålgende. 

Comiteen skjånner ikke bedre, end at Herr Magister Ør- 

sted har opfyldt de Betingelser, paa hvilke de 200 Rd. tid- 

ligere bleve ham tilstaaede. De nye indleverede Tegninger 

staae, saavidt Comiteens Medlemmer kunne dåmme, hverken i 

videnskabelig Værdi eller i konstnerisk Henseende tilbage for 

de tidligere til Pråve indsendte 60 Tegninger, og naar de i 

Antal ikke svare til den forudgjorte Beregning, da troer 

Comiteen såa meget mindre at burde fremhæve delte, som 

een af Tegningerne har været meget kostbar. Da nu Selskabet 

under 19de December 1850 har tilstaaet Magister Ørsted de 

nævnte 200 Rd. med udtrykkeligt Tilféiende om , Udsigt til et 

lignende Beldb i sin Tid efter en fornyet Commissionsbetænkning 

over den ved de fårste 200 Rd. fuldfårte Part af Arbeidet,” 

troer Comiteen at maatte anbefale hans nye Andragende: at 

der endnu maa blive ham tilstaaet 200 Rd., for derved at kunne 

lade reentegne de vigtigste af de resterende Skizzer til Sel- 

skabets Indrommelse, navnligen under den samme Betingelse 

angaaende Tegningernes Anvendelse som ved hans fårste An- 

dragendes Tilstaaelse. 

Naar Magister Ørsted til Slutning endnu andrager paa, at 

Summen maa blive ham udbetalt forud, eftersom han selv ,maa 

betale Tegningerne enten forud, eller for hver enkelt Tegning”, 

saa troer Comiteen, at han i saa Henseende vil være tilstræk- 

kelig sikkret, naar Forudbetalingen skeer i noget mindre Por- 

lioner, saasom 50 ØRd. ad Gangen, og hvergang efler Fremlæg- 

gelse af det for den forudbetalte Sum leverede Arbeide. 

Endelig troer Comiteen endnu at burde foreslaae Selska- 

bet, at det derhos tilkjendegives Ansågeren, at Selskabet derefter 
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maa ansee den til delte Arbeide bestemte Understøttelse for 

afsluttet. 

Kjobenhavn den Øde Marts 1854. 

Eschricht. Bendz. Schibdte. Hannover. 
Affatter, 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Professor Zantedeschi. 

La termocrosi di Melloni dimostrata insussistente, e T' autore 

in opposizione con sé stesso. Ricerche del Professore 

Francesco Zantedeschi. 

Fra physicalisch-medicinische Geselshaft i Wurzburg. 

Verhandlungen der physicalisch-medicinischen Gesellschaft in 

Wirzburg. 4 Bd. 1 Heft. Wiurzburg 1853. 

Fra Schlesische Gesellschaft fir vaterlåndische Kultur. 

Dreissigster Jahres-Bericht. Enthålt Arbeiten und Verånderun- 

gen der Gesellschaft in Jahre 1852. Breslau. 

Fra Professor Quetelet. 

Congrés statistique de Bruxelles 1853.  Projet de solutions 

des questions posées au programme. 

Bulletin de la commission centrale de statistique (Extrait du 

Tome V) Nolice sur M. Edouard Smits. 

Note sur Verreur probable d'un passage observé å la lunette 

méridienne de Vobservatoire Royal de Bruxelles. 

Rapport adressé å M le Ministre de Vintérieur sur Pétlat et les 

travaux de Vobservatoire Royal pendant Pannée 1852. 

Annuaire de Vobservatoire Royal de Bruxelles. Bruxelles 

1852. 

Fra VAcademie Royale de Belgique. 

Bulletin de ”Academie royale des sciences des leltres et des 

beaux arls de Belgique Tome XX Nr. 3, 4, 5 & 6. Brux- 

elles 1853. 
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Memoires couronnés et mémoires des savanls elranger publiés 

par ”Academie Royale des sciences, et cet. de Belgique. 

Collection in 8vo. Tome V Åiére et 2de partie. Pome VI. 

iére partie. 

Memoires de I'Academie Royale des sciences des lettres et des 

beaux-arts de Belgique Tome XXVII. Bruxelles 1853. 

Mådet den 24 Marts. 

En nr 

Herr Etatsraad Molbech oplæste et Bidrag til kritisk Oplys- 

ning af Forholdet mellem Christiern Pedersen og Anders Ve- 

del, som danske Krånikeskrivere og danske Prosaister. 

Afhandlingen selv er bestemt til Optagelse i den historiske 

Forenings Tidsskrift, 

ER, 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Royal Society i London. 

Adress of the right honourable the Earl Rosse, the President, 

read at the anniversary meeting of the Royal Society. 

Novbr. 30, 1852. London 1853. 

Philosophical transactions of the Royal Society of London 1853 

Vol 143 Part 1 & 2. London 1853. 

Fra den engelske Regjering. 

Observations made at the magnetical and meteorological obser- 

vatory at Toronto in Canada. Vol 2. 1843, 44, 45, With 

abstracts of the observations to 1848, and in some cases 

to 1852 inclusive. London 1853. 
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Fra Videnskabernes Academie i St. Petersborg. 

Memoires de ['Academie Imperiale des sciences de Saint-Peters- 

bourg 6éme Serie. Sciences mathématiques et physiques. 

Tome Y. 5—6 Livraison. St. Petersborg 1853. 

Fra Societé Imperiale des naturalistes de Moscou. 

Buletin de la Societé Imperiale des naturalistes de Moscou. 

Annee 1852 III & IV Moscou 1852. Annee 1853 I & II 

Moscou 1853. 

Fra Dr. Th. Cantor i Calcutta. 

Descriplions of two species of indian eels. 

Fra Academiet i Haarlem. 

Naturkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappy 

der Vestenschappen te Haarlem. Tweede Verzameling 5 

Deel 2 Stik. Leiden 1849, 6 Deel. Leiden 1850. 

Mådet-den 7% April. 

Etatsraad, Professor Eschricht gjorde en Meddelelse om Op- 

dagelsen af Idiotiens Helbredelighed. ; 

Idiotien — eller, som den tidligere almindelig kaldtes, 

Idiolismen — er af alle Sindssygdomme maaskee den, man for 

en 15—16 Aar tilbage allermindst gjorde sig Haab om at lære 

at helbrede. Under Idiotie forstaaes nemlig en medfådt eller 

i den tidligste Levealder opslaaet Aandsslåvhed, forenet med en 

Mangel paa activ Sandsning, der råber sig i Oinenes vilde Be- 

vægelser eller dåde Stirren, og en vis Mangel paa Herredåmme 

over Musklerne, hvorved Bevægelserne ofte indskrænke sig 

til eensformige, vedholdende Svingninger af een eller anden 

menn srerT æn GROR 
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Legemsdeel. Idioten har i Reglen kun Sands for Tilfredsstil- 

lelsen af sit legemlige Behov, skjåndt ofte med en vis Forkjær- 

lighed for enkelte Farver eller andre physiske Egenskaber 

af de ydre Gjenstande, undertiden for deres symmetriske Ord- 

ning, ikke sjelden for Musik; i hvert Fald synes for ham 

alt Samqvem afskaaret med det intelligente og moralske Liv, 

og med Relte har man betegnet den typiske Idiot som et In- 

divid, der Intet veed, Intet kan og intet vil, Et saadant In- 

divid, ja endog ethvert Individ, der'kun nogenlunde svarer til 

denne Typus, var det vel ganske naturligt at man forud antog 

for ikke alene ikke at egne sig til Helbredelse, men end 

ikke til nogen Opdragelse, beregnet paa Fornufivæseners Ud- 

dannelse til nyllige Medlemmer af Samfundet. 

I Løbet af dette Aarhundrede har man imidlerlid lidt efter 

lidt opdaget, at Idioterne virkelig kunne opdrages saaledes, 

i mange Tilfælde endog tilstrækkelig for at kunne kaldes hel- 

bredede, og denne Opdagelse, hvorved Tusinder af Born, iste- 

detfor at henleve i den meest hjelpelåse og usle Tilstand, kunne 

vækkes til en sædelig og gavnlig Tilværelse, fortjener ei blot 

Physiologernes, Lægernes, Pædagogernes og Regjeringernes 

fulde Opmærksomhed, men ogsaa Psychologernes, forsaavidt 

den kaster et nyt Lys paa Sjælelivet. 

Det første Skridt til Opdagelsen skete, og maatte vel skee 

ved en Hændelse, eftersom neppe Nogen med Forsæt vilde 

have paataget sig det Hverv at opdrage en anerkjendt Idiot. 

Il en Skov i det sydvestlige Frankrig traf man i Aaret 1800 

en Dreng, 11—12 Aar gammel, nøgen, med vildtrullende Oine, 

undvigende sine Forfålgere ved at krybe op i et Træ, ud- 

slådende vilde Skrig, men aldeles ude af Stand til at forstaac 

Tiltalen eller at gjére sig forstaaelig ved Ord. Under Navn af 

»le sauvage de VAveyron" bragtes han til Paris og vakte her 

en ganske overordentlig Opsigt. Kun een Mand synes at have 

fattet hans egentlige Tilstand. Det var den udmærkede Læge 

Pinel, der erklærede ham for at være, hvad nu Alle ere 
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enige om al han var, nemlig en forvildet eller forladt Idiot. 

Men den allerede almindelig udbredte Mening, at han var en 

»Vild£, beholdt Overhaand ikke blot hos Menigmand, men selv 

hos de Dannede og Lærde i Frankrig. Den Vilde fra Aveyron 

blev, ligesom tidligere hans Aandsbeslægtede Peter fra Hameln, 

udkaaret til at tjene som et Månsterbillede for Menneskets 

gradvise Udvikling og overantvordedes af Indenrigsministeren 

Champagny til den dengang kun 26 Aar gamle men allerede 

beråmte Læge ved Pariser Dåvstummeinstutet, Iiard, for af 

ham at opdrages i delte Oiemed. Itard deelte den almindelige 

Mening, at han havde en Vild for sig, en Typus paa Menne- 

sket i dets Urtilstand; han deelte fremdeles den dengang her- 

skende Anskuelse, efter Locke og Condillac, at Ideerne væk- 

kes gjennem Sandserne, og alle hans Bestræbelser gik derfor 

ud paa at uddanne disse hos sin nye Elev. Saaledes blev 

Itard, uden at vide det, Opdageren af den vigtige Sætning, at 

Idiotens Mangel af Sandseredskabernes vilkaarlige Benyttelse 

staaer til at hæve. Efter 4—5 Aars vedholdende Anstrengelse 

var det omsider lykket ham at lære denne ,Vilde fra Aveyron&, 

eller Victor, som han nu kaldtes, at fæste Blikket, at skjelne 

Farver og Former, fatte enkelte Ords Betydning, at holde sig 

reenlig, og overhovedet i det Ydre nogenlunde at opfåre sig 

som et dannet Menneske. 

Da Itard var kommet saa vidt (1807), modtog han Regje- 

ringens og Akademiets fulde Anerkjendelse for sine Bestræbel- 

ser; men den almindelige Interesse for det paagjeldende In- 

divid var alt længe forsvundet, og hele Sagen syntes at skulle 

gaae ind under den uoverseelige Række Begivenheder, der Uge 

for Uge, Dag for Dag fortrænge hinanden i Pariser-Publikums 

Gunst, da omsider efter Forlåb af et fjerdedeel Aarhundrede 

en Mand har fattet Betydningen af den her vundne Erfaring. 

Denne Mands Navn er Séguin. Uden at beskjæftige sig med 

Lægevidenskaben i Almindelighed, har han studeret hos Itard 

og Esquirol, og helliget sit Liv til Sindssyges Behandling. At 
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den saakaldte Vilde havde været en Idiot, var ham tilstrække- 

lig klart. At han desuagtet havde været Herre over sine 

Muskelbevægelser i Almindelighed, syntes meer eller mindre 

at maatte tilskrives den Ovelse, hans vilde Liv havde medfårt. 

At han under Itards Ledning ogsaa havde vundet Herredåm- 

met over sine Sandseredskaber, ved Pleie og god Behandling 

var bleven vænnet til Reenlighed og Orden, var for Séguin 

Borgen for, at Saadant maalte kunne opnaaes hos Idioter i Al- 

mindelighed.. Han sammenlignede nu den Tilstand, hvori denne 

Idiot var bragt ved den Itardske Behandling, med den, hvarlil 

de idiote Børn dåmmes ved at hensættes i Paris” Daareanstalter, 

for der at bespises og rågtes lil Nådtårft, idvrigt overladte til 

dem selv, uden al Opdragelse, uden andet Exempel for Die 

end del af andre Idioter eller Afsindige, og den Tanke paa- 

trængte sig ham, at maaskee alle disse Ulykkelige med deres 

vilde, dyriske Fagter og Lader, deres stygge Griin og Hyl, 

deres Ureenlighed og deres hele frastådende Væsen, ved en 

anden Pleie, ved en anden Opdragelse og andre Exempler for 

Oie vilde kunne blive lige ordentlige, lige reenlige, lige — 

eller maaskee endnu langt mere — skikkede til Omgang med 

deres Medmennesker. 

Han beslullede da i Begyndelsen af 1838, at underkaste 

et af disse i Bicélre hensatte idiote Bårn en speciel Behand- 

ling, — og Pråvens Udfald egnede sig heelt vel til at opflamme 

hans Iver til Begeistring. Den 18de August 1839 fik han af 

Anstaltens Overlæger Esquirol og Guersant det Vidnesbyrd, at 

det var lykket ham i Løbet af 18 Maaneder at lære ,et Barn, 

der var næsten stumt og ved den ringe Udvikling af sine intel- 

lectuelle og moralske Evner lignede en Idiot, at gjåre Brug af 

sine Sandser, at huske, sammenligne, tale, skrive, regne osv”, 

Med Rette bemærker Séguin, at naar disse Læger ikke tiltroe 

sig at kalde Barnet, da det toges i Behandling, idiot, men kun 

idiollignende, skjåndt de selv indråmme, at det først under 

Behandlingen lærte at gjåre Brug af sine Sandser, at huske, 
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sammenligne 0. s. v., saa vise de derved kun, til hvilken Grad 

de have været forudindtagne imod Idiotiens Opdragelighed, end 

sige Helbredelighed. 

Imidlertid fortsatte Séguin sine Bestræbelser. 3 Aar efter 

(12te October 1842) see vi Orfila, som Ordfårer for en Com- 

mission til Undersågelse af Séguins Methode, indberette til Ad- 

ministrationsraadet for Pariser-Hospitalerne, at det var lykket 

denne Mand at bibringe de idiote Bårn Sands for Orden og Re- 

gelmæssighed, Lydighed, Disciplin, at vænne dem til Arbeide, 

skaffe dem Kundskaber i Læsning, Skrivning og Regning; ved 

Legemsåvelser at forbedre deres Helbred og ved en moralsk 

Opdragelse at udvikle deres Aandsevner.  Séguin offenllig- 

gjorde 1838, 1841 og 1843 sin Methode og dens. Resultater i 

særskilte Afhandlinger, og da een af disse indsendtes til det 

franske Videnskabernes Akademie, afgav en Comitee, bestaaende 

af Serres, Flourens og Pariset, den sidstnævnte som Affatter, 

en håist smigrende Beretning, der bifaldtes i Akademiets Mode 

den ile Dcbr. 1843. 

Idioternes Opdragelse var nu anerkjendt for  udfårlig. 

Udenfor Frankrig paabegyndtes den fårst af Dr. Guggenbukl i 

Schweitz, dog fornemmelig for de idiote Krelinere; senere er 

den bleven indfårt i Belgien af Crommelinck, i Berlin af Dr. 

Saegert og endelig i Highgate ved London og i Colchester, 

overalt med samme Held. Ingen Tvivl kan mere finde Sted, al 

jo Idioternes Opdragelse fra nu af maa henregnes til de For- 

anstaltninger, der høre til Organisationen af en civiliseret Stat. 

I Danmark findes over 2000 slige Individer. Endnu for Oie- 

blikket leve de alle i den ynkeligste Forfatning, hver for sig 

til Qval for en Familie eller til Byrde for en Commune, og den 

Tanke, at alle disse Individers Tilstand kunde have været i håi 

Grad forbedret, de Flestes endog i den Grad, at de kunde være 

blevne dannede til nyttige Medlemmer af Samfundet, maa, lid- 

ligere eller sildigere, vække Medborgere og Regjering til at 
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gjåre for kommende Slægler, hvad vore Forgængere ikke 

vidste, at de kunde have gjort for den nærværende. 

Dog var det ikke delte praktiske Hensyn, der her egnede 

sig at komme til nærmere Omtale. Det var kun fra den phy- 

siologisk-psychologiske Side at Opdagelsen af Idiotiens Hel- 

bredelighed meentes at fortjene Selskabets Opmærksomhed. 

Professor Eschricht har ved et kort Ophold i Berlin i Januar 

1853 havt Leilighed til at besåge det derværende Idiotinstitut, 

som Dr. Saegert har paataget sig at bestyre i Forbindelse med 

det hosliggende Dåvstummeinstitut. Ved at betræde Anstalten 

deelte han endnu nogle Tvivl og Betænkeligheder, der fra flere 

Sider ere blevne reiste mod Hensigtsmæssigheden af deslige 

Anstalter i Almindelighed; men han traadte ud af den med den 

Overbeviisning, at de ere aldeles ugrundede. 

En Betænkelighed, der meget hyppigt høres udtalt, er den, 

om Idioterne (og de Fjollede i Almindelighed) ved at vækkes 

til Bevidsthed, ikke tillige vækkes til at erkjende og fåle deres 

ulykkelige Tilstand; thi indråmmes maa det i hvert Fald, at 

selv den meest heldigt opdragne og oplærte Idiot dog altid 

kun vil staae som et af Naturen stedmoderlig begavet Individ 

blandt sine Medmennesker. Hvis imidlertid Aasynet og Blikket 

hos Idioten ligesaavel som hos den Fornuflige, og fornemmelig 

altid i den barnlige Alder, er et Speil for den indre Sjæletil- 

stand, saa maa Enhver, der kun har seet Idioter i Daarean- 

stalterne eller i nogensomhelst Stilling, hvor ingen særlig Op- 

dragelse vorder dem til Deel, strax ved det første Indblik i 

den Saegeriske Anstalt overbevises om, at denne Betænkelighed 

er ugrundet.  Istedetfor de vilde Fagter og det dyriske Griin, 

der ofte synes at udtrykke Fortvivlelse, eller det slåve Ansigt, 

der vidner om en glædeslås Tilværelse, træder os her ganske 

almindeligen snarere en barnlig Eenfoldighed imåde, hyppigen, 

navnlig hvor flere Bårn færdes sammen, med et Smiil, der 

tyder paa indre Tilfredshed. Hvorledes et saa glædeligt Re- 

sultat har kunnet opnaaes, vil den mere Erfarne let forudsee. 

b 
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Selv i den dybeste Idiotie har Individet et Skjån af den meer 

eller mindre kjærlige eller ukjærlige Behandling, den Opmærk- 

hed eller den Ligegyldighed, der ydes det. Smiil eller Graad, 

en tilfreds eller trist Ro fremkaldes alt derefter ogsaa i Idio- 

tens Aasyn. Grunden til den Forskjel, der viser sig i Miner 

og Lader hos Dr. Saegerts Elever og hos de Idioter, der ere 

opbevarede i de almindelige Daareanstalter eller sættes i Kost 

hos Private, faller man da let ligger i den væsenllig forskjel- 

lige Aand, der gaaer igjennem hines og disses Behandling. ,Alt 

skeer hos os med det Gode, et eneste haardt Ord kan forspilde 

os Ugers eller Maaneders Arbeide”, sagde Dr. Saegert, hen- 

vendende sig til Prof. Eschricht, da en lille Idiots Hænder i 

hans Nærværelse forsyndede sig grovelig mod Disciplinen og 

derefter med kjærlige Ord paa mildeste Maade fortes paa relte 

Veie. Veed man først, at Idioten maaskee aldrig mangler Be- 

vidstheden om sin Tilværelse, at han saagodt som noget andet 

Barn fåler Trang til kjærlig og omhyggelig Behandling, og 

veed man dernæst, at Idiotens Opdragelse ikke alene kan, men 

maa skee under uafbrudt mild og kjærlig Opmærksomhed (en 

Erfaring, som allerede Iiard gjorde ved sin Elev); har man 

blot skjænket de forsåmte og de opdragne Idioter et eneste 

sammenlignende Oiekast, og veed man endelig, hvor langtfra 

den indre Tilfredshed i Reglen staaer i Forhold til den aande- 

lige Begavelse, saa vil man erkjende, at man, ved at unddrage 

Idioten en hensigtsmæssig Opdragelse af Hensyn til hans eget 

Velvære, vilde begaae det stårst mulige Misgreb. 

En anden endnu bestandig meget udbredt Tvivl er den, 

om de sande Idioter virkelig kunne bringes videre, end til at 

bruge derer Sandse- og Bevægelsesredskaber, at holde sig 

reenlige, vise sig lydige og derhos maaskee udåve en eller an- 

den mechanisk Færdighed. At det.kan lykkes at bringe dem 

saa vidt, vil man formodentlig ikke drage i Tvivl, eftersom jo 

selv mange Dyr kunne bringes derhen ved Afreltelse, og man vil 

maaskee indråmme, at derved allerede er vundet meget; men at 



137 

det skulde kunne lykkes at bringe dem videre, antager man 

for en Illusion, da det synes at modstride den almindelig an- 

erkjendte Forestilling om Idiotien, at den er begrundet paa en 

saa dybt indgribende Feil i Hjernebygningen, at Aandsslåvhe- 

den endog udpræger sig i Oinenes og Musklernes hensigtslåse 

Bevægelser. Séguin har riglignok paastaaet, at hos Idioterne 

lader sig eftervise Spor til endog samtlige Aandsevner. Han 

har beraabt sig paa, at Idioten dog bliver behageligt eller 

ubehageligt paavirket af Varme og Kulde, af Musik og skur- 

rende Lyd, har Forkjærlighed for visse Gjenstande og visse 

Bevægelser — ofte unægtelig efter et håist besynderligt Ud- 

valg, men tildeels dog i Overeensstemmelse med sit legemlige 

Behov, at han skjønner, paaskjonner og tildeels efterligner den 

kjærlige og ukjærlige Behandling, undertiden viser en héi Grad 

af Halsstarrighed, at han altsaa i Grunden virkelig erkjender 

vælger, husker; — men man maa indråmme, at alle disse Yi- 

tringer af en titstedeværende Bevidsthed dog neppe ere andre, 

end saadanne, som ogsaa vise sig hos Dyrene i Almindelighed. 

Naar man nu dog seer hen til Séguins Angivelse, at han i 

Løbet af 18 Maaneder har lært en Idiot at tale, læse, skrive, 

regne 0. s. v., og veed, at lignende Angivelser ere skete 

mange Gange senere fra flere Sider, saa maa man, saalænge 

man holder fast paa de nysnævnte Anskuelser, enlen antage, - 

at selv disse tillærte Færdigheder kun have været en aandelig 

»Dressur” uden al indre Betydning, eller formode, at man i alle 

disse Tilfælde dog kun har havt — som Esquirol og Guersant 

yltrede om Séguins Patient — med idiot-lignende Individer at 

gjøre. ) 

Professor Eschricht tilstod, at han navnlig ikke havde været 

fri for denne Tvivl, da han traadte ind i den Saegertske An- 

stalt, men at han, ved at fåres fra de lavere Klasser til de 

håiere, tydelig nok havde overbeviist sig om de idiote Børns 

aandelige Udvikling jevnsides med den legemlige, overbeviist 

sig om at de ikke alene kunne lære at tale, skrive og regne, 
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men at svare fornuftigt, om end altid noget besværligt, paa 

forelagte Spéårgsmaal. Han havde hårt Enkelte i den åverste 

Klasse bestaae en Prove i de almindelige Skolevidenskaber 

maaskee nok såa godt, som Eleverne i en sædvanlig Borgerskoles 

Afgangsklasse.  Legemsbevægelserne vare i det Hele taget 

endnu noget langsomme, hos mange lidt keitede, men dog ikke 

i den Grad, at derved skjonnedes at kunne opstaae nogen væ- 

sentlig Hindring for Oplærelsen til et eller andet Haandværk. 

Der var saaledes ingen Tvivl bleven tilbage hos Professor 

Eschricht, at jo Idioterne maaskee endog i de fleste Tilfælde 

kunne dannes tilstrækkeligt for at optræde som berettigede 

Medlemmer af Borgersamfundet, og at Idiotopdragelsen i det 

Hele er grundforskjellig fra den Afreltelse, der kan anvendes 

paa Dyrene. Han meente endog 
S) 

med fuld Ret fortjente Navn af en Helbredelse.  Idiotien er 

at Idiotopdragelsens Resultat 

nemlig Aandsslåvhed (Imbecillitet) forenet med en Mangel 

paa acliv Sandseevne og paa fri Raadighed over de normalt 

vilkaarlige Muskler; men ved Idiotopdragelsen hæves disse sidst- 

nævnte Mangler i alle Tilfælde meer eller mindre, i nogle maa- 

skee aldeles, og samtidig mindskes Aandsslåvheden ofte i den 

Grad, at hvad deraf endnu bliver tilbage ene og alene synes 

al kunne tilskrives det ubenyttede Forldb af de for Aandsud- 

viklingen saa vigtige fårste Barndomsaar. 

Naar man tidligere har tænkt sig Idiotens Mangel paa ac- 

liv Sandseevne og paa fri Raadighed over de vilkaarlige Muskler 

som en Fålge af Aandsslåvheden, saa fåres man ved disse Er- 

faringer snarere omvendt til at slulte, at denne er en Fålge af 

hiin, og unægtelig er det håist antageligt, at et Individ, der 

ved et indskrænket Herredåmme over sine Sandser og Muskler 

forbliver ubekjendt med endog de allersimpleste ydre Forhold, 

derved alene kan blive slåv i Aanden. Hvis det imidlertid har 

været urigtigt al forklare Idiolens manglende Sandse- og Be- 

vægelsesevne af hans Aandsslåvhed alene — en Forklaring, der 

allerede ligger gjendrevet deri, at Aandsslåvhed ofte bestaaer 

fj 
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i meget héi Grad uden disse Mangler, hvilken. Tilstand, beteg- 

nes med Navnet Imbecillitet — saa vilde det ikke være min- 

dre urigtigt, i alle Tilfælde at forklare Idiotens hele Tilstand 

ad den omvendte Vei. Det er klart, at Aandsslåvheden og at 

den mangelfulde Sandse- og Bevægelsesevne hwer for sig ere 

begrundede paa Feil i særskilte Afdelinger af Hjernebygnin- 

gen. Hiin saavelsom denne kan oprindelig bestaae for sig 

alene, men ikke mindre hyppigt begge bestaae samtidigt. Lig- 

ger den medfådte Feil alene i selve Aandsevnernes særegne Or- 

ganer, da er Imbecilliteten givet; ligger den saavel i dem som 

i de Ledningsveie, hvorved Bevidsthed og Vilkaarlighed knyt- 

les til Sandse- og Bevægelsesnerverne, da opstaaer hvad 

Séguin kalder ,den profunde Idiotie" ; ligger den alene i disse 

Ledningsveie, da have vi den Tilstand, der af Séguin ad- 

skilles som ,den superficielle Idiotie%. 

I hver af de Hjerneafdelinger, hvortil her sigtes, kan 

Feilen være meer eller mindre udbredt, hvilket giver sig 1il- 

kjende derved, at Idioten undertiden endnu enten kan have 

bevaret enkelte Evner, saasom Sands for Musik, for Orden 

og Symmelirie, (givende sig tilkjende f. Ex. i en haardnakken 

Tilbåielighed til at paavirkes ligelig paa begge Sider af Lege- 

met) — eller, hvad der er endnu langt hyppigere, kan have 

en enkelt ydre Sands udviklet i en endog h6i Grad, navnlig en- 

len Lugten eller Fålelsen (givende sig tilkjende i Tilbåielighed 

til at undersåge alle Gjenstande ved at lugte til dem, eller ved 

en sygelig Fålsomhed især paa enkelte Steder af Legemels 

Overflade), ligesom endelig ogsaa Herredåmmet over Musklerne 

kan være bevaret endog ved en i det Hele taget profund Idiotie 

(som f. Ex, hos Itards Elev.) 

Idiotopdragelsen kan i sine første Stadier kaldes en Af- 

rellelse, navnlig medens den indskrænker sig til at fæste 

Blikket, idet man såger ligesom at fange det ved sit eget faste 

Blik, eller til at tæmme de vilde, meningslåse Bevægelser ved 

at anvende et vist Vold og styre dem i en Retning, hvorved 

10 
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de bevirke et synligt Resultat (f. Ex. ved at benylte en svin- 

gende Bevægelse af Haanden til at vinde Garn), eller ved al 

vænne Idioten til Reenlighed ved ufortrådent at holde ham 

reenlig; — men i Grunden kan hvert Barns fårste Opdragelse 

kaldes en Afreltelse, navnlig medens det lærer at gaae, at tale, 

at fatte Skeen med Hænderne og medens det vænnes lil Reen- 

lighed. Forskjellen paa Barnets Opdragelse og Dyrets Afret- 

telse ligger kun deri, at Barnet lidt efter lidt fatter Betyd- 

ningen af det Tillærte, Dyret ikke, og det store Spørgsmaal, 

af hvis Besvarelse det afhænger, om Idioten nærmest ligner el 

Dyr eller et spædt Barn (om hvilket det ogsaa kan siges, at 

det endnu Intet veed, Intet kan og Intet vil), er det Spørgs- 

maal, om Idioten ved at lære et nyt Brug af sine Lemmer, 

eller ved at lære at efterligne de tiltalte Ord 0. s. v., tillige 

lærer og fatter Betydningen deraf. Dette store Spårgs- 

maal maa det indråmmes, at man lidligere har været alt for 

tilbåielig at besvare benægtende. Deraf de atter og atter gjen- 

tagne Benævnelser af Idiotens Tilstand som en ,dyriskf, og 

deraf den endnu bestandig fremherskende Tvivl om hans Op- 

dragelighed til et intelligent Væsen?. 

Har man fårst lært den superficielle Idioties egentlige Aar- 

sag at kjende; veed man fårst at den er begrundet, ikke just 

paa Feil i selve Aandsevnernes særegne Organer, men meget 

mere paa Feil i de Ledningsveie, hvorved disse Organer 

sæltes i Forbindelse med Sandse- og Bevægelsesnerverne, og 

veed man, at saadanne Feil kunne hæves ved Opdragelse og 

Ovelse, saa vil man med Hensyn til de Individer, der kun lide 

af superficiel Idiotie, lettelig frafalde hver saadan Tvivl. Holde 

vi os til den Definition af et Menneske: ,et Fornuftvæsen, be- 

ljent af Organerf, saa maae vi indråmme, at det, der mangler 

et saadant Individ i Berettigelsen til at optages under denne 

Definition, ikke ligger i dens første og væsentlige Deel, men 

kun i den anden, uvæsenllige, — og at ved Feilens Fjernelse 

Beretligelsen bliver fuldstændig. 
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Vanskeligere turde det være at hævde Berettigelsen for 

dem, der lide af den profunde Idiotie, ligesom og for de Fjol- 

lede i Almindelighed. Her ligger Feilen i selve de aandelige 

Evners særegne Organer. Man tænker sig da almindeligviis de 

aandelige Evner selv at mangle, ugjenkaldeligt at mangle, og 

Individet dermed udelukket fra Begrebet Fornuftvæsen, henskudt 

i de fornufilåse Dyrs vidtomfattende Rige. Mod denne An - 

skuelse maae imidlertid gjéres fålgende Bemærkninger. 

Først og fremmest maa bemærkes, at det neppe kan for- 

svares, i noget Tilfælde at stille et Menneske, der er beråvet 

Fornuftens Brug, i Lighed med et Dyr. Manglen af Fornuft er 

hos Mennesket en abnorm Mangel, og ved en saadan kommer 

en Organisme aldrig i Lighed med en Organisme af en anden 

Art, for hvem samme Mangel er normal; thi en Evnes nor- 

male Mangel forudsætter Evnens Undværlighed, medfører intet 

Savn, — omvendt ved den abnorme Mangel. Dyret mangler 

Fornuften, men har faaet Evner, ved hvilke det ligesaa fuld- 

komment opnaaer sin Bestemmelse, som Mennesket ved Fornuf- 

tens Brug opnaaer sin. I hvor héi en Grad et menneskeligt 

Individ end kan mangle Fornuftens Brug, vil det dog i en nok 

saa héi Grad, eller i en endnu langt håiere, mangle de Evner, 

som Dyrene have faaet til Gjengjeld. Det aandeligt og legem- 

ligt karske Menneske forholder sig forsaavidt lig Dyrene, at 

han, ligesom de, formaaer at hævde sin timelige Selvstændig- 

hed; Idioten og den Fjollede staae i den Henseende i Mod- 

sætning til dem begge. De kunne ved deres Mangel paa For- 

nuft sammenlignes med det idiote eller fjollede Dyr som saa- 

dant, det vil sige med det Dyr, som ved en Feil i Hjerne- 

bygningen er beråvet Brugen af de Evner, der hos Dyret træde 

i de menneskelige Aandsevners Sted. 

Medens al Sammenligning maa ansees for mislig mellem 

Idioten og det karske Dyr, er Sammenligningen mellem ham og 

det karske Menneske fuldkommen berettiget. Hvor dybt end 

Sygdommen har grebet ind i de aandelige Evners særegne Or- 

10" 
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vist bliver det i hvert Fald, at saafremt Sygdommen meer eller 

mindre lader sig hæve, vil det altid være nelop de for Men- 

nesket egne Aandsevner, der træde frem i samme Forhold. 

Erfaringen har viist, at næsten alle Idioter kunne lære meer 

eller mindre at tale, og at, om end deres Sprog skulde ind- 

skrænke sig til Brugen af ganske enkelte Ord, disse da ingen- 

lunde anvendes ifleng, altsaa idetmindste tildeels forstaaes, — 

Noget, hvortil Dyret er aldeles uskikket, Erfaringen taler 

fremdeles for, at vistnok alle Idioter kunne lære cet eller 

andet mechaniskt Arbeide, og at de, hvor ubetydeligt delte 

end monne være, dog derved vise en vis Lyst og Skjånsom- 

hed, der ikke kan ventes af et Dyr ved de det unaturligen til- 

lærte Konstfærdigheder. 

Idiotens Opdragelse er altsaa ingen ,Dressur” liig Dyrenes; 

den er en Kuur af en tilstedeværende Sygdom.  Spårgsmaalet 

kan endnu kun være, hvorvidt en saadan Kuur tår antages ud- 

forlig ved den profunde Idiotie og ved medfådt Imbecillitet eller 

Fjollethed overhovedet, det vil sige ved en medfådt Feil i 

selve Aandsevnernes særlige Organer. 

Forhaabningerne maatte i denne Henseende stille sig som 

yderst svage, saalænge man sluttede fra det ringe Held, hvor- 

med sunde men svagt begavede Børns Opdragelse eller hvor- 

med ældre Sindssyges Kuur hidtil er blevet lånnet, og man 

begriber, at selv de meest erfarne Læger, saasom Esquirrol 

og Guersant længe ikke vilde troe paa Udfaldet af Seguins 

forste Forsåg med Idiotopdragelsen. 1 hvilken Grad Sandsnin- 

gens Opvækkelse kan virke ind paa Aandsevnernes, disses kan 

virke ind paa Hjernebygningens Uddannelse, derom har man 

forst kunnet faae en Forestilling ved omsider at begynde Idiot- 

opdragelsen i den tidligere Barnealder. Ved Legemets fuld- 

endte Væxt har ogsaa Hjernen og Ejerneskallen antaget den 

Størrelse og den Form, som fra den Tid af er Individet 

forundt at opnaae. For den Tid derimod, og desto mere jo 



143 

længere tilbage i Barnealderen, viser Hjernen sig i håi Grad 

modtagelig for en yderligere Udvikling. Saaledes den sunde 

Hjerne, men saaledes i en endnu langt håiere Grad den syge. 

Thi alle Organer stræbe, og fornemmelig saaledes i den spæ- 

dere Alder, at naae op til det dem normalt bestemte Omfang, 

den dem normalt bestemte Form og Bygning. Delle viser sig 

i den Grad under Idiotopdragelsen, at Séguin under en sær- 

deles heldig Behandling af et idiot Pigebarn, hvorved han i 

Løbet af 18 Maaneder lærte det at see, håre, tale, læse, skrive, 

regne 0. S. V., Samlidig saae Hovedskallens Omfang voxe fra 

45 til 49 Centimeter; og denne lagttagelse er saa langt, fra 

at være en enkeltstaaende, at tvertimod Dr. Saegert ganske 

almindeligen har gjort lignende Iagttagelser paa sine Elever. Ved 

at sammenligne dem i de nederste Klasser med dem i de håiere, 

bliver man let opmærksom paa, hvorledes i samme Forhold, 

som deres hele Legeme vinder i Holdning og deres Miner i Ud- 

tryksfuldhed, deres Hoveder tillige vinde i Omfang og Form. 

Ligesom den hele Række under Idiotopdragelsen vundne 

Erfaringer vidner om, at selv i den fra Fødslen misdannede 

Hjerne boer en med Fornuft begavet Bevidsthed, saaledes, 

meente Prof. Eschricht, vidne de sidstnævnte fremfor nogen 

anden hidtil vunden Erfaring, om den mægtige Indflydelse, det 

aandelige Liv ved at vækkes og næres uddver paa dets legem- 

lige Organer. Skulde hiint saavelsom dette end længe tildeels 

have været kjendt, vist var det dog, meente han, al man aldrig 

for har vovet, derpaa at begrunde Haabet om Idioternes Op- 

dragelighed og Helbredelighed. At et saadant Haab praktisk er 

bragt i Opfyldelse, maatte derfor med fuld Ret fortjene Navn 

af en Opdagelse. 
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Selskabet valgte til udenlandske Medlemmer i den phy- 

siske Klasse: 

Fr. Wåhler Hofraad, Professor i Chemien i Gåttingen. 

Milne Edwards, Professor i Zoologien ved Faculté des 

sciences i Paris. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Professor Nilsson i Lund. 

Skandinavisk Fauna af S. Nilsson. 4de Deel. Fiskarna 2det 

Hefte. Lund 1853. 

Fra Geologische Reichsanstalt i Wien. 

Jahrbuch der Kaiserlich-Kåniglichen Geologischen Reichsanstalt 

1853. IV Jahrgang Nr. 2 & 3. Wien 1853. 

Fra Physicalisch-Medicinische Gesellschaft i Wwirzburg. 

Verhandlungen der Physicalisch-Medicinischen Gesellschaft in 

Wirzburg. 4 Band 2 Hefte.. Wirzburg 1854. 

Verzeichniss der Bibliothek der physicalisch-medicinischen Ge- 

sellsehaft zu Wurzburg. Novbr. 1853. Wirzburg 1853. 

Fra Schlesische Gesellschaft frir vaterlåndische Kultur. 

Denkschrift zur Feier ihres 50 jåhrigen Bestehens , herausge- 

geben von der Schlesischen Gesellschaft får vaterlåndische 

Kultur. Breslau 1853. 

Fra den hollandske Regjering. 

Flora Batava. 174 Aflevering. 5 Platen, Amsterdam. 

Flora Batava; tytel en register elfde deel. 
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Mødet den 284e April. 
H.. Professor Liebmann gav en Oversigt over Egeslægtens 

Forhold i Amerika. Formedelst Forfatterens Sygdom maa Be- 

kjendtgjørelsen udsættes til et senere Nummer af Oversigterne. 

Hr. Professor Steenstrup meddelte derpaa folgende Bemærk- 

ninger om Slægterne Pachybdella Dies. og Peltogaster Rathk., 

tvende paa Baglivet af Krabber og Krebs snyltende Dyre- 

former. 

I det nyeste System over Ormene, Indvoldsormene og i 

det Hele over den lavere Afdeling af den store Leddyrrække, nem- 

lig Diesings i 1850 udkomne Systema helminthum (I. p. 434-5:) 

finder man blandt de igleaglige Dyr og navnlig under disses 

Subordo: Monocotyleæ, subtribus: Cephalobdellidæ opfårt en 

ny Slægt: Pachybdella, der er grundet paa det af Rathke under 

Baglivet af den almindelige Krabbe, Carcinus mænas, nogle 

Aar forud fundne og beskrevne Snyltedyr Peltogaster Carcini 

Rathke%).  Diesing synes ikke selv at have havt Exemplarer 

for sig, men al stålte sin Slægtskarakler og Artsmærke allene 

påa Rathkes Beskrivelse og Figurer, der igjen grunde sig paa 

tvende Exemplarer af dette mærkelige Snyltedyr, hvoraf 

det ene var fundet under Halen af et Exemplar af den oven- 

nævnte Krabbeart ved den norske Kyst, det andet under et In- 

divid af den samme Krabbeart fra det sorte Hav. Hverken Be- 

skrivelsen eller Figuren hos Rathke giver imidlertid et saa til- 

strækkeligt Begreb om dette Dyrs Bygning, at man deraf tor 

drage en bestemt Slutning om denPlads i Systemet, der nærmest 

maalte tilkomme det, eller om den Gruppe i Dyreriget, hvis 

karakteristiske Præg det ved Snyltelivet maatte have tabt. Det 

”) Nova Acta Academ. Cæsar. Leop.-Carol. Natur. Curios. 1843. Vol. 
XX. HeinrichRathke: Beitråge zur Fauna Norwegens; (5. 1—264 m. 12 

Tafeln.). S. 247—248 Tab. XII fig. 18-19, 
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er kun af den Omstændighed, at Rathke henfårer Dyret 

til sin kort forud opstillede Slægt Peltogaster, af hvilken han 

dels i samme Skrift”) dels i Danziger Naturforsker-Selskabets 

Skrifter =%) havde udfårligere beskrevet en anden Art, som 

han havde fundet under Bagkroppen af Bernhardskrebsen, 

P. paguri R., og hvoraf et stårre Antal Exemplarer havde 

staaet til hans Raadighed, at man seer, at denne Forfatter har 

villet henregne Pachybdellaen til ,,Wurmer% eller til Ormenes 

Klasse i videre Forstand. Inden for denne Klasse har Rathke 

imidlertid ikke anvist sin Peltogasterslægt en nærmere Plads; kun 

mente han, at disse Dyr paa ingen Maade kunde være al henfåre 

til de ikteagtige eller trematodlignende Orme, om hvilke Krop- 

pens Omrids, Gruben, hvormed de ere fasthæftede og hele Snylte- 

livet ligesom maatte minde; snarere vilde han betragte dem som 

Overgangsformer fra Ormene til Aclinierne og de nærmest ved 

disse slaaende Straaldyr. Han opfattede nemlig hine sækformede 

og med Æg i saa høi Grad fyldte Snylledyr saaledes, at Gruben 

hvormed de vare fasthæftede til Krabbens Bagkrop blot var en 

Sugekop, hvorfra intet Rør forte videre ind i Dyrets Krop, og 

at den anden Aabning, som fandtes paa den frie Ende.af Dy- 

ret, var en Mundaabning, der forte ind i en stårre Hulhed, 

som paa eengang skulde være en Fordåielseshulhed og til- 

lige tjene lil Æggenes Udrugning, et Forhold som han troede 

godtgjort ved de noget udfårligere Undersågelser, han havde 

kunnet anstille over P. paguri, men tillige et Forhold, som man 

unægteligen maatte indråmme Forfalteren al være ,elwas ganz 

Eigenthimliches und bis dahin Unerhårtes fir einen Wurm& ($. 

108). 

Vore Kundskaber til den af Diesing benævnte Pachybdella- 

Slægt indskrænker sig imidlertid heldigvis ikke alene til disse 

=) S. 245-247. Tab. XII. fig. 17. 

x%) Neueste Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 1842, 

Bd. 2. S. 105 — 111, Tab. 6 fig. 12-15. 

Sri skr ne 



147 

sparsomme, skjøndt altid kjærkomne Meddelelser , som Rathke 

har givet os om de tvende af ham fundne og undersågte In- 

divider; der foreligger tillige andre, som rigtignok hidtil ere 

blevne oversete eller upaaagtede, men fortjene al Opmærksom- 

hed, da de kaste Lys paa dette Snyltedyrs Udbredning og dets 

systematiske Stilling. 

Med Hensyn til Pachybdellaens Forekomst og Udbredning 

vil jeg saaledes erindre om de sækformede snyltende Dyr, som 

Bell har fundet under Bagkroppen af Carcinus mænas og Por- 

lunus marmoreus fra Kanalen, og som han beskriver paa en 

saadan Maade, at man aldeles ikke kan tvivle om, at han har havt 

en Pachybdella for sig. Under den fårstnævnte Krabbe har han, 

som det synes, kun fundet Snyltedyret nu og da, ,0ccasionally?, 

men under den anden i et stort Antal. Denne Forfatter, der 

kun leilighedsvis %) berårer dette Snyltedyr, opfatter det 

saaledes, at han antager den Grube, hvormed det er fastsuget, 

for at være Mundaabningen, medens han omvendt som Gadbor 

betragter den Aabning, som Rathke havde antaget for Mundaab- 

ningen; Bell tillægger fålgelig Dyret en gjennemgaaende Far- 

dåielseshulhed. De paa Carcinus mænas forekommende Para- 

siter havde idvrigt lignet saameget de Individer, Bell hyppigere 

havde iagttaget paa Portunus marmoreus, at han ikke synes at 

have tvivlet om, at de jo vare af selvsamme Årt. 

Pachybdellaformers Forekomst ikke blot i Kanalen men ogsaa 

i Middelhavet kan jeg dernæst bevidne efter flere i Universitetets 

zoologiske Museum opbevarede Individer, idet jeg i 1848 fra 

førstnævnte Sted ved daværende Skibslæge Hr. V. Prosch erholdt 

nogle-faa Krebsdyr og iblandt disse en Portunus hirtellus, un- 

der hvis Bagliv en meget stor Sæk fandtes, i hvilken jeg troede 

at erkjende et lernæagligt snyltende Dyr, uden at jeg dog 

i Begyndelsen kunde henføre dette til nogen mig bekjendt 

Form af Lernæernes Familie, men senere erkjendte jeg leltelig 

”) Thom. Bell: A history of british Crustacea. Part IMT, S. 108, Mai 1845. 
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deri en saa nåie sig til Pachybdella Carcini sluttende Form, at 

den kun ved Ubetydeligheder i Kroppens Omrids og i Rynk- 

ningen af den bageste Aabning kunde skilles fra denne. Under 

et Exemplar af Carcinus mænas, fanget af Hr. Capt. Suenson 

over yde sorte Banker i Nordsåen, har jeg erholdt et me- 

gel stort Individ af en med P. Carcini R. aldeles overensstem- 

mende Form. Senere har jeg i et Glas, der indeholdt flere 

Porlunus hirtellus fra Middelhavet, fundet trende andre Indivi- 

der, som lignede den førstnævnte. 

Maatte jeg af det Foranfårte allerede formode, at denne 

snyltende Form ingenlunde kunde håre til de meget store 

Sjældenheder i disse Have, saa fremgik dette dog endnu 

tydeligere af de Oplysninger jeg fandt hos Cavolini, hvis Af- 

handling over Krebsdyrenes og Fiskenes Udvikling”) jeg gjen- 

nemgik forrige Efteraar i et ganske andet Oiemed. Af 

denne Afhandling saae jeg nu, at Cavolini ikke blot har kjendt 

og afbildet disse Dyr, men endog havt dem i Mængde, og 

navnlig, som hans Figurer vise, i flere forskjellige Arter og 

forekommede under Baglivet af to forskjellige Krabber, der i 

Afhandlingen benævnes eller henfåres til Cancer depressus Fabr., 

(»plalte Krabbe”), og Cancer verrucosus Forsk. (,Taschenkrebså). 

Saavel hos Hannerne som hos Hunnerne findes disse ,Punge? ; 

Tab. II. fig. 1 og fig. 14 fremstiller dem under Baglivet af 

Hanner af de to nævnte Krabbearter; fig. 13 tvende saadanne 

Sække under Baglivet af en Hun af den fårste. De fore- 

komme saa almindelig, at det blandt Fiskerne er en almindelig 

Anskuelse, at Krabbens Æg i dem indeholdes. Den Form, der 

fig. 14 er afbildet under ,Taskekrabbens? Hale, ligner virkelig den 

=) Cavolini: Abhandlung iber die Erzeugung der Fische und der Krebse. 

Aus dem Italiånischen ibersetzt. Mit Anmerkungen herausgegeben von 

E. A. W. Zimmermann, Hofrath und Professor in Braunschweig, 1792. 

S. 161-165. Den mindre let tilgængelige Originals Titel er: Filippo 

Cavolini: Memoria sulla generazione dei pesci e dei granchi. Napoli. 

1787. 4to; det paaberaabte Sted: S. 186-190, 

—S ak. 
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af Rathke afbildede P. Carcini saameget, at man skulde antage den 

for at være samme Art; den under Cancer depressus fig. 1 og 

fig. 13 aftegnede Form ligner mere den jeg ovenfor anfårte 

fra Portunus hirtellus, men Cavolini anfårer, al Aabningen paa 

den spidsere Ende kun har fire Knuder eller Tænder, medens 

mine Individer havde idetmindste det dobbelte Antal (8-10); 

Sammenligningen af Dyrets Omrids med Frugten af Planten 

Hyrdetaske (Thlaspi bursa pastoris) er ret betegnende, men 

antyder dog, at hans Individer have været forholdsvis noget 

længere end dem, som jeg havde fra P. Hirtellus. 

Af de Iagttagelser, jeg ovenfor har anfårt eller bragt i Erin- 

dring, er det klart nok, at saadanne pachybdellaformede Snyltedyr 

baade forekomme hyppigere, end man havde antaget, og sand- 

synlig endog i flere Arter, efter de forskjellige Former af 

Krabber, hvorunder de leve. Men af de Cavoliniske Underso- 

gelser over disse Sække eller Punge gaaer der endnu et vig- 

iigere Forhold frem. 

Cavolini har nemlig forfulgt Udviklingen af de Æg, som i 

saa uhyre en Mængde ligesom udfylde disse ,Punge%, og har 

overbevist sig om at der af Pungene under begge Krabber 

udkommer samme Slags Yngel, og at denne Yngel er aldeles 

tydeligt et Krebsdyr. Han finder Lighed mellem denne Yngel 

og den af O. F. Miller i Zoologia Danica Tab. XLVIII afbildede 

Cancer paludosus, men har tillige troet at kunne henfåre 

den til Linnés Monoculus telemus.%) Paa Tab. II. fig. 45 

afbilder han et lille Parlie af de ved Slimtraade ligesom 

tilSnore sammenbundne men endnu umodne Æg tagne af ,Sæk- 

ken, det vil sige: Pachybdellaen, under Baglivet af den Krabbe 

der i det nævnte Skrift hedder: ,Taskekrabben? ; fig. 16 a. frem- 

stiller de fuldmodne Æg med den udviklede Yngel inden i 

”) Monoculus telemus Lin. System. nat. X, der selv for Linné var et noget 

tvivlsomt Krebsdyr, er tydelig nok, ifålge Diagnosen og den tilfåjede 

Beskrivelse, den middelhavske Vingesnegl: Hyalæa tridentata Forsk. 

(Anomia). 
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dem; fig. 16 c den lige af Ægget frembrudte Yngel med 3 ty- 

delige Par med Bårster forsynede Svommefådder. Man kan 

ikke nægte, at denne Yngel overordenlig ligner flere Entomo- 

straceers Yngel, og derefter skulde man nærmest fristes til i 

Pachybdellaen at see et Slags lernæagtigt Dyr. Idet jeg 

imidlertid maa overlade senere Undersågere, der have Leilighed 

til i Mængde at have disse Dyr for sig, endelig at aføjåre 

dette Spårgsmaal, og kun forbeholde mig. nedenfor at gjåre op- 

mærksom paa nogle mærkelige Forbindelser mellem Pachybdel- 

laerne og andre Krebsdyrformer, skal jeg. her kun tilfåie, at 

det ikke lykkedes Cavolini, uagtet de Forsåg han dermed an- 

stillede, at forfålge denne Yngels Omdannelse videre, og at 

han ifålge de Tiders Anskuelse ikke kom paa den Tanke, at 

Ungen selv omdannede sig til ,Sækkenf, hvori Æggene fand= 

tes, men antog at den udviklede sig til et Krebsdyr, der senere 

hængte denne Æggesæk op under Krabbens Bagliv. 

Saameget bliver ifålge disse Cavolinis Iagttagelser vist, at 

Pachybdellaen utvivlsomt er et Krebsdyr, og et ved sit Snylte- 

liv efterhaanden sækformig omdannet Krebsdyr. 

Vil man endog billige den af Diesing foretagne Sondring 

af det oprindelige Indhold i Rathkes Slægt. Peltogaster, hvor- 

ved den bredere og kortere med Fasthæftningsgruben i den 

ene Ende forsynede Form, som findes under Krabbernes Bag- 

liv, bliver en egen Slægtsform under Benævnelsen Pachybdella, 

en Sondring, hvortil man vist nu kan være saa meget mere 

tilboielig, som der ifålge det Forangaaende synes at være flere 

i det Ydre overmaade nærstaaende Arter, saa vil man dog vist- 

nok dermed ikke indromme mere end en generisk eller sub- 

generisk Sondring, da den anden Halvdel af det oprindelige 

Indhold i Slægten synes saa nåie beslægtet dermed og kun 

adskilt derfra ved en mere langstrakt Krop og ved Fasthæft- 

ningsgrubens Stilling fjernere fra Kroppens Ende og ligesom 

midt under Dyret, samt ved Dyrets Ophold under Bugen af en til 

RS FT REESE % 
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en anden Krebsdyrfamilie hårende Form (Pagurus Bernhardus L.) 

Har derfor Pachybdellaen vist sig som et virkeligt Krebs- 

dyr, maa ogsaa analogt hermed Peltogaster ansees for et saa- 

dant. — Imidlertid behåver man maaskee ikke engang for Oie- 

blikket at holde sig til denne Slutning allene, thi der fore- 

ligger ialfald ligefremme Iagttagelser for, at Yngelen af 

peltogaster-lignende Sække under Bagkroppen af de langhalede 

Krebs og Anomurer(?) er krebsdyragtig. Det er nemlig blevet 

upaaagtet af Diesing, (og jeg skal saameget mindre dadle denne 

åsterrigske Helmintholog derfor, som det findes paa et Sled, 

hvor man ikke let vilde såge derefter, og som jeg selv fårst 

for kort siden og det saa at sige tilfældigen er bleven opmærk- 

som derpaa) at i sin Monographie over de nordiske Hippolyte- 

arter har Hr. Prof. Kråyer kortelig omtalt de Snyltedyr, 

hvoraf disse ere plagede, og navnligen ogsaa saadanne sæk- 

formede Væsener, som vist uden Betænkning maae henregnes 

til de Dyr, hvorom her er Talen>). Efterat Monographiens For- 

fatter i Afsnittet IV., der er overskrevet: ,Et Par Bemærknin- 

ger om Snyltedyr paa Hippolyter%, S. 54, 55 korlelig har 

omialt nogle andre Snyltedyr, forlsætter han S. 56 saaledes: 

»Endeligen har jeg under Bugen af H. pusiola opdaget et 

gaadefuldt Snyltedyr (Tab. V. fig. 110, a), som det er 

vanskeligt at anvise sin rette Plads; ja hvis Bygning synes 

saa simpel, saa blottet for alle Organer, at man maaskee lel 

vilde kunne forledes til, ikke at betragte den som noget selv- 

slændigt Dyr, men som et blot palhologisk Fænomen, en Svwulsi 

eller Udvæxt hos Hippolyten+%).  Aabenbart er del, at den danner 

en ny Slægt, hvilken paa den ene Side synes at vise nogen 

+) Hvilket ogsaa Prof. S. Lovén har bemærket i sine Aarsberåttelser. 

++) ”Jeg skulde maaskee ikke have vovet, med Bestemthed at opfåre denne 

Skabning som et eget Dyr, dersom jeg ikke, ved at aabne et Exemplar, 

havde seet Æg udvælde, hvilke betragtede under Mikroskopet, viste fuldt 

udviklede Unger, bestaaende af Forkrop og Bagkrop eller Hale, den sidste 

forsynet med Syåmmefådder eller Svåmmebårster 0. s. v.” Kr. 
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Analogi”) med Lernæerne, paa den anden Side har ydre Affinitet 

til nogle Hirudineer og Indvoldsorme. Af denne Form kjender 

jeg flere Arter: een, hvidaglig af Farve og af betydelig Står- 

relse, fandtes hyppigt ved Spitsbergen paa Bagkroppen af Pagurus 

pubescens; en anden, mindre og af orangeråd Farve, har jeg truf- 

fetpaaPagurusBernhardus i Kattegattet ; begge disse ere langstrakte 

og trinde, eller have Ormeform; den tredie, som forekommer 

paa Hipp. pusiola, har derimod næsten Kugleform eller Ægform ; 

den er hvid af Farve, og naaer omtrent 2"” Diameter. Blandt 

25 Exemplarer af H. pusiola vare otte bebyrdede med dette 

Snyltedyr under Bugen; nogle Exemplarer bare io, og hos et 

fandt jeg endog tre af disse Parasiter. Den nærmere Beskri- 

velse forbeholder jeg mig til en anden Leilighed.” Det er mig 

ikke bekjendt, at Hr, Prof. Krøyer senere har offenliggjort 

noget om dem, men af det Anfårte gaaer det lilstrækkelig frem, 

at idetmindste de to fårstnævnte ormformede Arter ere virke- 

lige Peltogastre, og at den tredie uagtet sin forskjellige Kropform 

ialfald maa staae denne Slægt yderst nær, synes at fremgaae af 

den Omstændighed, at Prof. K. henfårer alle 3 Former til een Slægt. 

Gaaer nu Hr. Prof. Krøyers i foranstaaende Anmærkning givne 

interessante lagttagelse af Ungens Form paa alle tre Arter, saa 

er der altsaa en ligefrem Iagttagelse for selve de ormformede 

Peltogastres Krebsdyrnatur ; gaaer lagttagelsen desangaaende 

kun paa den tredie og sidste Form — hvortil unægtelig Anmærk- 

ningen, hvori lagltagelsen gives, efter Texten nærmest henhårer 

— da er det i alle Tilfælde en ny Bekræftelse for, at selv disse 

med Æg fyldte sækformede Skabninger, der forekomme under 

de langhalede Krebsdyrs Bagkrop, ere at ansee som Krebsdyr. 

Om det end kan blive tvivlsomt, til hvilken engere naturlig 

Afdeling af Krebsdyrene de nævnte Slægter nærmest ville være 

”) Med dette Udtryk har Forf. ingenlunde sagt, at Snyltedyret var en Lernæa 
eller hørte til ,,Lernæernes mangfoldige Former", Sml. Lovéns Arsberått. 

om Zoolog. Framsteg 1840 —42. S. 148. 
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at henfåre, vise de foran meddelte Iagttagelser over Yngelens 

Form tydelig nok, at de ere Krebsdyr, og hermed bliver det 

da tillige afgjort, at de ikke kunne være at opfåre i vore 

Systemer som hermaphroditiske Dyrformer.  Saalænge det 

nemlig ikke almindeligen indrommes, hvad dog er det eneste Na- 

turlige, at det særskilte Kjén eller Kjonnets Fordeling paa tvende 

Individer er en saa gjennemgaaende Regel (for ikke at sige: 

Lov) i Naturen, at intetsomhelst Dyr i vor Videnskab tår an- 

lages alt have et modsat Kjonsforhold eller at være hermaphro- 

ditisk, uden at delte afvigende Forhold for dette Dyrs Vedkom- 

mende er godtgjort ved videnskabelige Beviser, saalænge maae 

Modstanderne af den endnu ikke faa Dyreformer tillagte Herma- 

phroditisme finde sig i, at hos mindre kjendte og uundersågte 

Dyrformer Kjonsforholdet antages efter Forholdet hos de 

Dyr, der ere nærmest beslægtede med dem og som i den Hen- 

seende have været underkastede en nåiere Undersøgelse, skjåndt 

utallige Exempler noksom vise Usikkerheden i denne Ledelse. 

Saalænge altsaa de tvende Snyltedyrslægter, Talen her er om, 

kunde blive betragtede som igleagtige Dyr, maatte man finde sig i, 

at de, uagtet Forholdet ikke var bevist og ikke engang undersågt, 

bleve antagne for at være Hermaphroditer, eftersom alle 

Igledyr endnu ansees for saadanne; men veed man nu, at disse 

Dyr ere Krebsdyr, og er man enig om at betragte samtlige 

Krebsdyr;-— med Undtagelse af de fleste til Gruppen Cérripedes 

hørende Former, og til disse vilde man vel neppe kunne ville 

henfore dem — som særkjøonnede Dyr, saa kunne disse ikke 

engang efter den ovenfor nævnte vedlagne Analogie-Slutning 

være at belragte som andet end særkjånnede. At vise delle og at 

godigjåre, at man i disse snyltende og til Stedet bundne Former 

langtfra havde Ret til at såge Repræsentanter for en Hermaphro- 

ditisme, er det nærmeste Qiemed med de foranstaaende Bemærk- 

ninger, hvormed jeg har sågt at fuldstændiggjåre Billedet af 

vore Kundskaber om disse Snyltedyr. 



4154 

Da nu imidlerlid disse omformede og endnu noget gaade- 

fulde Krebsdyr eengang ere blevne Gjenstand for vor Betragt- 

ning, vil jeg ikke undlade til Slutning at berére Spérgsmaalet om 

den bestemtere Plads i Systemet, disse Dyr muligen maatte faae, 

og at bringe et Par mærkværdige Omstændigheder i Erindring, 

som maaskee ikke kunne være uden al Belydning med Hensyn 

til Besvarelsen af delte Spørgsmaal. 

Det er nemlig bekjendt, at Rathke hos sin Peltogaster 

Paguri fandt nogle (8) smaae, neppe 1” lange Krebsdyr i 

den store Hulhed, som indtager den stårste Del af hint Dyrs 

Krop og som i overordenilig Mængde indeholdt de mere ud- 

viklede Æg, saa at denne lagitager betragtede Hulheden som 

en forenet Fordéielses- og Udrugningshule. At denne Hulhed, 

lil hvilken den i Kroppens frie Ende værende Aabning danner 

Indgangen, nu virkelig tjener til sidstnævnte Oiemed, vide vi 

jo ganske bestemt af Cawvolinis lagltagelser, og hine smaae 

Krebsdyr fandtes allsaa i en Rugehule i Forening med Æg som 

skulde udruges.  Rathke har i ovenanfårte Værk beskrevet og 

afbildet disse Krebsdyr under den nye systematiske Benævnelse 

Liriope pygmæa R., men betragter, mærkværdig nok, denne nye 

Slægt som en Form af Amphipodernes Orden, jeg veed ikke af 

hvilke Grunde, thi de anfårte Karakterer synes mig ikke al 

lyde hen herpaa, og Figuren minder heller ikke om en Amphi- 

pod. Meget mere bliver man slaaet af den store Lighed 

mellem Ynglen af Isopodslægten Bopyrus og disse smaae Liri- 

oper, og man kan intet Oieblik åvivle om, al man har idet- 

mindste en Isopod for sig. Fra Ynglen af Bopyrusformerne, 

saaledes som disse navnlig ved Kréyers og Rathkes lagttagelser 

ere blevne os bekjendte, synes de ikke i noget Væsentligt at 

skille sig, kun ere de mere langstrakte end de hidtil beskrevne 

Larver af Bopyrustfamilien. Da nu, som bekjendt, Bopyrerne 

leve snyltende under Brystskjoldet eller Baglivet af andre Krebs- 

dyr, kunde Forholdet mellem Lirioperne og Peltogasterdyret, 

hvori de fandtes, tænkes at være delte, at Lirioperne istedelfor 

ERR EET EN IN 
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at tjene Peltogasterne til Fåde, som Ratkhke antog, fårte et 

Snylteliv ligesom andre bopyrusagtige Dyr, men i Udrugningshulen 

hos Peltogaster, hvilken vi jo nu vide er et Krebsdyr. Men der 

er dog Omstændigheder tillige, som nok kunde antyde, at For- 

holdet endnu kunde være et ganske andet. 

I den ovennævnte paa fortræffelige Iagttagelser saa rige 

Afhandling af Cavolini%) finde vi fig. 19 aftegnet en meget 

besynderlig og uregelmæssig Masse, aldeles fyldt med mer 

eller mindre udviklede Æg; den fandtes indeni en Krabbe, 

heftet med den ene Ende til Mavens indvendige Væg, og den 

modsalte Ende liggende noget indeklemt mellem tvende af de 

Skillerum, der antyde Grændsen mellem Sidedelene af de op- 

rindelige Ringe, hvoraf Brystkassen er dannet. I Fig. 18 m.n. 

har Cavolini fremstillet de i denne Masse indeholdte Æg i for- 

skjellig Grad af Udvikling, og i Fig. 18 r. r. tvende Unger, 

ligesom de ere udtraadte af Æggene. Disse Unger sammen- 

ligner Cavolini med de af Pallas beskrevne Onisci squilliformes 

og benævner dem med dette Navn. I denne afbildede og be- 

skrevne Yngel kan man aldeles ikke miskjende en Rathkes 

Liriope saa nærstaaende Form, at man vanskelig skal kunne 

fjerne dem' fra hinanden, og man fåres fålgelig uvilkaarlig til 

Sammenligningen med Bopyruslarverne. Af Ynglens Form op- 

lyses vi altsaa om, at hin uregelmæssige med Æg fyldte Masse 

efter al Sandsynlighed ikke alene er et omdannet snyltende 

Krebsdyr, men et Dyr af Bopyridernes Familie; kun er det 

endnu mere omformet, og man kunde sige mere monstrås, end 

nøgen anden udviklet Bopyrusform og selv end Peltogaster- 

og Pachybdella-Dyrene, og dernæst er delte Snyltedyr mere end 

et Epizoon, thi som et Entozoon eller en Indvoldsorm, og 

”) Det er f. Ex. den samme Afhandling, hvori man har de ældste Iagttagel- 

ser af at Krabberne gjennemgaae en Metamorphose, (deres Larver ere af- 

tegnede paa samme Plade som Pachybdellaen fig. 17) samt Iagttagelserne 

over de cylindriske Rør, hvori Sæden hos visse mandlige Isopoder 

(Idothea entomon) er indsluttet, 0. s. v. 



navnlig som Joh. Millers mærkværdige i Synapta opdagede 

Snegl, Entoconcha mirabilis, var det fastheftet til: et indre 

Redskab. 

Nu træffe altsaa fålgende Omstændigheder sammen. Bopy- 

riderne kjende vi kun som Snyltekrebs paa de håiere Krebs- 

dyr, og navnlig saaledes at de mindre uregelmæssige Arter af 

Slægten Bopyrus forekomme under Brystskjoldet af de langhalede 

Krebs (Macrouri), de mest uregelmæssige — hvoraf Rathke 

endog har dannet en egen Slægt — under Baglivet af disse. 

Disse sidstnævnte Bopyrusformer have saaledes allerede Op- 

holdssted og ydre Levevilkaar i det Væsenlige tilfælleds med Pelto- 

gaster og Pachybdella, der, som vi foran have seet, fore- 

komme, og det ikke sjeldent, under Baglivet af Pagurer og 

Krabber (Brachyuri). Men desuden nærme de sig ogsaa é? Formen 

påa en vis Maade til hine tvende Snyltedyr, Idet de nemlig 

fjerne sig fra de mindre uregelmæssige Arter af Slægten derved, 

al Lemmerne, med Undtagelse af det forreste Par, aldeles tabes 

paa den ene Side af Dyret, og derved at den hos Isopøderne 

saa almindelig forekommende Rugehule, istedetfor at dannes 

af flere mere ligelig udviklede Plader, her dannes fortrinsvis 

af en eneste Plade, der har udviklet sig paa de andres Bekost- 

ning og for sig alene udgjår en rummelig Pose med en videre 

Aabning, kunne de siges ligesom al danne en Overgang til 

Peltogaster- og Pachybdella, hvis Rugehule man maaskee kunde 

forestille sig fremkommet af en videre Udvikling af det ene 

store Blad hos Bopyrus, og hvis Fodrækker man da tillige maatte 

tænke sig forsvundne paa begge Sider af Dyret. Dertil kom- 

mer nu Rathkes lagltagelse af den bopyruslarve-lignende Liri- 

ope paa og mellem Æggene i Rugehulen hos Peltogaster pa— 

guri og Cavolinis lagltagelse af en liriope-lignende Yngels 

Udvikling af Æggene i en uregelmæssig Sæk, der ikke med 

Rimelighed kan stilles fjern fra Pachybdella og Peltagaster, 

og det Spørgsmaal paatvinger sig da vel af sig selv, om der 

ikke maa formodes et virkeligt og nærmere Slægtskab mellem 
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disse to Snyliedyr og Bopyriderne, og navnlig om der ikke 

tår antages at være et inderligere Baand mellem Peltogaster 

paguri og den hos samme forekommende Liriope, end at denne 

snylter inden i hins Rugehule. 

Under den Forudsætning at Peltogaster og Pachybdella 

vare Bopyrider, kunde da Liriopen være at betragte enten 

ganske almindelig som den mere fremrykkede Yngel af den 

Peltogaster, hvori den fandtes, eller særlig som den yngre 

Alder af det snyltende mandlige Dyr — thi som bekjendt ere 

Bopyridernes Hanner helt forskjellige fra Hunnerne og fåre et 

parasitisk Liv paa disse. Ingen af disse to Formodninger 

vil imidlertid kunne for Oieblikket vinde nogen Bekræftelse, 

medmindre man var istand lil at erkjende noget særlig fælleds 

Præg imellem Bopyridernes Larveformer og den krebsagtige 

Yngel, som Cavolini og Krøyer have iagttaget hos vore Snylte- 

dyr. Derlil ere hverken begges i Forbigaaende givne korte 

Meddelelser eller Fårstnævntes anfårte Figur fuldstændige nok ; 

men paa den anden Side synes de dog heller ikke at modstride 

en saadan Tolkning. De hos Begge omtalte og paa Cavolinis 

Figur aftegnede Fådder med Svåmmebårster kunne vel meget 

godt svare til Baglivsfådderne hos en Liriope eller en Bopyrid, 

og den Omstændighed, at de før Bopyriderne saa betegnende 

Brystfådder ikke omtales, kan ikke ligefrem benyttes som Bevis 

paa at de ikke have været tilstæde, da de. jo kunde have været 

saaledes pressede ind under Bugen, at de ikke uden særlig 

Undersøgelse kunde sees; det synes endog af Cavolinis 

Yttringer om fremragende Gjælleblade, naar Dyret betragtedes 

fra Bugsiden, som om han have seet noget, der kunde tydes 

enten som disse Fodder eller maaskee som Bopyridernes 

Gjælleblade, ja man forstaaer egenlig aldeles ikke, hvor- 

ledes Cavolini kunde sammenligne sin Yngel med Figuren af 

Cancer paludosus hos O. F. Miller, naar Ynglen ikke havde 

frembudt saadanne Fødder, eller i det Hele frembudt ganske andre 

Udseender end det ene, hvori han har aftegnet den; man kunde 
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af den paaberaabte Lighed med Cancer paludosus næsten fristes 

til at antage, at hans Tegning giver Dyret i Forkortning i den 

sammenbåiede Tilstand, hvori det ligger i Ægget og som det 

kan antages al have beholdt nogle Oieblikke efterat det er ud- 

kommet deraf, og at saaledes Ligheden med Ynglen af en 

Cirriped eller et andet Entomostracon er fremkommet. 

Men alt dette ligger, som sagt, udenfor mit egenlige Oiemed 

med Meddelelsen og er kun Antydninger, som jeg stiller især til 

de Naturforskeres Afbenyttelse, som for de lavere Dyrs Skyld 

i den senere Tid saa ofte besåge Middelhavets Kyster, hvor 

disse mærkelige Snyltedyr, ifålge det Anfårte, maae være al- 

mindelige. 

%) De Peltogasterformer, som jeg har kunnet undersåge, og hvoraf jeg 

skylder trende Exemplarer til Universitetets zootomiske Museum og et 

fjerde til Geheimeraad Joh. Miller i Berlin, have desværre, ligesaalidt 

som de ovenanfårte Pachybdellaindivider, givet mig nogen Oplysning i 

Henseende til Ynglens Form, da ingen af dem har frembudt Æg med ud- 

viklet Yngel i sig. 

Selskabet modtog fra Herr Professor Allen 50 Exemplarer 

af ,,Breve og Acistykker til Oplysning af Christian den Andens 

og Fredrik den Fårstes Historie, Udgivne af C. F. Allen iste 

Bind”, hvis Udgivelse Selskabet understøtter. 



Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers Arbeider 

i Aaret 1954. 

Af 

Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 
Selskabets Secretair. 

År. 57 og 6. 

Mådet den 19 Mai. 

— mag - 

I Mådet den 28de April 1854 holdt Professor Liebmann et 

Foredrag over Egeslægten i America, hvoraf det Efterfålgende 

er et Uddrag. 

Ved Bearbeidelsen af de paa min Reise i Mexico. ind- 

samlede og iagitagne Ege blev det mig snart indlysende, hvor 

overordentlig mangelfuld vor Kundskab var til de i det tropiske 

America forekommende Egearter, idet deels utilstrækkelige 

Beskrivelser, - der gjorde det meget misligt at gjenkjende 

Arterne, deels utilstrækkeligt Materiale ved Arternes Begrun- 

delse, deels endelig ogsaa en stor Letsindighed hos nogle 
11 
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nyere Forfattere til al opstille en Mængde nye Arler uden at 

have kjendt det ringeste til de allerede beskrevne, efter- 

haanden havde frembragt en grændselås Forvirring i denne 

vigtige Slægts Systematik. Jeg kom derfor snart til det Re- 

sultat, at der Intet var at udrette med det hele for Oieblikket 

for Haanden værende lillerære Apparat, og at en gjennem- 

gribende crilisk Omarbeidelse her var i håieste Grad paa- 

trængende, hvis der skulde sæltes en Grændse for de samme 

Planters Opstilling under stedse. flere nye Navne. Men idet 

jeg fålte megen Lyst til at paatage mig et saadant Arbeide, 

fulgte det af sig selv, at det foresatte Maal ikkun vilde kunne 

naaes, hvis jeg kunde samle et saa fuldstændigt Materiale som 

muligt, bestaaende af Originalexemplarer af alle hidtil opstillede 

Arter. Efter flere Aars Bestræbelser er delte ogsaa lykkedes 

mig i en saadan Grad, at jeg ikkun ved nogle ganske faa Arter 

ikke kan tale efter Autopsie. Denne heldige Omstændighed 

skyldes fornemmelig to Mænds Liberalitet, nemlig Sir William 

Hooker's, Directeur for den store botaniske Have i Kew ved 

London, dette Selskabs Medlem, som med største Redebonhed 

har betroet mig i flere Aar sin hele betydelige Samling af 

americanske Ege fra de forskjelligste Egne og tilvejebragt 

af de forskjelligste Samlere, og Professor Klotzsch's, Directeur 

for det store kongelige Herbarium i Berlin, som har betroet 

mig den americanske Egesamling fra det ham underlagte Her- 

barium, indeholdende Willdenows Samling, Humboldts og Bon- 

plands, Dr. Schiedes og flere andre Reisendes Originaler. Delte 

Selskab skylder jeg Tak for den Underståttelse, hvorved jeg 

saltes istand til under Hr. Bibliothekar Langes Ophold i Madrid 

at lade udfåre Tegninger af alle de i Madrider Museet op- 

bevarede Originaler til de af Luis Née beskrevne Ege fra 

Americas Vestside. 

Om de i det brittiske Nord - America og de forenede 

Stater forekommende Egearter har jeg Intet havt at tilfåie, da 

disse Landes Vegetation allerede er meget vel undersågt. 
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Forst med de sydligste Dele af de forenede Stater, som 

grændse til Mexico, med Texas og Californien, begynde de 

Strog, der have givet nyt Udbylte for mit Arbeide. De i 

Texas og Ny-Mexico forekommende Ege har jeg lært at kjende 

af Exemplarer samlede af Berlandier, Douglas, Drummond, 

Lindheimer, Fendler, Chr. Wright. Californiens Arter skyldes 

Née, Douglas, Coulter, Hartweg, Fremont, Hinds, W. Lobb. 

Mexicos Ege ere blevne mig bekjendte deels ved egne Under- 

sågelser, deels ved Exemplarer samlede af Née, Humboldt og 

Bonpland, Schiede og Deppe, Andrieux, Graham, Hartweg, 

Aschenborn, C. Ehrenberg, Hinds, Galeotti, Linden, Seemann, 

Guatimalas Ege skyldes Harlweg, Skinner,  Friedrichsthal. 

Kundskaben om Nicaraguas, Costaricas og Veraguas Ege hid- 

rører fra Orsteds, Warsewicz's og Seemanns Samlinger. Co- 

lumbiens Ege endelig ere samlede af Humboldt og Bonpland, 

Hartweg, Purdie, Goudot, Linden. 

Hele det Materiale, der er tilveiebragt ved de nævnte 

Mænds Bestræbelser, har jeg under Hænder, og alene derved 

er det bleven mig muligt at komme til en sikker Kundskab om 

Arterne. Idet herefter de americanske Eges Systematik vil 

stille sig meget forskjelligt fra forhen, da ikke mindre end 30 

opstillede Arter ville blive inddragne, som indeholdle i de 

allerede beskrevne, og 19 Arter hos Forfatterne have viist sig 

falsk bestemte, haaber jeg at der i denne Slægt ved mit Ar- 

beide vil tilvejebringes en stårre Klarhed i Arternes Opfattelse, 

foruden en meget betydelig Forågelse i Arternes Antal. 

Egearterne ere i Almindelighed underkastede en stor 

Foranderlighed efter Jordbunds- og Hoideforholdene, hvilket 

har givet Anledning til mange slette Arters Opstilling. Det er 

naturligt, at en sikker Kundskab om de sammenhårende Former 

ikke kan erhverves ved Herbariestudier, men ikkun ved lagt- 

tagelse af de levende Former. For de nord-americanske Eges 

Vedkommende vidste man allerede dette af Michaux's 'Mono- 

11% 
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øraphie, men ved Opstillingen af Egearler fra det tropiske 

America er der ikke tagel Hensyn til denne Polymorphie. 

Efter skriftlige Meddelelser af Dr. J. Hooker, som har be- 

reist Himalajabjergene, hvor Egeslægten har sit andet Hoved- 

centrum, ere ogsaa de dertra beskrevne Arter blevne ulilbårligt 

adskilte, saa at en belydelig Reduclion af de indiske Ege vil 

blive nådvendig. 

Da den allerstørste Deel af det tropiske Americas Egearter 

ere blevne opstillede efter et utilstrækkeligt Materiale, idet 

man ikke har kjendt Frugten, eller blot har truffet Planten i 

blomstrende Tilstand med ganske spæde Blade, hvoraf der slet 

ikke kan sluttes til det udvoxne Blads Form eller Størrelse, 

er det ikke at undres over, at det er blevet vanskeligt eller 

umuligt for Efterfålgerne at gjenkjende de af Forgængerne 

opstillede Arter, Saaledes er det da skeet, at den samme 

Plante efterhaanden "har faaet 5 eller 6 forskjellige Navne. 

For at raade Bod paa denne Forvirring i Nomenclaturen, og for 

at give et fast Grundlag for Kundskaben om det tropiske 

Americas Egearter, har jeg ladet Tegninger forfærdige efter 

det rige Materiale, jeg har til Atbenyttelse. Afbildninger ere 

ved Former, der ere saa megen Foranderlighed underkastede, 

aldeles nådvendige, men disse maa være forfærdigede efter 

Planten i den afsluttede Udvikling, naar den bærer moden 

Frugt. De Humboldske Afbildninger af americanske Ege ere 

med 3 eller 4 Undtagelser ubrugelige til Arternes Opfattelse, 

da de ere gjorte efter unge blomstrende eller endog golde 

Exemplarer, Ufuldkommenheden af det afbenyltede Materiale 

har ogsaa bevirket, at der er givet to eller tre Afbildninger 

under egne Navne, men dog alle Fremstillinger af ufuldkomment 

udviklede Exemplarer, som for mig have viist sig at henhåre 

lil en Art. Saaledes er Quercus mexicana, crassipes og con- 

fertifolia ikkun en Art; Q. reticulata og spicata ligesaa; Q. 

sideroxyla og pulchella ligesaa; obtusata, pandurata og ambigua 

ligesaa; Q. stipularis og crassifolia ligesaa, 
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Med Hensyn til Egeslægtens Systematik er den tidligere 

Inddelingsmaade af Arterne efter Bladformen ubrugelig, fordi 

denne Charakleer er i hi Grad foranderlig hos samme Art, 

ja paa samme Plante. Loudon inddeelte Egene i to Grupper: 

de bladskiftende og immergrånne. Denne Inddelingsmaade har 

den Ulempe, at den adskiller, ofte fjernt fra hverandre, Arter, 

der i alle Henseender ere affine. Desuden er Bestemmelsen, 

om en Eeg er sempervirent eller ei, meget mislig. Alle 

Mexicos Ege regnes saaledes til den sempervirente Afdeling. 

Jeg har imidlertid iagttaget en meget tydelig aarlig Foryngelse, 

et almindeligt Låvspring hos de fleste af dem. Formedelst 

Bladenes læderagtige Beskaffenhed bliver vistnok en Deel 

siddende over fra det ene Aar til. det andet; men Hoved- 

massen af Blade afkastes, og nye udvikles af Axillærknopper, 

ligesom hos vore. At Bladene kunne blive siddende hidrører 

ogsaa fra Mangelen af egenilig Vinter; men paa de Stråg, 

hvor Nordveststorme (Nortes) herske i Vintermaanederne, led- 

sagede af kold Regn, afblades ogsaa Egene, saa al Foraaret 

betegnes ved et almindeligt Lovspring. 

Endlicher inddeler (i Generum planiarum Supplem. IV) 

Quercus Slægten i 3 Afdelinger efter Skaalens Beskaffenhed: 

1. Lepidobalanus, med taglagle Skjæl i Skaalen. 

2. Chlamydobalanus, med blådpigget omkring Noådden lukket 

Skaal, som aabner sig uregelmæssigt. Indbefatter ikkun 

en Art, Q. cuspidata Thbg. fra Japan. 

3. Cyclobalanus, med Skaalens Skjæl for neden sammenvoxne 

i en glat Urne, for oven adskilte, ringformig omgivende 

Nødden. Indbefatter blot indiske, sundaiske og japanske 

Arter. 

Med Undtagelse altsaa af disse åstasiatiske Former, håre 

alle andre Arter til Lepidobalanus, der videre underafdeles i: 

Esculus, med affaldende Blade, og 

llex, med immergrønne Blade, Inddelinger, hvis Uhensigts- 

mæssighed jeg ovenfor har paaviist. 
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Esculus deles videre i: 

a. 

Ilex 

a. 

ar ere 

Robur, med bugtede Blade, daarig Frugt, smaa tiltrykte 

Skjæl i Skaalen. Europæiske, asiatiske og nord- 

americanske Arter. 

Elæobalanus, med halvfinnede Blade, Åiaarig Frugt, 

Skaalens nedre Skjæl tiltrykt taglagte , kortere end 

de åvre sylformige Skjæl. Indbefatter ikkun 2 nord- 

amerikanske Arter. 

Erythrobalanus, med udeelte, trelappede eller halv- 

finnede, braadspidsede Blade, Zaarig Frugt, smaa til- 

trykt taglagte Skjæl i Skaalen. Nordamericanske Arter. 

Cerris, med sildig affaldende eller næsten vedblivende 

læderagtige braadspidsede Blade, iaarig Frugt, pigget 

Skaal. Sydeuropæiske og vestasiatiske Arter. 

Gallifera, med sildig affaldende braadspidsede Blade, 

Zaarig Frugt, korte tiltrykte Skjæl i Skaalen. Middel- 

landske Arter. 

afdeles i: 

Mediterraneæ et orientales: 

&. Suber, med iaarig Frugt. 

8. Cocciferæ, med Zaarig Frugt. 

Americanæ. 

Japonicæ. 

Nepalenses. 

Indicæ. 

Sundaicæ. 

Medens Afdelingen Esculus var underafdeelt i Grupper 

efter morphologiske Charakterer, er Illex blot deelt efter den 

geographiske Fordeling af Arterne, saa at denne Afdeling ind- 

befatter Sammenhobninger af meget uensartede Former. 

Idet jeg skal behandle det tropiske og subtropiske Americas 

Ege frembyder saaledes Endlichers”Inddelinger af Slægten saare 

lidet for mig brugbart. Dette er saameget mere Tilfældet, som 

Endlichers Fortegnelse (1. c.) paa Arter under Afdelingen Ilex. 
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b. americanæ er forfattet. uden Spor af Critik eller Kundskab 

til de opregnede Arter, saa at ethvert af Forfatterne opstillet 

Navn for ham har havt fuld Gyldighed, hvoraf er fulgt, at den 

samme Plante hyppig er opfårt gjentagne Gangé under for- 

skjellige Navne, der ofte ere vidt adskilte fra sine Synonymer. 

Ved den systematiske Opstilling af de americanske Ege 

vil det altsaa være nådvendigt at udfinde nye Inddelingsmaader. 

Hvis Frugten udelukkende havde kunnet benyltes som Udgangs- 

punkt for Inddelingen, vilde delte unægtelig have været det 

bedsle, men da denne frembyder saa liden Forskjellighed, vilde 

Grupperne være blevne aldeles uproportionerede. Jeg vil der- 

for blive nådt lil at tage Hensyn til den hele Sum af forhaanden- 

værende Charakterer for at danne Grupper, der indbefatte de 

- affine Arter, for hvilke Benævnelserne oftest ville blive valgte 

efter den ældste eller bedst kjendte Art i hver, naar den til- 

lige bedst udtrykker Afdelingens Typus. 

Luis Née var den første, som beskrev Ege fra det tropiske 

og subtropiske America. I Anales de ciencias naturales, 

Madrid 1802, beskrev han 16 Arter fra det vestlige og centrale 

Mexico, Californien og. Nordamericas Vestkyst. 2 af disse 

Arter falde dog sammen, saa at 15 blive tilbage. Af disse 

ere ikkun 5 blevne gjenkjendte af de senere Forfattere. Resten 

har figureret som Gaader i Videnskaben i over 50 Aar, og det 

er fårst lykkedes mig at låse disse ved de Tegninger, jeg har 

erholdt fra Madrider Museet af de næéeske Originaler, som der 

fandtes vel bevarede. Destoværre vare de fleste indsamlede i 

gold Tilstand. 

Humboldt og Bonplands Samlinger fra det tropiske America 

bleve af Kunth bearbeidede, hvorefter 24 Egearter opstilledes, 

af hvilke de 23 angaves for”nye, og ikkun 1, Q. aculifolia 

Née var tidligere bekjendt. Samtlige Ege afbildedes i Plantes 

equinoxiales. Af Kobberne fremgaaer det tilstrækkeligt, hvor 

ufuldkomment det afbenyttede Materiale har været. Idet jeg 

har erholdt til Afbenyttelse de (humboldt- bonplandske Origi- 
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naler, som opbevares i Willdenows og Kunths Herbarier, begge 

nu indlemmede i det store kongelige Herbarium i .Berlin, er 

jeg kommen til det Resultat, at der i disse 23 formentlig nye 

Arter ikkun indbefattes 11 virkelig nye; 6 ere slette Arter, der 

henhåre til andre af Forfatterne opstillede, og 6 til Arter, som 

allerede vare beskrevne tidligere af Née. 

Schiede sendte 10 Egearter fra Mexico, hvilke bleve be- 

stemte og beskrevne af Chamisso og Schlechtendal. 5 af disse 

vare nye, et Par vare urigtigt bestemte. 

Hartweg indsamlede i Mexico og Guatimala 23 Ege, som 

ere opregnede af G. Benthan i Plantæ Hartwegianæ. 10 an- 

gaves for nye, men ikkun 4 ere det, nemlig Q. Grahami, un- 

dulata, Skinneri og brachystachys. Resten vare allerede be- 

skrevne. Flere urigtige Bestemmelser forekomme iblandt de 

som kjendte anfårte. 

I Botany of the voyage of the Sulphur beskrev Bentham 

en ny Art, Q, Hindsii fra Californien. 

Paa Capt. Beecheys Expedition indsamledes paa Mexicos 

og Californiens Vestkyst 5 Egearter, som bleve bestemte og 

beskrevne af W. Hooker og W. Arnott. Ikkun en Art, Q. 

aristala, var ny. 

W. Hooker beskrev og "afbildede i Icones plantarum ra- 

riorum 3 nye americanske Ege, nemlig Q. corrugata fra Guati- 

mala, og Q. Douglassii og densiflora fra Californien. 

W. Hooker beskrev i Flora boreali-americana en californisk 

Art, Q. Garryana. 

Mertens og Galeotti gave i Bulletin de Pacademie royale 

de Bruxelles v. X. en Oversigt over de af den sidstnævnte i Mexico 

indsamlede Ege. 35 Arter opregnedes, hvoraf 19 beskrives 

som nye, men ikkun 5 ere det, de andre vare allerede be- 

skrevne. De fleste som kjendte anfårte ere falsk bestemte. 

Egeslægten er udbredt i America fra de store canadiske 

Såer indtil 2? N. B. i Columbien. De forekomme paa Ost- og 
Vestsiden og det Indre. Paa Ostsiden have de deres Maximum, 

S. GR ETT PA 
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dannende Hoiskove paa Bjergskraaningerne imellem 3,000—9,000' 

Hoide. I det tropiske America stige d2 med enkelte Arter ned 

til Havets Niveau, og naae med andre op til over 11,000' Hide. 

I det tropiske Americas Indre danne Egene som oftest ikkun 

Lavskov eller Krat. Paa Vestsiden findes de oftest enkeltviis, 

blandede imellem andre Træformer. 

Canada har 5 Egearter, Q. tinctoria W., rubra L,, ilicifolia 

Wangh., stellata Wangh., alba L. 

Paa Nordamerikas Vestside findes indtil Fort Vancouver og 

Nootka Sund 2 Ege, Q. Garryana Hook. og agrifolia Née. 

De forenede Staters Ostside frembyder fålgende Egearler: 

Q. laurifolia Mx., imbricaria Mx., cinerea Mx., Phellos L. 

Cmaritima W., sericea W., pumila Mx.), virens Ait., myrtifolia 

W., Prinos L. (Castanea W., montlana W., bicolor W., Michauxii 

Nult,, prinoides W.), aquatica Soland (hemisphærica Bart., nana 

W.), nigra L., triloba Mx,, tinctoria W., falcata Mx., discolor 

Ait. (linctoria sinuosa Mx.), rubra L. (ambigua Mx. var.), 

coccinea Wangh., Catesbæi Mx., palustris de Roi, ilicifolia 

Wangh, macrocarpa Mx., olivæformis Mx,, lyrata Walt., stellata 

Wangh. (obtusiloba Mx.), alba L., borealis Mx. (ambigna Mx.), 

heterophylla Mx., Leeana Nutt., Torreyana Liebm. (undulata 

Torr.) Yderst tvivlsomme og vistnok slette Arter ere Q. vil- 

losa Walt., sinuata Walt. og exoniensis Bosc. Medregnes ikke 

disse, bliver Antallet af Fristaternes Ege 27. 

Texas og Ny-Mexico have 14 Arter, hvoraf 7 ere fælles 

med de forenede Stater, nemlig Q. cinerea Mx., virens Ait., 

falcata Mx., nigra L., aquatica Soland., macrocarpa Mx., stellata 

Wangh. Eiendommelige Arter ere Q. Gambellii Liebm."” Fend- 

leri Liebm.?, Drummondii Liebm.?, hastata Liebm.”, grisea 

Liebm.5, pungens Liebm.?, berberidifolia Liebm.7. 

Californiens Ege, saavidt de hidtil ere kjendte, ere fålgende 11: 

Q. rubra L, densiflora Hook., agrifolia Née, Douglassii Hook, 

Hindsii Benth., Garryana Hook,, lobata Née, Liebm.&, chrysolepis 

Liebm.?%, pungens Liebm., Neæi Liebm.”?, dumosa Nutt. 
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Fra det vestindiske Archipelag kjendte man ingen Ege får 

Nuttall beskrev meget kort en paa Cuba forekommende Art, 

Q. Sagræana, som synes meget nær beslægtet med Q. ci- 

nerea Mx. 

Mexico er Egeslægtens Hovedcentrum i America. 63 Arter 

ere mig derfra bekjendte, hvoraf ingen ere fælles med de nord- 

ligere beliggende Lande, 6 Arter derimod med Guatimala. 

Paa den dåstlige Skraaning af de mexicanske Cordillerer 

forekomme fålgende: Q. oleoides Cham. & Schldl., tristis Liebm.””", 

tomentosa W., germana Cham. & Schldl., excelsa Liebm,”?”, 

Serra Liebm.”?”, Cortesii Liebm.””, sororia Liebm.%, nectandræ- 

folia Liebm.””, ocoteæfolia Liebm.”, Galeottii Mart., insignis 

Mart. & Gal., strombocarpa Liebm,”?, jalapensis HB., Sartorii 

Liebm.7%, Skinneri Benth., commutata Liebm. % (lancifolia Auct,), 

floccosa Liebm.%”, flavida Liebm.%, calophylla Cham. & Schldl. 

(Alamo Benth.), lancifolia Cham. & Schldl. (nec Auct.), poly- 

morpha Cham & Schldl. (petiolaris Benih.), splendens Née 

(sideroxyla HB., pulchella HB.), oajacana Liebm.%, spicata 

HB. (reticulata HB.), Ghiesbregtii Mart. & Gal., salicifolia Née, 

chinantlensis Liebm.%, perseæfolia Liebm.”?, Jirgensenii Liebm, %, 

furfuracea Liebm.%, Orizabæ Liebm. 2, 

1 Mexicos Indre forekomme følgende Ege: Q. acutifolia 

Née, Grahami Benth, elliptica Née, læta Liebm.%, chrysophylla 

HB., circinata Née, tomentosa W., Castanea Née (tridens HB., 

lanigera Mart. & Gal.), Hartwegii Benth., mexicana HB. (ru- 

gulosa Mart. & Gal,), microphylla Née (repanda HB.), dyso- 

phylla Benth., rugosa Née (crassifolia HB., stipularis HB.), 

scytophylla Liebm.%, macrophylla Née, spicata HB., splendens 

Née (glabrescens Benth., sideroxyla HB., pulchella HB.), lingvæ- 

folia Liebm.%, depressa HB. (laurina Mart. & Gal.), laurina HB. 

(barbinervis Benth.), lanceolata HB., conspersa Benth., mollis 

Mart. et Gal. 

Paa Mexicos vestlige Condillerer findes fålgende Arter; 
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Q. læta Liebm., tuberculata Liebm.%, laxa Liebm.?%, glaucescens 

Mart. & Gal., resinosa Liebm.%?, cuneifolia Liebm.%, nudinervis 

Liebm.?”, nitida Mart. & Gal., candicans Née, fulva Liebm,%, 

salicifolia Née, aristata W. Hook & Arn. 

Guatimala har fålgende Aiter fælles med Mexico: Q. tristis 

Liebm., acutifolia Née, oleoides Cham. & Schldl., tomentosa W., 

commutata Liebm., Skinneri Berith. Foruden disse forekomme 

fålgende: Q. grandis Liebm.%, undulata Benth., corrugata 

Hook., brachystachys Benth., costaricensis Liebm.%, oocarpa 

Liebm.?%, microcarpa Liebm.%, longifolia Liebm.?%, eugeniæfolia 

Liebm.?%, sapotæfolia Liebm.”, turbinata Liebm.%, I Alt 

17" Arter. 

Fra Nicaragua og Costarica ere hidtil 7 Ege bragte, af 

hvilke Q. costaricensis Liebm., longifolia Liebm., eugeniæfolia 

Liebm. ere fælles med Guatimala. Eiendommelige ere Q. sego- 

viensis Liebm.””, granulata Liebm.%, citrifolia Liebm.%, retusa 

Liebm. %, 

Fra Veragua ere 3 Ege bragte: Q. Warsewiczii Liebm.%, 

Seemanni Liebm.%”, bumelioides Liebm.2, ; 

I Columbien endelig, hvor de americanske Ege have deres 

Sydgrændse, findes 3 Arter: Q. tolimensis HB., Humboldlii 

Bonpl., almaguerensis HB. 

Saaledes bliver det hele hidtil i America fundne Antal af 

Ege 128. 

Af de nye americanske Egearter meddeles” her korte 

Diagnoser. 

1. Quercus Gambellii Liebm.: foliis membranaceis petio- 

latis oblongis v. obovatis profunde sinuato-pinnatifidis, lobis 

lato-lanceolatis v. fere obovatis subacutlis v. obtusis integris v. 

plerumque sinuato-bifidis v. plus minus profunde sinuato-incisis, 

basi cuneatis margine parum reflexis, supra nitidis pilis stel- 

latis adspersis demum glabris, subtus incanis pubescentibus, 

petiolis pubescentibus supra planis; fruclibus geminis v. pluri- 
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bus congestis brevipedunculatis, cupula hemisphærica, glande 

globosa apiculata. 

Arbor 30—40' (sec. Nuttal); folia 11:—42" longa, 1—21"” 

lata, petiolus 2—5'", glans magnitudine pisi, cupula parum 

major. 

Ad Rio del Norte leg. Gambell (hb. Hook.!); Plantæ Nov. Mex. 

Fendleri n. 806, 809, 810 b. Rocky Mountains (hb. Hook. !) 

2. Quercus Fendleri Liebm.+%): foliis membranaceis bre- 

vipeliolatis oblongis acutis . v. obtusiusculis basi cordalis v. 

obtusis ultra medium sinuato-dentatis, dentibus brevibus latis 

aculis mucronalis v. obtusis, supra læte viridibus pilis stellatis 

brevissimis adspersis demum glabris, subtus incanis tomentosis, 

petiolis teretibus tomentosis; fructibus geminis v. pluribus spi- 

calis pedunculatis, glande.... 

Folia 11—21" longa, 7—14'" lata, peliolus 2—3'”, pedun- 

culus 5'”. 

Plantæ Nov. Mex. Fendleri n. 805, 807 (hb. Hook.!) 

3. Quercus Drummondii Liebm.: foliis confertis membra- 

naceis peliolatis latissime obovatis oblusis basi late cuncatis 

sæpe obliquis undulatis profunde sinuato-pinnatifdis, lobis latis 

oblongis oblusissimis v. obovalis plus minus sinuato-incisis, 

margine cartilagineo recurvo, supra glabris, subtus dense oli- 

vaceo-lomentosis in vetustioribus glabrescentibus fuscis, petiolis 

subteretibus mox glabrescentibus; fructibus sessilibus geminis 

v. solitariis, cupula hemisphærica, glande oblongo- ovoidea 

subacuta apiculata. 

Folia 3—4” longa, 2—3” lata, petiolus 2—6'”, cupula 6" 
alta, 7” in diametro, glans 10—-11'” alta, 5'” in diametro. 

Coll. Drummond. n. 342, 561. (hb. Hook.!” 

S. Felipe Texas. 

”) De med + betegnede Arter ere ikke tilstrækkelig kjendte, da de ikkun ere 

blevne indsamlede frugtlåse eller med umoden Frugt. 
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"Species valde affinis Q. Garryanæ Hook., differt tomento 

foliorum, forma squamisque cupulæ, glande. 

4. Quercus hastata Liebm.+: foliis coriaceis brevipetio-— 

latis elongato - hastæformibus acuminatis acutis mucronatis basi 

cordatis integerrimis v. denliculo uno alterove instructis ulrinque 

glaberrimis, petiolo tereti glabro; fruclibus sessilibus v. brevi- 

pedunculatis solitariis.... 

Folia 1—13” longa, 5—8'" lata, petiolus 1—2'", Fruclus 

immaturi magnitudine Pisi, globosi, 

Coll. Chr. Wright n. 666. (hb. Hook.!) 

Texas. 

Species affinis Q. virentis Ait. formæ, diversa foliorum 

forma, colore, nervatione, squamis cupulæ. 

5. Quercus grisea Liebm.: foliis congestis coriaceis bre- 

vipetiolatis ovatis obtusis v. apiculatis cordatis integerrimis 

supra pallide viridibus pilis stellatis adspersis, sublus flaves- 

centi-incanis dense pubescentibus, petiolis teretibus tømentosis; 

fructibus pedunculatis geminis v. solitariis, pedunculo dense 

tomentoso, cupula hemisphærica, glande oblongo.- ovoidea 

apiculata. 

Folia 1—11” longa, 6—8'" lata, petioli 1,—2'” longi, pe- 

dunculi 4”, cupula 4'" alta, 6'” in dametro, glans 8'” alta 

5'” in diametro, 

Coll. Chr. Wright n. 665. (hb. Hook.!” 

Texas. Nov. Mexico pr. el Paso. 

Species affinis Q. virenti Ait., differt indumento foliorum, 

. forma cupulæ, pedunculo tomentsoo aliisque notis. 

6. Quercus pungens Liebm.: foliis confertis coriaceis 

brevipetiolatis ovatis v. oblongis obtusis v. obtusiusculis plus 

minus sinuato- dentatis, dentibus inæqualibus latis apiculatis 

pungentibus patulis v. divergentibus, basi obtusis v. leviter 

cordatis v. cuneatis, supra pilis stellatis adspersis nitidis læte 

viridibus, sublus incano-tomentosis, petiolis subleretibus, pu- 

bescentibus demum glabratis; fructibus sessilibus solitariis, cu- 
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pulæ hemisphæricæ squamis lomento denso velalis, glande ovoidea 

apiculata. 

Folia 10—18'” longa, 5—11”” lata, petiolus 1—2”', cupula 

3” alta 6”" in diametro, glans 6'” alta 44”' in diametro. 

Coll. Chr. Wright. n. 664. (hb. Hook.!); Coll. W. Lobb, n. 

106. (hb. Hook.!) 

Texas & Nov. Mexico. — California. : 

A Q. virente differt fructibus sessilibus, cupulæ forma; a 

Q. grisea fructibus sessilibus, foliorum forma, nervatione. 

7. Quercus berberidifolia Liebm.: foliis coriaceis brevi- 

peliolatis rotundis v. ovatis utrinque rotundalis mucronato- 

denticulatis margine cartilagineo plano, supra viridibus nitidis 

glabris secus costam pulverulento-flocculosis, sublus pruinoso- 

glaucescentibus pilis stellatis brevissimis adspersis, peliolis pu- 

bescentibus; fructibus sessilibus solitariis v. duobus tribus con- 

gestis, cupulæ depresse hemisphæricæ lignosæ squamis deorsum 

tomentosis, glande.... 

Folia 11—14'" longa, 5—10"" lata, petioli 1—11'”, cupula 

3'” alta 7" in diametro. 

Q. agrifolia Née var. n. 661 leg. Dr. Coulter (hb. Hook.! — 

Coll. Fremont in itinere ad Californiam (1843— 44) in hb. Hook. 1) 

California — Rocky Mountains. 

Species certissime diversa aQ. agrifolia indumento, nerva- 

lione, forma cupulæ ejusque squamis. Habitu omnino Q, cocci- 

feræ similis. 

8. Quercus lobata Née. Liebm.: foliis membranaceis pe- 

liolatis lato-obovatis oblusis basi cuneatis profunde sinuato- 

pinnatifidis, lobis latis subtruncatis v. retusis v. rolundato- 

sinualis; supra nitidis pilis brevissimis adspersis, subtus incanis 

pubescentibus, petiolo tereti pubescente; fructibus sessilibus 

solitariis, cupula suburceolata tuberculata glandis dimidiam par- 

tem obtegente, glande elongato-conica apiculata. 

Folia 13—3” longa, 1—2” lata, petioli 3—6'", cupula 8'” 

alla 9'” in diametro, glans 1” alta 6" in diametro. 
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Plantæ Hartweg. n. 1964 in hb. Hook.! 

California. i 

Species valde affinis Q. Hindsii Benth., differt cupula longe 

diversa. 

9. Quercus chrysolepis Liebm.: foliis coriaceis petiolatis 

ovatis v. ovato-lanceolalis acutis v. obtusiusculis v. oblusis basi 

obtusis plus minus obliquis integerrimis (in ramis sterilibus 

denticulatis, dentibus cartilagineo-pungentibus) margine cartila- 

gineo revolulo, supra læte viridibus nilidis glaberrimis, sublus 

lacteis glabris in junioribus aureo-pulverulentis, peliolo com- 

presso glabro in junioribus tenuissime puherulo; fructibus in 

apicibus ramulorum solitariis sessilibus, cupula depresse hemis- 

phærica flavido- pubescente, glande elongato-ovoidea obtusa 

apiculata. 

Folia 6'7"—21” longa, 4—10'" lata, petioli 1—3'”", cupula 

3'" alta 8'” in diametro, glans 4” alta 7'” in diametro. 

Coll. Hartw. n. 1962 in hb. Hook.! Coll. Fremont n. 29, 

n. 48, n. 51, n. 244 a. in hb. Hook. Coll. W. Lobb. n. 109 

hb. Hook. ! 

California. 

10. Quercus Neæi Liebm.: foliis membranaceis petiolatis 

lato-obovatis obtusis basi lato-cuneatis v.. subcordatis obliquis 

undulatlis profunde sinuato-pinnatifidis, lobis obtusissimis inte- 

gris v. sinuato-incisis margine cartilagineo reflexo, supra ni- 

tidis. glabris, subtus incano-fuscescentibus puberulis, petiolis 

supra planis pubescentibus; fruclibus sessilibus geminis v. soli- 

tariis, cupula depresse pateriformi, glande globoso-ovoidea 

apice impressa apiculata nitida. 

Folia 2—34" longa, 1—21” lata, petioli 4—6'”, cupula 3'” 

alta 9” in diametro, glans 12—44'" alta 10—11'” in diametro. 

Coll. Hartw. n. 1965 in hb. Hook.! 

California. 

Valde affinis Q. Douglassii Hook. et Arn., sed cupula el 

glande diversa, 
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11. Quercus tristis Liebm.: foliis coriaceis brevipetiolatis 

oblongis v. elongato-lanceolatis oblusatis basi cuneatis leviter 

repandis undulatis margine cartilagineo parum reflexo, supra 

subrugosis sordide viridibus glabris opacis, subtus fuscescentibus 

dense granulatis secus costam- parce barbalis mox glabris, pe- 

tiolis compressiusculis glabris; fruclibus subsessilibus v. brevi- 

pedunculatis solitariis ”v. geminis, cupula depresse turbinata v. 

hemisphærica, glande obtuse ovoidea v. subglobosa apiculata. 

Arbor mediocris, folia 13—341” longa, 6—10'” lata, petioli 

1—3'”, cupula 4'” alta 6'"” in diametro, glans 5—6'" alta, 

5'” im diametro. 

Mexico, in declivitale orientali alt. 2500—3000' circa Mi- 

rador, Liebm. Guatimala leg. Skinner (hb. Hook.!); Warsewicz 

(coll. n. 12, 14, in hb. reg. Berol.!/) 

Species affinis Q. tomentosæ W., fructibus sessilibus diversa. 

12. Quercus eæcelsa Liebm.: foliis membranaceis brevi- 

petiolatis magnis elongato-obovatis v. elongato-lanceolatis ob- 

luse acuminalis basi cunealis grosse sinuato-dentatis, dentibus 

patulis acutis obtusiusculisve margine carlilagineo parum revo- 

luto undulato, utrinque glaberrimis, petiolis basi incrassatis 

supra planis v. canaliculatis glabrescentibus; fruclibus solitariis 

sessilibus, cupula...., glande magna ovoidea utrinque truncata 

apice umbonata apiculata. 

Folia 6—10” longa, 2—4” lata, petioli 2—5'”, glans 44" 

alla 11” in diametro. 

Mexico, in sylvis apricis circa Matlaluca Dp. Vera Cruz alt. 

3—3500'. 

Species affinis Q. corrugatæ Hook. 

13. Quercus Serra Liebm.+: foliis membranaceis brevi- 

peliolatis lanceolatis acuminatis acutis basi cuneatis usque ad 

basin sinuato-dentatis, dentibus inæqualibus patentibus plus minus 

inter se distantibus aristatis, utrinque glaberrimis nitidis, petiolis 

acute marginatis supra planis glabris; fruclibus... 
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Arbor excelsa pulchra, folia 3—74" longa, 11—23” lata, 

petioli 4—6'”. 

Mexico, inter Huitamalco et Tiuzullan Dp. Puebla, alt. 

6000". 

Species affinis Q. acutifoliæ Née. 

14. Quercus Cortesii Liebm. +: foliis membranaceis brevi- 

petiolalis lanceolatis acuminatis aculis basi longe attenuatis cu- 

neatlis antrorsum remote dentatis, dentibus inæqualibus longe 

aristalis, margine parum reflexis, utrinque glaberrimis, subtus 

ad axillas nervorum parce fusco-barbatis, petiolis marginatis 

compressis glabris;  fructibus sessilibus geminis solitariisque 

axillaribus, cupulis junioribus globosis, glande... 

Arbor elata, folia 3—6” longa, 9—13'” lata, petioli 2—3'". 

Mexico, Hacienda de Jovo Dp. Vera Cruz, Huitamalco Dp. 

Puebla. i 

Species affinis Q. lancifolie Cham. et Schldl. 

15. Quercus sororia Liebm.: foliis coriaceis brevipetio- 

latis lingvæformibus v. elongato—obovatis obtusis basi obtusis v. 

emarginatis integerrimis margine cartilagineo parum revoluto, 

ulrinque glabris, subtus glaucis, petiolis supra planis glabris; 

fructibus solitariis sessilibus, cupula pateriformi, squamis laxe 

imbricatis lanceolatis acutis glabris, glande ovoidea utrinque 

obiusa. 

Folia 3—42" longa, 1—2” lata, petioli 1—3'”, cupula 4'” 

alta 9'” in diametro, glans 9'” alta 6'” in diamelro. 

Mexico, Chinantla Dp. OQajaca leg. Liebm. 

Species affinis Q. nectandræfoliæ Liebm. 

16. Quercus nectandræfolia Liebm.:  foliis coriaceis 

brevissime petiolatis anguste lanceolatis v. elongato - obovatis 

”æøbtusis v. acutiusculis basi obtusis v. leviter cordalis inte- 

gerrimis undulatis margine cartilagineo reflexo, supra glabris 

secus coøstam pulverulentis, subtus ad axillas nervorum parce 

fusco-barbatis, petiolis floccoso- pubescentibus supra planis; 

fruetibus solitariis brevipedunculatis, pedunculo crasso, cupula 

12 
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depresse hemisphærica, glande subglobosa v. gleboso-ovoidea 

obtusa apiculata. 

Arbor excelsa, folia 31:—6” longa, 11"'—2"” lata, petioli 

1—11'", pedunculi 27, cupula 6'” alta 11'” in diametro, glans 

8—11'” alta 9—10'” in diametro. 

Mexico, in sylvis densis regionis temperatæ declivitatis 

orientalis Cordillerarum alt. 3—4500'; Mirador, Totutla, $. 

Bartolomé. 

Q. pubinervis Mart. ct Gal. I. c. p. 211. Coll. Gal. n. 134 

vix diversa. 

Species affinis Q. lingvæfolia Liebm. 

17. Quercus ocoteæfolia Liebm.: foliis coriaceis petiolatis 

élongato-lanceolatis supra medium parum latioribus acuminatis 

acutis basi cuneatis integerrimis raro superne denticulo instructis 

undulalis margine cartilagineo parum reflexo, supra nitidis 

glabris secus costam pulverulentis, sublus pallidioribus ad axillas 

nervorum barbatis, petiolis compressis floccoso-puberulis; fruc- 

tibus geminis solitariisve pedunculatis, cupula hemisphærica, 

glande ovoidea aculata. 

Arbor parva, folia 23—4” longa, 9—14'” lata, pelioli 

4—7'", pedunculi 4—8'”, cupula 3'” alta 5'” in diametro, glans 

5" alta 4" in diametro. 

Mexico, in sylvis circa Talea, Laguna Dp. Oajaca, all. 

4—5000"'. 

Affinis Q. depressæ HB. 

18. Quercus strombocarpa Liebm.: foliis coriaceis brevi- 

petiolatis oblongis v. elongato-obovatis plus minus acutis basin 

versus attenuatis basi rolundalis v. leviter cordatis inæqualibus, 

ad medium crenulatis, crenis apiculatis, imprimis basin versus 

rugosis, margine reflexis undulatis, supra nitidis glabris, subtus 

ferrugineis pilosulis secus costam nervosque ferrugineo-tomen- 

tosis sensim glabrescentibus, petiolis teretibus dense ferrugineo- 

tomentosis; fructibus solitariis brevissime pedunculatis v. sub- 

sessilibus majusculis, cupulæ lignosæ turbinatæ squamis crassis 
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palulis squarrosis ferrugineo - villosis, inferioribus majøoribus 

latioribus laxe imbricalis, glande conica acuta basi- umbone 

maximo poslice valde convexo instructa nitidissima. 

Arbor mediocris pulcherrima, folia 6—7"” longa, 214—34” 

lata, petioli 5—9'”, pedunculi 2'”, cupula 12—15'” alta, 15—18'” 

in diametro, glans 14” alta 14—16'” in diametro. 

Mexico, in quercetis circa S. Bartolomé inter Huatusco et 

Jalapa alt. 4500' Dp. Vera Cruz. 

Species affinis Q. insigni Mart. et Gal., diversa foliis cras- 

sioribus rugosis, fructu minori, cupula squarrosa, glande conica 

magis acuta umboneque valde convexo. 

19. Quercus Sartorii Liebm.: foliis membranaceis longe 

petiolatis oblongo —-lanceolatis acuminatis acutis basi cuneatis 

inæqualibus ultra medium sinuato - dentatis, dentibus brevibus 

aristalis, utrinque glabris, petiolis glabris supra planis sulcatis; 

fructibus subsessilibus v. brevipedunculatis solitariis v. geminis, 

cupula hemisphærica, glande globoso-ovoidea obtusa apiculata. 

Arbor excelsa, folia 5—6” longa, 14—123” lata, petioli 

11—11" longi, cupula 2—3'" alta 4'” in diametro, glans 4—5"" 

alta 4" in diametro. 

Mexico, in sylvis decliv. orient. Cordill. Dp. Vera Cruz, 

circa Totutla alt, 4000”. 

Species affinis Q. jalapensi HB., differt foliis subtus glaber- 

rimis minoribus, fruclibus multoties minoribus. 

20. Quercus commutata Liebm.: foliis coriaceis brevi- 

peliolatis lanceolatis acuminatis mucronatis basi cuneatis inte- 

gerrimis v. antrorsum sinuato-dentatlis, dentibus arislalis, utrinque 

glaberrimis, petiolis marginatis pulverulentis; fruclibus solitariis 

geminisve in rhachi brevissima crassa alternis, cupula depresse 

pateriformi, glande subglobosa v. ovoidea apiculata v. oblusa 

glabra. : 

Arbor 50—70', folia 1—31” longa, 5—10'” lata, pelioli 

2—4'", rhachis 1—4'”, cupula 3'” alta 6'” in diametro, glans 

5” alta et in diametro, 
12% 
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Q. xalapensis var. Cham. et Schldl. in Linnæa v. 6. p. 354, 

(sec. spec, in hb. reg. Berol.!) — Q. nitens Mart. et Gal. I. c. 

p. 217. coll: Gal. n. 115! — Q. affinis? Scheidw. hort. belg. 

Octbr. 1837. pl. 17. sec. Gal. Q. lancifolia Benth. pl. Hartw. 

n. 422. et 619! (nec Cham. et Schldl.) 

Mexico. Jalacingo, Schiede; Moran p. Real del monte 7500”, 

Galeotti; Real del monte 411000”, C. Ehrenberg; Totonilco, 

Berlandier; Chinautla, Tiuzutlan Dp. Puebla alt. 7—7500", Liebm. ; 

Guatimala Hartweg. 

Species affinis Q. depressæ HB. et Q. laurinæ HB. 

21. Quercus floccosa Liebm.+:  foliis crasse coriaceis 

petiolatis ovatis v. obovatis subacutis v. obtusiusculis basi ob- 

tusis v. cuneatis integerrimis v. antice paucidenticulatis, den- 

tibus mucronatis, margine carlilagineo revoluto undulatis, supra 

glabris in junioribus pulverulento- flocculosis, costa pulveru- 

lenta, subtus flavescenti-floccoso-tomentosis, petiolis villo deter— 

gibili adspersis supra planis; fructibus ... 

Arbor mediocris, folia 4—7” longa, 13—3” lata, petioli 

A—9'". 

Mexico, in sylvis montis Pico de Orizaba alt. 8—10,000". 

Species affinis videtur Q. spicatæ HB. et Q. crassifoliæ HB. 

22. Quercus flavida Liebm.+: foliis coriaceis brevissime 

petiolatis oblongis acutis basi angustatis oblusis v. emarginatis 

plus minus profunde sinuato-dentatis, dentibus inæqualibus sæpe 

denticulatis aristatis, supra nitidis glabris, in junioribus flocenso- 

fusco-villosis, subtus flavido-tomentosis, petiolis supra canali- 

culatis dense flavido-tomentosis; fruclibus ... 

Folia 5—6" longa, 3” lata, petioli 1—2'”. 

Mexico, decliv. orient. Cordill. Dp. Puebla circa Chinaulla 

et Tiuzutlan alt. 7000". 

Species quoad folia affinis Q. candicanti Née et Q. calophyllæ 

Cham. et Schldl. 

23. Quercus oajacana Liebm.: foliis coriaceis brevi- 

petiolatis ovato - lanceolatis subaculis basin versus attenuatis 
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rugosis, supra nitidis glabris secus costam pulverulentis, subtus 

pallidioribus secus costam nervosque floccoso-tomentosis demum 

glabrescentibus, petiolo subtereti tomentoso; fructibus geminis 

pedunculatis, pedunculo tomentoso, cupula depresse pateriformi, 

glande ovoidea apiculata. 

Arbor mediocris, folia 3-4" longa, 15—18'” lata, petioli 

2—3'", pedunculus 1”, cupula 3'” alta 6'” in diametro, glans 

7" alta 6'” in diametro. 

Q. lanceolata Mart. et Gal. (nec HB.) I. c. p. 212. coll. 

Gal. n. 108! (in hb. Hook.!) 

Mexico, in montibus regionis temperatæ Cordill. orient. 

Dp. Oajaca alt. 2500—3000'; inter Tanetze et Talea, Galeotti ; 

pr. Zoochila Liebm. 

Species a Q. lanceolata HB. toto coelo diversa ad Q. nec- 

tandræfoliam Liebm. accedit. 

24. Quercus chinantlensis Liebm.+: foliis magnis membra- 

naceis approximatis brevissime petiolalis obovato - lanceolatis 

obtuse acuminatis basi longe cuneatis ad medium fere irregu- 

lariter et grosse crenato-repandis, crenis utrinque 4—5 distan- 

tibus brevibus latis patulis undulatis, margine parum reflexo, 

utrinque glabris, supra læte viridibus, subtus pallidioribus, pe- 

liolis crassis supra planis glabris, stipulis setaceis ciliatis 

caducis; fructibus ... 

Arbor excelsa, folia 4-10” longa, 13—4” lata, petioli 

1—11'". 

Mexico, Lacoba Distr. Chinantla Dp. Oajaca leg. Liebm. 

Valde affinis Q. cuneifoliæ Liebm., differt foliis minus in- 

cisis obovato-lanceolatis, petiolis brevioribus, stipulis et ner- 

valione. 

25. Quercus læta Liebm,: foliis coriaceis brevipetiolatis 

oblongis utrinque oblusis basi cordato - emarginalis grosse 

crenato-repandis, crenis obtusis interdum apiculo calloso termi- 

natis, supra dilute viridibus nitidis, in junioribus pilis stellatis 
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adspersis, subtus glaucis pilis stellatis dense tomentlosis, peltiolis 

terelibus tomentosis; pedunculis axillaribus tenuibus flexuosis 

adsperse pilosis, fruclibus interrupte spicalis, paucis intermediis 

solummodo evolutis, cupula pateriformi, glande ovoidea apiculata. 

Q. obtusala Benth. pl. Hartw. n. 419 (nec HB.) (hb. Hook. 

et hb, reg. Berol.!) Coll, Seemanni n. 1971. (hb. Hook.!) 

Mexico. Sierra madre Mex. occid,, Seemann; el Grande, 

Hartweg. 

Species multis notis a Q. obtusata HB., quæ cum Q. tomen- 

tosa Wild. confluit, diversa. 

26. Quercus scytophylla Liebm.: foliis crasse coriaceis 

rigidissimis longe petiolatis obovato - lanceolatis v. obovato- 

cunealis acutis basi cuneatis interdum inæqualibus antice plus 

minus sinualo-dentatis, dentibus inæqualibus calloso-mucronatis 

v. interdum subintegris, margine cartilagineo revoluto, supra 

læte viridibus nitidis glabris, sublus albido-tomentlosis, petiolis 

glabresøentibus basi incrassalis; fructibus sessilibus v. brevissime 

pedunculatis geminis solitariisve, cupula depresse hemisphærica, 

glande ovoidea subacutla. 

Arbor robusta, folia 4—7”" longa, 13—3"” lata, petioli 

8—13'", pedunculi crassi 2—3'", -cupula 2'" alta 5—6'" in 

diametro, glans 6'” alta 5—6'” in diametro. 

Mexico, in montibus aridis Cordill. central. Dp. OQajaca 

alt. 6-—8000'; S. Pedro Nolasco, Castresana, Cuesta de 

Lachopa. 

Species affinis Q. brachystachyæ Benth. 

27. Quercus lingvæfolia Liebm.: foliis confertis coriaceis 

brevissime petiolalis oblongis obtusis basi cordatis integerrimis 

margine cartilagineo revoluto undulatis rugosis, supra nilidis 

glabris secus costam et in junioribus pulverulento-fusco-villosis, 

subtus secus coslam et ad axillas nervorum floccoso - fusco- 

villosis demum glabrescentibus, petiolis subteretibus primum 

dense tomentosis demum subglabris; fructibus brevipedunculatis 
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geminis lernisve, cupula hemisphærica, glande depresse ovoidea 

apiculata. 

Arbor 20—30', folia 2—31" longa, 1—14" lata, petioli 

1—2'", pedunculi 4—6'", cupula 3'" alta, 5—6'" in diametrø, 

glans 5'” alta et in diametro. 

Mexico, in montibus Cordill. central. Dp. Oajaca alt, 5—6000", 

Cuesta de Lachopa, Liebm. 

Species affinis Q. elliptice Née, sed optime distincta. 

28. Quercus tuberculata Liebm.,: foliis confertis coriaceis 

petiolatis oblongo-obovatis repandis basi cunealis margine 

cartilagineo parum revoluto, supra dilute viridibus nitidis glabris, 

in junioribus pilis stellatis brevibus adspersis, subtus pallidis 

glaberrimis, petiolis varia longitudine glabris; fructibus axilla- 

ribus sessilibus geminis solitariisve, cupula depresse hemis- 

phærica, glande truncato-ovoidea apice umbilicala. 

Folia 3—5” longa, 11—2” lata, petioli 2—9'”", cupula 3'” 

alta 8'” in diametro, glans 6'" alta et in diametro. 

Mexico, Sierra” madre Mex. occid. leg. Seemann. Coll. n. 

1970. (hb. Hook.!) 

Foliorum forma cum Q. Hartwegii Benth. et Q. læta Liebm. 

convenit, fructibus sessilibus a Q, læta, glande duplo minori 

a Q. Hartwegii distingvitur. 

29. Quercus laxa Liebm.: foliis coriaceis petiolatis obo- 

valis apice rotundatis basi attenuatis plus minus cordato- 

emarginatis obliquis repandis, supra glaucis pilis stellatis fla- 

vescentibus adspersis, subtus densius incano-tomentosis, petiolis 

paåarum compressis tomentosis; fructibus laxe et interrupte spi- 

catis, pedunculo flexuoso dense cano- flavescenti - tomentosa, 

cupula cyathiformi, glande subglobosa utrinque truncata apice 

umbilicata. 

Folia 3—4"” longa, 11—2" lata, petioli 3—5'", cupula 3'" 

alta 6” in diametro, glans 5—6'” alta et in diametro, pedun- 

culi 2—31”. 
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Mexico, Sierra madre Mex. occid. leg. Seemann (coll. n. 

1967. in hb. Hook.!) 

Affinis Q. Hartwegii Benth., differt spicis fructiferis multo 

longioribus, glande plus duplo minori, indumento foliorum. 

30. Quercus resinosa Liebm.4: foliis in apicibus ramu- 

lorum approximatis crassis coriaceis brevissime peliolatis maximis 

obovato-lanceolatis obtusis basi emarginatis margine undulatis 

grosse repandis, supra dilute viridibus pilis stellatis brevissimis 

pubescentibus, subtus densius pubescentibus incanis, costa nervis 

venulisque propter glandulas numerosas minimas resiniferas 

ferrugineis, petiolis crassis supra canaliculatis pubescentibus ; 

fructibus ... 

Folia 9—12” longa, 4—6" lata, petioli 2'”. 

Mexico, Sierra madre Mex. occid, leg. Seemann (coll. n. 

1972. in hb. Hook,!) 

Species affinis Q. macrophyllæ Née. 

31. Quercus cuneifolia Liebm.$: foliis approximatis eoria- 

ceis magnis brevipetiolatis lanceolato-cuneatis obluse acuminalis 

ad medium v. parum infra profunde dentatis, dentibus remotis 

lato-ovatis obtusis, basi longe attenuatis cuneatis, sinubus inter 

dentes latissimis rotundatis, utrinque glaberrimis, petiolis supra 

planis glabris; fruclibus... 

Folia 7—10” longa, 21—4” lata. petioli 2—3'”. 

Mexico, Cerro de Pinal leg. Seemann (coll. n. 1456 in 

hb. Hook.!) 

Quoad folia cum Q. chinantlensi Liebm. valde convenit. 

32. Quercus nudinervis Liebm.+: foliis ad apices ramu- 

lorum brevium valde approximatis brevipetiolatis  coriaceis 

oblongo - obovatis v. obovato - lanceolatis apice rotundalis v. 

obtuse acuminatis basi cuneatis plus minus obliquis repandis, 

supra glauco-viridibus nitidis glabris, subtus opacis fuscescen- 

tibus inter nervos venulasque pilis stellatis adspersis, petiolis 

supra planis basi tumidis glabris; fructibus .. . 

Folia 4—6” longa, 2—34" lata, petioli 3'”. 
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Mexico, Cerro de Pinal, leg. Seemann (coll. n, 1457 in 

hb. Hook. !) ig 

Foliorum forma maxime cum Q. circinata Née convenit. 

33. Quercus fulva Liebm.: foliis approximatis coriaceis 

petiolatis lato-obovatis brevissime et abrupte acuminatis apicu- 

latis basi rotundatis v. leviter cordalis interdum parum obliquis 

integerrimis v. denticulo uno alterove e nervis excurrentibus 

ortø instruclis, supra dilute viridibus secus costam nervosque 

pulverulentis ceterum nitidis glabris, sublus ferrugineis fulvo- 

tomentosis demum glabrescentibus, petiolis teretibus; gemmis 

cylindricis elongatis! —; fructibus (juniores solummodo adsunt) 

axillaribus subsessilibus geminis. 

Følia 4—5” longa, 21-——3” lata, petioli 17, gemmæ 4'" 

longæ 147” latæ. 

Species affinis videtur Q. brachystachyæ Benth., differt 

foliis latioribus subintegris, indumento, fructibus subsessilibus 

geminis, forma gemmarum. 

Mexico, Sierra madre Mex. occid. leg. Seemann (Coll. n. 

1973. in hb. Hook. !) 
34. Quercus grandis Liebm.: foliis membranaceis coriaceis 

petiolatis elongato - ellipticis acutis basi altenuatis cuneatis in 

petiolum  decurrentibus margine setaceo - dentatis,  utrinque 

glabris, petiolo supra plano glabro; fructibus brevipedunculatis 

sølitariis geminisve, pedunculo crasso, cupula depresse turbi- 

nala ore constricto, glande depresse globosa apice impresse 

umbonata apiculata. 

Årbor excelsa, folia 5—84” longa, 11—21" lata, petioli 

6—8'”, pedunculi 4—6'”, cupula 6'” alla 10—141'” in diametro, 

glans 6'" alta 9'” in diametro. 

Guatimala leg. Warsewicz (Coll. n. 20 in hb. reg. Berol. 1 

Species affinis Q. jalapensi HB., differt foliis majoribus 

magis elongatis basi sensim attenuatis margine brevius dentalis, 

brevius pedunculatis, glande depresse globosa cupula magis 

obtecta apice umbonata. 
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35. Quercus costaricensis Liebm.: foliis carlilagineis ses- 

silibus v. brevissime petiolatis eélliplicis utrinsecus obtusis mar- 

gine incrassato reflexo integerrimis undulatis, supra nitidis 

glabris sub lente elevato-punctulatis, subtus pallidioribus opacis 

villo fulvo arachnoideo adspersis; fructibus subsessilibus geminis 

v. Solitariis majusculis, cupula pateriformi, glande ovoidea obtusa 

breviapiculata basi truncata. 

Folia 2—3” longa, 1--11” lata, petioli 1—3'”, pedunculi 

vix 1'”, cupula 5'” alta 1”-in diametro, glans 1” alla 9—12'" 

in diametro. 

Guatimala et Costa rica, Volcan de Cartago, leg. Warsewicz 

(Coll. n. 53 in hb. reg. Berol./), Volcan de Irasu alt. 9500 

—10,500' leg. Ørsted. d 

Species nobilis habitu Q. oleoidi Cham. et Schldl. approximata. 

36. Quercus oocarpa Liebm.: foliis ad apices ramulorum 

congesiis membranaceis brevipetiolatis elongato-obovatis a medio 

basin versus cuneato - attenuatis basi obliquis obtusis apice 

breviacuminatis acutiusculis margine parum incrassato et revo- 

luto a medio sursum obtuse repando- dentatis, supra subgla- 

brescentibus pilis brevibus fuscis adspersis, costa dense fusco- 

pilosa, subtus imprimis ad costam nervosqve fusco- pilosis, 

petiolis crassis teretibus fulvo-pilosis; fructibus junioribus pe- 

dunculatis geminis v. subspicatis, maturescentibus  solitariis 

magnis, cupula hemisphærica lignea crassa, glande ovoidea v. 

subglobosa apice umbilicata. 

Folia 5—10” longa, 2—4” lata, petioli 27, pedunculi 

1—2", cupula 1-11” in diametro, glans 415'" alta 12" in 

diametro. 

Guatimala et Costa rica leg. Warsewicz (Coll. n. 50 a. in 

hb. reg. Berol.!) 

Quoad folia ad Q. insignem Mart. et Gal. accedit, sed 

fructu longe diversa. 

37. Quercus microcarpa Liebm.: foliis coriaceis brevi- 

peliolatis ellipticis utrinsecus obtusis integerrimis margine incras- 
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salo parum reflexo, supra glaberrimis, subtus secus coslam villo 

detergibili adspersis, petiolis glabris supra canaliculatis; fruc- 

tibus subsessilibus v. brevipedunculatis solitariis v. geminis 

minulis, pedunculo apice incrassato, cupula turbinata, glande 

ovoidea apiculata. 

Folia 21—34” longa, 1—11” lata, petioli 27”, pedunculi 

1—3'", cupula 2'” alta 3'” in diametro, glans 5'” alta 4” in 

diametro. 

Guatimala leg. Warsewicz (Coll. n. 8. in hb. reg. Berol.!) 

38. Quercus longifolia Liebm.: foliis coriaceis peliolalis 

elongato-lanceolatis longe acuminatis aculis apice undulalo- 

flexuosis basi cunealis integerrimis margine cartilagineo parum 

reflexo, supra glabris nitidis, subtus ad axillas nervorum parce 

flavido-barbatis mox glabrescentibus, petiolis compressis glabris; 

fructibus brevipedunculatis geminis solitariisve, pedunculo crasso 

tuberculato, cupula hemisphærica v. obtuse turbinata, glande 

ovoidea apiculata. 

Folia 3—4” longa, 9'7—1” lata, petioli 3—6"", cupula 3'" 

alla 6'” in diametro, glans 6—8'" alta 6'” in diametro, pedun- 

culi 6—12'”, 

Guatimala et Costa rica leg. Warsewicz (Coll. n. 47. 48. 

in hb. reg. Berol.!) 

Species affinis Q. salicifolie Née et Q. conspersæ Benth. 

39. Quercus eugeniæfolia Liebm.4: foliis coriaceis sub- 

sessilibus lanceolatis acuminatis acutissimis mucronatis basi 

lønge altenuatis cuneatis in petiolum brevissimum decurrentibus 

integerrimis undulatis margine cartilagineo reflexo  utrinque 

glaberrimis nitidis, gemmis ovalis glabris; fruclibus …. 

Folia 11—4” longa, 6—12'" lata, petioli $—1'”, 

Guatimala et Costa rica leg. Warsewicz (in hb. reg. Berol.!) 

Species affinis Q. salicifoliæ Née. 

40. Quercus sapotæfolia Liebm.+: foliis coriaceis bre- 

vissime petiolatis anguste oblongis supra medium parum lalio- 

ribus basin versus sensim attenuatis oblusis basi cuneatis inte- 
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gerrimis margine cartilagineo revoluto utrinque glaberrimis, 

peliolis crassis supra canaliculatis; fructibus... 

Folia 3—5” longa, 9”7—14” lata, petioli 41”, 

Guatimala, Cuesta de Incensio leg. Skinner (in hb. Hook.!) 

Species affinis Q. perseæfoliæ Liebm. 

41. Quercus turbinata Liebm.: foliis coriaceis petiolatis 

oblongis acutis mucronatis basi obtusis v. cuneatis sæpe inæ- 

qualibus margine reflexo undulalis, supra glauco-viridibus glabris, 

subtus fuscescentibus ad axillas nervorum et secus costam fusco- 

barbatis ceterum pulverulento - puberulis, petiolis compressis 

pulverulentis; fructibus geminis solitariisve subsessilibus, cupula 

turbinata, glande oblonga puberula. 

Folia 4—5” longa, 1—11” lata, petioli 2—6"", cupula 5” 

alta 4" in diametro, glans 7'” alta 4'” in diametro. 

Guatimala leg. Warsewicz (Coll. n. 37. in hb. reg. Berol.!” 

Species affinis Q. conspersæ Benth. 

42. Quercus segoviensis Liebm.+: foliis coriaceis subses- 

silibus obovatis obtusis basin versus atlenualis basi emarginalis 

crenato-repandis, crenis inæqualibus obtusis integris v. repandis 

sæpius calloso-apiculatis, margine cartilagineo reflexo, supra 

glauco-viridibus nitidis glaberrimis, sublus flavidis pilis stellatis 

floccoso-pubescentibus mox glabrescentibus sub lente sublilissime 

granulatis, petiolis brevissimis crassis pubescentibus, gemmis 

ovatis pubescentibus; fructibus ... 

Arbor excelsa (sec. Ørsted), folia 4—6” longa, 2—34" 

lata, petioli 1'”, 

Nicaragua, Segovia alt. 4500—5000" leg. Ørsted. 

Species affinis Q. circinatæ Née et Q. spicatæ HB. 

43. Quercus granulata Liebm.+: foliis coriaceis brevissime 

petiolalis lanceolatis v. obovato -lanceolatis plus minus aculis 

basi rotundalis v. obtuse cuneatis integerrimis margine carlila- 

gineo revoluto leviter undulatis, utrinque glaberrimis nitidis 

supra sub lente densissime et subtilissime granulatis, petiolis 

supra canaliculatis pilis stellatis obsitis mox glabris; fructibus... 

SÆn 
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Folia 1,—24" longa, 9—12'” lata, petioli 1”. 

Costa rica, Volcan de Irasu leg. Ørsted. 

Species affinis Q. eugeniæfoliæ Liebm. 

44. Quercus citrifolia Liebm.+: foliis coriaceis peliolatis 
ellipticis obtusiusculis basi obtusis v, obtuse cuneatis sæpe inæ- 
qualibus integerrimis, utrinque glaberrimis nilidis sublus ad 
nervorum axillas parce barbatis mox glabris, petiolis marginatis 

supra planis glabris; fructibus ... 

Folia 23—44” longa, 10'7—11" lata, petioli 3—6'". 
Costa rica, Volcan de Irasu, alt. 9000' leg. Orsted. 
Affinis anteriori. 

45. Quercus retusa Liebm.+: foliis coriaceis brevipetiolatis 

obovatis apice retusis basi cuneatis' in petiolum altenuatis inte- 
gerrimis margine cartilagineo revoluto, supra læte viridibus 

glaberrimis nitidis, subtus albidis glabrescentibus, petiolis sub- 

teretibus glabris; fructibus geminis brevipedunculalis, cupulæ 

lurbinatæ squamis dense imbricatis minutis ovatis  obtusis, 

glande .... 

Folia 1,—2” longa, 8—11'” lata, petioli 27”, pedunculi 2”, 

Costa rica leg. Ørsted. 

Affinis Q. oleoidi Cham. et Schldl. 

46. Quercus Warsewiczii Liebm.: foliis membranaceis 

brevipetiolatis magnis obovatis acuminatis ultra medium grosse 

dentatis, dentlibus obtusis calloso - mucronulatis, basi cuneatis 

integris, supra glabris secus costam dense stellato - pilosis, 

sublus imprimis ad nervos venasque stellato—pilosis, peliolis 

crassis dense rufo - pilosis;  fructibus pedunculatis solitariis, 
cupula craterimorpha, glande magna ovoidea utrinque truncata 

apice umbonata. 

Folia 6—10” longa, 3—4” lata, petioli 2””, pedunculi 2” 

longi crassi, cupula 9'” alta 34” in peripheria, glans 12-—414”" 

alta 10—11'” in diametro. 

Guatimala et Costa rica, leg. Warsewicz (Coll. n. 50 a. in 



188 

hb. reg. Berol.!); Veragua, Hacienda de Boqueta, leg. Seemann 

(Coll. n. 1230, 1572 in hb. Hook.!) 

Species affinis Q. corrugatæ Hook. 

47. Quercus Seemanni Liebm.: foliis coriaceis brevi- 

petiolatis lanceolatis acuminatis acutis integerrimis basi cunealis 

interdum parum obliquis, margine cartilagineo, supra glaber- 

rimis nitidis, subtus (in siccis) fuscescentibus ad costam et 

axillas nervorum dense rufo-villosis demum glabrescentibus, 

petiolis canaliculalis glabris; fructibus pedunculatis, pedunculis 

crassiusculis glabris, cupula hemisphærica, glande subglobosa. 

Folia 2—4” longa, $—14” lata, petioli 1—2"", pedun- 

culi 6—8"', glans magnitudinem drupæ Pruni spinosæ æquans. 

Veragua, Hacienda de Boqueta, leg. Seemann (Coll. n. 1228 

in hb. Hook.!) 

Species affinis Q. conspersæ Benth. 

48. Quercus bumelioides Liebm.+:  foliis approximatis 

coriaceis brevipetiolatis obovato-lanceolatis obtusis apice sæpe 

leviter emarginatis basi cuneatis integerrimis margine cartila- 

gineo leviter revoluto, utrinque glaberrimis, subtus ad axillas ner- 

vorum parce barbatis, petiolis supra applanatis glabris; fructibus .…. 

Folia 23—4” longa, 1— 14” lata, petioli 2—3'”. 

Species quoad formam foliorum ad Q. ellipticam Née accedit. 

49. Quercus perseæfolia Liebm. +: foliis membranaceis 

brevissime petiolalis ellipticis obtuse acutalis muticis v. mucro- 

nalis basi obtusis v. cuneatis sæpe obliquis integerrimis undu- 

latis margine parum reflexo, utrinque glaberrimis nitidis, peliolis 

glabris; fructibus ... 

Folia 4—6” longa, 13—21" lata, petioli 1—1'”. 

Mexico, Hacienda de Jovo Dp. Vera Cruz, Liebm. 

Affinis Q. lingvæfoliæ Liebm. 

50. Quercus Jirgensenii Liebm.: foliis coriaceis brevi- 

petiolatis ovalo-lanceolatis obtusiusculis basi cuneatis margineé 

parum reflexo repandis, supra nitidis glabris, subtus pallidioribus 

ad costam et axillas nervorum parce barbalis mox glabrescen- 
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tibus, peliolis compressis glabris; fruclibus geminis solitariisve 

pedunculatis, pedunculo glabrescente,  cupula craterimorpha, 

glande ovoideo-conica. 

Folia 3—4” Ilonga, 11” lata, petioli 3'”, pedunculi 4—6'”, 

cupula 5—6'" alla 6—7'" in diametro, glans 1” alta 5—7'" 

in diametro. 

Mexico, Chinantla Dp. Puebla, Liebm. 

Species affinis Q. lanceolatæ HB. 

51. Quercus furfuracea Liebm.+:  foliis membranaceis 

petiolatis ovato-lanceøelatis acuminalis aculis basi obtusis v. 

cunealis sæpe obliquis ad medium setaceo-denliculatis, supra 

nitidis glabris, subtus furfuraceis griseis ad costam et axillas 

nervorum fusco-barbatis, peliolis supra planis pubescentibus 

mox glabrescentibus; fructibus brevipedunculatis geminis soli- 

tariisve , junioribus glabris, cupulæ squamis ovatis obtusis 

scariosis dense imbricatis puberulis... i 

Folia 31,— 41" longa, 11—14" lata, petioli 4—7"", pedun- 

culi 1—3”"'. 

Mexico, Chinantla Dp. Puebla alt. 7000—7500'. 

Foliorum forma cum Q. Sartorii Liebm. convenit, indu- 

mento diversa. 

52. Quercus Orizabæ Liebm.+: foliis coriaceis petiolatis 

elongato-ovalis acuminatis acutis antice sæpius utrinsecus den- 

tibus 1—3 instruclis v. integris, dentibus distantibus latis pa- 

tulis setaceo-mucronatis margine cartilagineo revolulo undulatlis 

basi oblusis inæqualibus, supra nitidis glabrescentibus, sublus 

ferrugineis opacis secus costam et ad axillas nervorum fusco- 

barbatis, petiolis compressis tomentosis; fructibus axillaribus 

pedunculatis, junioribus 2—3 alternis laxe spicatis, -spica petiolum 

subæquante ... 

Folia 4—6” longa, 11—2” lata, petioli 6—9'”, spica 4—7'”. 

Mexico, Pico de Orizaba alt. 8—10,000' leg. Liebm. 

Affinis Q. chrysophyllæ HB. 
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Hr. Etatsraad Molbech meddelte Bidrag til en æsthetisk | 

Undersågelse om Forholdet imellem det Latterlige og det 

Komiske. 

Hr. Professor Steenstrup meddelte Bemærkninger imod den 

Dimorphie eller Tveformighed, som man hos visse af de lavere 

Dyr har villet tillægge de kjånnede og altsaa fuldudviklede 

Individer indenfor een og samme Art, hvilke ville blive 

meddelte i et fålgende Nummer af Oversigterne. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Academia de nuovi Lincei i Rom. 

Atti del? academia pontificia de nouvi Lincei anno V. Sessione 

III & IV 1852. Roma 1853. 

Fra ihe Geological Society i London. 

The quarterly Journal of the Geological Sociely. Vol. IX. 

Part. 4. Nr. 36. London 1853. 

Fra Royal Society i London. 

Philosophical Transactions. Vol. 143. Part. Il. London 1853. 

Proceedings of the Royal Society. Vol. VI. Nr. 99 og 101. 

Vol. VII Nr. 1. London 1854. 

Fra naturforschende Geselschaft in Ziirich. 

Miltheilungen der naturforschende Gesellschaft in Zurich. Heft 

VI N5:;-66—78:. Zurich; 4852. Hefti VIE: Nr: 9—944 

Zurich 1853. É 

Fra d'Hr. Homolle & Quevonne. 

Mémoire sur la digitaline et la digitale. Paris 1854. 

Fra Videnskabernes Selskab i Wien. 

Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Classe. Band Xl. 

3, 4 & 5 Heft. Band XII. 41 Heft. 1854. Wien 1854. 



Silzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe. 

Band XI. 3 & 5 Heft. Band XII 4 Heft. Wien 1854. 

Tafeln zu dem Vortrage ,der polygraphische Apparat der K. K. 

Hof- und Staatsdruckerei zu Wien£. Wien 1853. 

Fra Observatoriet i Edinburgh. 

Astronomical observalions made at the Royal Observatory. 

Edinburgh. Vol. VIII for 1842. Edinburgh 1849. Vol. IX 

for 1843. Edinburgh 1850, 

Mådet den 9% Juni. 

mæ 

H,. Professor Steenstrup meddelte paa egne og Medcomit- 

teredes, (de Herrer Etatsraad Forchhammers og Inspécteur 

Worsaaes) Vegne fålgende Fortsættelse af deres geologisk- 

antiqvariske Ungersågelser. 

Da de store Dynger af Skaldyr, Knogler og anden Affald 

fra Urbeboernes daglige Maaltider, der have været Gjenstand 

for de tidligere Beretninger, hidtil ikke ere fundne udenfor 

Kysterne af Kattegattet og de Fjorde, som udmunde deri, og 

Paavisningen af deres Forekomst i en videre Udbredning og 

maaskee lillige i andre Former vilde være af særdeles stor 

Interesse baade i kulturhistorisk og geologisk Henseende, have 
vi sågt at erholde Iagttagelser og Meddelelser, der kunde 

enten godtgjore disse Mindesmærkers Forekomst udover den 

. Del af de danske Kyster, hvorpaa de hidtil vare fundne, eller 
lyde hen paa at de der med Rimelighed ville findes. Saa faa 

disse end have været, gjengive vi dem dog her saameget hellere, 
Som vi derved maaskee kunne fra flere Sider fremkalde Vink 

13% 
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og Meddelelser, der vilde komme os til Nylte ved vore frem= 

tidige Undersøgelser. 

Paa den Reise, Comitteen foretog til Méen forat overvære 

Udgravningen af en af Stenalderens Gravhéie og ' hvorom 

Inspecteur Worsaae i forrige Aar har meddelt nærmere Op- 

lysning, fandt man saaledes, at der paa begge Sider af den 

Vei, som fårer fra Færgestedet Koster ned til Færgebroen, 

forekom spredt imellem Gruset og Stenene noget ovenfor 

Strandbredden ikke blot Flintskærve og Brudstykker af de med 

særegen Kunstfærdighed afhugne regelmæssige Flintflækker, der 

tildels synes at have været Urfolkenes Knive, men ogsaa 

enkelte af de for Kjåkkenmåddingerne saa karakteristiske ,,Flint- 

knuder" og smaae trekantede ,Flintkiler” eller ,,Flintéxerf, saa 

vi maatte antage at vi her efter al Rimelighed havde Levninger 

af en eller anden i Nærheden forstyrret Kjåkkenmådding for 

"os; men Tiden tillod ikke dengang at forfålge Antydningen 

videre. 

En lignende Antydning om slige Dyngers Forekomst paa 

Oen Taasinge findes i de Oplysninger, som nu afdåde Pastor 

Måller til Bregninge i flere Breve til Meddeleren har givetom en i 

Præstegaardens Have beliggende Héi, som han havde begyndt 

ab gjennemgrave, for deri at anlægge en Kartoffelkjelder. 

Héien, der har omtrent 130 Alen i Omkreds, skal ligge paa 

et håit Terrain og hæve sig 10 Alen over dens nærmeste 

Omgivelser. Ved dens Beliggenhed minder den altsaa ikke 

om de sædvanlige ,Kjokkenmåddingerf; men den angives fra 

åverst til nederst at være sammensat af smaa tynde Lag af 

Muslinger, der afvexle med Jordlag, som snart ere sortfarvede, 

som om de vare farvede af Kulstov, snart mere rådlige og af 

mere leret Udseende, og paa sine Steder tydelig askeblandede, 

ligesom de ogsaa indeholde Smuler af Trækul.  Skallagene 

ere dog sjelden mere end en Tomme tykke og bestaae fornemlig 

af Blaamuslinger (Mytilus edulis), sjeldnere af Hjertemuslinger 

(Cardium edule); tydelige Kulbrokker ere fundne imellem 
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dem tilligemed andre Indblandinger, hvoraf der sendtes mig 

endel til Undersågelse. Iblandt disse erkjendte jeg: 

3 Potteskaar af den simple Lermasse og med de sfore kantede 

Feldspatkorn, der ere saa egne for Urfolkets Pottevare. 

3 Flintskjærvé, af hvilke den ene (13” lang) ved sin ejen- 

dommelige Tilslagning paa Randene viser, at den har været 

bestemt til en Pilespids. 

i ved Ilden kjendelig skjårnet Sten og et Stykke Kul. 

5 Stykker af sånderslagne Pattedyrsknokler, de 2 af Benpiber, 

de tvende andre, der vare mere erkjendelige, vare Dele 

af et Skulderblad og et Bækken og syntes at hidråre fra et 

yngre Individium af en stårre Dråvtygger; begge disse vare 

kjendeligen gnavede af Rovdyr. 

Disse Indblandinger i Striber eller Smaalag, som bestaae af 

låse Skaller af kun spiselige Muslinger og som ved Mellemlag 

af kulfarvede og askeblandede Jordlag ere skilte fra hinanden, 

tyde unægteligen stærkt hen paa, al vi her have med spiste 

og ved Ilden tilberedte Dyr at gjåre og navnligen med Lev- 

ninger af Maaltider fra Stenalderen; nærmest vilde de her 

angivne Forhold imidlertid være at sammenligne med de særegne 

sortfarvede Partier imod Overfladen eller Udkanten af Slen- 

alderens sædvanlige Kjåkkenmåddinger, i hvilke Aske, og især 

Kulstév, er rigeligere indblandet, og som oftere af os ere 

blevne særligen fremhævede i vore tidligere Beretninger. Paa 

den anden Side maa det dog bemærkes, at det af Beskrivelsen 

af Hoien ikke fremgaaer, om de Lag, der sammensætte den, ere 

virkeligen i deres oprindelige Leje, eller om de ikke snarere 

tilligemed deres Indblandinger kunne antages at være fårte 

derhen fra Steder i Nærheden, da Håien opkastedes, hvilket det 

maa være senere Undersøgelser paa selve Stedet forbeholdt 

nærmere at aføjåre ”). 

+) Senere end denne Meddelelse i Selskabet har Hr. Inspecteur Worsade paa 

en Embedsreise seet Leilighed til selv at tage Hoien i Oiesyn og har i ct 
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Som en Strækning imod Ostersåe og Belterne, paa hvilken 

ligeledes Spor af disse Mindesmærker synes at forekomme, maa 

endnu nævnes Strandbredden i Nærheden af Byerne Korsåer og 

Skjelskéer, thi paa ikke faa Steder af denne skulle efter gjen- 

tagne Efterninger til Meddeleren findes en Mængde af de Flint- 

flækker og Flintkiler, der hidtil saa godt som udelukkende ere 

kjendte fra saadanne støre Skaldynger. En af de herved til- 

sigtede Localiteter er den lille ved Korséers Noer liggende, 

Dyrehovedgaard tilhårende Oe, Egéen, hvorfra der allerede 

for mange Aar siden er indsendt til Museet for nordiske. Old- 

sager en anseelig Samling af disse Stensager >). 

Endnu bestemtere Efterretninger kunne vi meddele om en 

Kjoåkkenmådding fra Stenalderen paa Oen Samsåe i Kattegaltet; 

thi det Lag af Oslers- og andre Muslinge-Skaller, som Hr. 

Pastor F. W. Stp. Jacobsen til Nordby velvilligen gjentagne 

Gange har undersågt for os, og hvoraf han til nærmere Under- 

sågelse har sendt Meddeleren de udgravede Gjenstande, er 

ulvivlsomt en Levning eller tilbagestaaende Del af en saadan. 

Paa den åstre Side af denne Oe danner Stavnsfjorden nemlig, 

som bekjendt, en meget stor Bugt ind i Oen, og fra denne 

Bugt gaaer der igjen en lille Vig imod Nord, imellem Hessel- 

holm og Langårehavn, ind i den saakaldte Nordby Hede; ved 

den indre, nordåstlige Ende af denne lille Vig, neppe hundrede 

Skridt fra Stranden og omtrent lige saa langt fra Gaarden 

Frederikshéi ligger den Skraaning, hvorpaa det ovennævnte 

Skallag fandtes, og i hvis nu lodrette Skrænt Laget træder for 

Dagen. Det hviler ovenpaa et temmelig kalkholdigt Mergel- 

lag, der i Skraaningens lavere Side er blottet i een Alens 

Mægtighed, medens det i sammes håiere Partie danner 

Brev derom yttret, at Håoien ikke forekommer ham at kunne være en 

sædvanlig Kjåkkenmådding, men at den snarere gjår det Indtryk, at være 

en opkastet, stor Gravhéi, til hvilken man, formodenlig som Fyld, kan 

have benyttet noget af en gammel Kjåkkenmådding. 

”) See i dette Museum Fundene betegnede 7,795 og 7,792. 
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en fire Alen hi Væg. Ovenover Skallaget ligger omtrent 

8—9 Tommer Muldjord, Laget er i Skrænten blottet i en 

Længde af omtrent 20 Alen, men strækker sig kun nogle faa 

Alen ind fra denne, idet det efterhaanden udtynder sig og til- 

sidst oplåser sig i enkelte spredte Skaller. Over den Del af 

Mergellaget, som nu er aldeles borigravet, har imidlertid Laget 

tidligere strakt sig, og navnligen langt ud over den Strækning, 

som nu indtages af en stårre med Vand fyldt Mergelgrav, der 

ligger ved Foden af den ovennævnte Skrænt. Over hele denne 

bortgravede Del af Mergelen havde Skallerne derhos ligget 

i et desto tykkere Lag, jo længere det laae borte fra den 

nuværende Skrænt, og af Beboerne, der havde paa Marken 

bortkjårt mange Tusinde Læs af disse Skaller,  angaves 

Skallaget at have paa sine Sleder havt en Mægtighed af 

indtil 31 Alen, navnlig der, hvor den nuværende Mergel- 

grav er. Det er allsaa klart, al den nu tilbageværende Del 

deraf, der kun er et Qvarter tykt, men bestaaer af meget 

tæt sammenpakkede Skaller, er kun den yderste, tyndeste Rand 

af en meget betydelig Dynge. Ved Undersågelsen af Laget 

viste delte sig fornemmelig dannet af Ostersskaller, der udgjorde 

tre Fjerdedele af Massen, men mange Steder vare i en meget 

oplåst Tilstand; det samme var Tilfældet med Blaamuslingen 

(Mytilus edulis), hvorimod de indblandede Cardier, Littoriner 

og Nasser havde holdt sig bedre; en enkelt Purpura lapillus 

og Buccinum undatum%), samt enkelle Helices fandtes imellem 

de &vrige Skaller. I Skallaget fremkom vel enkelte Brokke 

og Splinter af Hvirveldyrknokler, men de syntes meget sjeldne 

ogikke flere, end til netop at godtgjore deres Tilstedevæselse 

og deres Behandling efter Urbeboernes sædvanlige Skik; de 

erkjeudeligste Dele af Pattedyrknoklerne tilhåre: 

en Sælhund, og navnlig ligner en Hjårnetand aldeles Hjårne- 

landen af Halichoerus griseus; og 

F) En enkelt Buccinum undatum har jeg ogsaa fundet i den tidligere omtalte 
Modding ved Refsbæk. 
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af et Dusin Fugleknokler tilhåre tvende erkjendelige øssa cora- 

coidea en And af Størrelse med Anas glacialis. 

Af Gjenstande, tildannede ved Menneskehaand, fremkom ialt; 

en 6 Tommer lang Hjortetakspids, paa sædvanlig Maade afhugget 

og tilslidt i Enderne. 

henved 50 bredere og smalere Flintskjærve, hvoraf flere sær- 

deles veldannede, og enkelte Flintflekker med Spor af 

videre Tilhugning ; 

to hele af de smaae tresidede Flintkiler (24"” og 3” lange) og 

en tredie af samme Form med afbrudt Eg, og endelig 

et påa den ene Side halvmaaneformig tilhugget Flintstykke. 

Som vi ovenfor yttrede, har man paa den svenske Side af 

Kattegattet hidtil forgjæves sågt efter saadanne af Nordens 

ældste Befolkning efterladte Skaldynger, men der ere Kysterne 

jo ogsaa af en hel forskjellig Natur fra de danske. -I inde- 

værende Åar synes det imidlerlid, som om man i Nærheden 

af Kullen har fundet Spor af idetmindste meget lignende 

Mindesmærker, idet man der har opdaget ganske anseelige 

Skaldynger, som ere sammenbragte ved Menneskehaand, og i 

dem Kunstprodukter, der synes at ville henvise disse Dyngers 

Oprindelse til den fjerneste Oldtid  Uafhængigt af Spårgs- 

maalet, om de virkelig hidråre fra Stenalderen, fortjene vist- 

nok disse kullenske Dynger megen Opmærksomhed, da de 

ville kunne afgive flere Sammenligningspunkter til Oplysning 

af de forskjelligartede Ophobninger åf Sådyr-Skaller, som 

træffes ved vore Kyster, og der er jo allerede i en lidligere 

Beretning omtalt meget betydelige Opdyngninger af denne Art, 

hvilke vi hidtil ikke have vovet at sætte i Klasse med ,Kjoåkken- 

måddingerne% fra Urbefolkningens Tid (see Beretningen om 

den lange Muslingvold paa Mariagerfjordens Sydside,  Vidensk. 

Selsk. Forhandlinger 1851 S. 202—3). Langt slårre Opmærk- 

somhed vilde de imidlertid fortjene, skulde de virkelig være 

fra Stenalderen og skylde den samme almindelige Kulturtilstand 
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deres Oprindelse; thi da vilde der af dem være at vente Op- 

lysning om den ejendommelige Indflydelse, klippefulde Kyster 

og et mere bevæget Hav havde havt paa Urbefolkningen, som 

et Folk af Fiskere... Nærværende Meddeler kunde derfor ikke 

undlade at anmode Hr. Magister Niels Bruzelius, Amanuensis 

ved det antiquariske Museum i Lund, hvem Undersågelsen af 

disse Dynger fornemmeligen skyldes, at ville velvilligen med- 

dele mig en nåiere Underretning om de i disse Dynger gjorte 

Fund, for at Lighederne og Forskjellighederne imellem disse 

og vore, bedre kunde træde frem — en Anmodning som 

Hr. Magisteren paa det Beredvilligste imådekom, idet han der- 

hos tillige havde den Forekommenhed at lade mig selv see en 

stor Del af de i Dyngerne for Lyset bragte Gjenstande. Hans 

i Breve mig tilsendte Beretning har han tilladt mig at meddele 

Comiteen og Selskabet; den var ledsaget af et skizzeret Kort 

over Dyngernes Beliggenhed, hvilket nedenfor i en Fjerdedel 

af den oprindelige Stårrelse findes indtrykt i Texten. 

Beretningen lyder. saaledes: 

Beskrifning åfwer några snåckhågar och ruiner efter 

boningar, belågna på Kullaberg. 

På nordåstliga kanten af Kulla berg stråcker sig långs kusten 

elt band af klippor likt en mur mot hafvet, hvilket utan detta 

molstånd skulle slungat sina wågor hågt upp på bergets sidor. 

Emellan detta klippband och sjelfva berget ligga på sluttningarne 

en mångd snåckhågar och ruiner af hus kringspridda. 

Att dessa snåcksamlingar ej åro af hafvet uppkastade som 

forhållandet år på flera stållen i Bohuslån och Norrige, synes 

man kunna sluta deraf, alt snåckorna ej åro af wågorna slitna, 

åfvensom alt de ligga på håjder, men deremot saknas i sånk- 

ningar, samt att de alltid fårefinnas i nårheten af husruinerna. 

Alla dessa sednare åfverensståmma deri att en eller flera 

af wåggarne bestå af sjelfva klippan, de dfriga af stårre kan- 

tiga stenar, som lossnat från berget, och som blifwit uppstap- 
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lade på hvarandra utan allt murbruk.  Åfven åro alla, med 

undantag af en enda, lagda så, att de åro af  klipporna 

skyddade får vindarnes håftigasle anfall. — Kojornas vanliga 

storlek varierar emellan 4—5 alnar i quadrat. I ett af høårnen 

år eldstaden belågen, huarest påtråffades aska, kol, snåckor 

och runda stenar. Utanfér hvarje koja år en eller flera snåck- 

hågar befintliga. 

Efter denna allmånna åfversigt torde det wara i sin ord- 

ning alt ofvergå lil beskrifningen om de undersåkningar, som 

blifvit anstållda dels af Herr Baron Carl Gyllenstjerna och un- 

dertecknad gemensamt dels af nåmnde Baron sårskilt ). 

På det att sjelfwa belågenheten måtte blifwa tydligare, har 

hosfåljande teckning blifvit vidfogad, hvilken ingalundaå har an- 

språk alt wara i alla afseende exact, utan endast kan tjena 

alt gifwa elt någorlunda tydligt begrepp om fornlemningarnes 

inbårdes forhållande. De med siffror betecknade fyrkanterna 

utmårka husruiner, de punkterade stållena snåcksamlingar, de 

långa strecken klippor. 

XORENSSN zø NY ERR g 
NSA == . Sne É 

5—8 ; siv SE LØ 

våg til Parishamn og 

en stensat kålla. 

”) De sednare undersåkningarne åro utmårkta genom en stjerna. 
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Byggnader eller husruiner: 

Nr. 1.innehåll endast kol, aska, snåckor, samt några få flint- 

skårfvor. 

I Nr. 2 tråffades tydliga tecken till tvenne eldståder, en i nord- 

I Nr. 3 tråffades ingenting widare ån kol, aska och snåckor. 

åstra och en i sydåstra hårnet. Den sednare, som troligen 

hårrår från nyare tider, år belågen, der den fordna in- 

gången warit anbragt, såsom. af teckningen synes. I den 

forra funnos flera snåckor ånnu quarliggande. På golfvet, 

som bestod af mindre stenar och sandblandad jord tråffades 

en mångd får mårgens skull sånderslagna djurben, flint- 

spånor, snåckor och fiskben. Dessutom upplogos några 

ben af får och svin, men dessa woro ej såsom de forut 

omnåmnda benen sånderslagna. I ett håll i muren tråffades 

några melkrokar af jern instuckna mellan stenarne, åfven- 

som en bit af elt glaseradt lerkårl och hufwudet af en 

bålspik upphittades på golfvet. 

I Nr. 4 låg i sydåstra hårnet en mångd kol, aska, sånderslagna 

djurben, snåckor och fiskben. Då på nåmnde stålle tillika 

en mångd gul aska påtråffades, har troligen eldstaden warit 

der belågen. Der och hvar tråffades flintskårfvor, liggande 

kringspridda på golfvet. 

x | Nr. 5 upphiltades en myckenhet snåckskal och flintskårfvor. 

Denna bostad har den egenheten alt ej wara af någon 

klippvågg skyddad mot de starkaste windarne, vest och 

sydvest, i åster deremot stådjer den sig mot en klippa. 

% I Nr. 6 gråfdes något, men intet mårkvårdigt påtråffades. 

Snåckhåøgar : 

ad; belågen invid Nr. 1, innehåll sånderslagna snåckor, några 

flintspånor, samt stårre och mindre stenar, troligen anwånda 

vid uitagandet af djuren ur snåckorna. 

något slårre ån fåregående, nåstan uteslutande bestående 

af snåckor, bland hvilka några få ben påtråffades. 

den stårste af alla, war på flera stållen åfver 3 aln. djup, 
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samt omkring 20 alnar i diameter. Wid wår gemensamma 

undersåkning tråffades utom snåckor, endast några djur- 

och fiskben, kol och flintspånor. Sedermera har Baron 

Gyllenstjerna derstådes funnit 2 slipstenar, den ene begagnad : 

på ena sidan, den andre på fyra sidor. 

d, belågen invid kojan Nr. 2, liten, innehåller snåckor, lilet 

fiskben, flintskårfvor etc. 

e, ej sårdeles betydlig. 

f, obetydlig. 

" g, den stenfriaste af alla, temligen stor. 1 denna påtråffades 

flera musselskal (Cyprina Islandica), samt en liten blå spiral 

snåcka af samma art, som nu i mångd silta fåslade i + 

wattenbrynet. 

=h, liten, liksom kringsatt af stenar. 

4%, temligen stor, en aln djup. 

=k, innehåll utom spiralsnåckor åfven åtskilliga musselskal. 

l, mindre. 

m, do. 

n, do. 

Ungefår 30 alnar ifrån Nr. 4 ligger en aflång stenkrets, 

hvars långd år åfver 20 aln., bredd omkring 12 alnar. På tre 

stållen i densamma, nemligen vid midten och nåra båda åndarne, 

ligga 3 stårre stenar tillsamman. Då vi gemensamt undersåkte 

nåmnde stenkrets, påtråffades vid A en mångd flintspånor, 27? 

runda kisselstenar, begagnade som knaeckstenar och en slipsten. 

Wid B upphittades en utmårkt wacker flintkårna, en slipsten, 

samt flera runda kisselstenar. Å dessa woro ej mårken, att 

de warit begagnade som knackstenar, såsom fårhållandet war 

med dem, hvilka funnos vid A, men utan tvifvel woro de åm- 

nade till samma bruk. På båda stållen war sanden uppblandad 

med en fet, svart massa, fårmodligen lemningen efter fårmult- 

nade lik; en liknande massa påtråffas nåsten alltid i ,Sten- 

dysser”. 

Sedermera har Baron Gyllenstjerna låtit gråfwa vid C, då 



en stårre sten befanns hvila på trenne mindre stenar, dit- 

lagd liksom. lock på en kista. Sedan man gråft 3 aln. i en 
grusblandad jordmån påtråffades ett stycke af en obrånd 

lerurna åfver 21 tum i diameter.  Oaktadt noggrant efter- 

såkande kunde ej de dåfriga delarne af nåmnde kårl på- 

tråffas, hvarfåre gråfningen widare fortsattes. Under det å aln. 

djupa gruslagret råkade man på en massa svart, fin och fet 

jord, i hvilken efter mycket letande fanns en liten, 14 tum lång, 

pilspets med skafttunga, samt en stårre dito med afbruten spets. 

Båda woro tillverkade af. flintspånor. 
En massa flintskårfvor , spån och flintkårnor upplockades 

synnerligast i gruset, men åfven ibland mørjan. Flintkårnorna 

hade dock icke den wackra form som den, hvilken fanns vid 

forra gråfningen, de woro rundade och korta, men med tyd- 

liga spår efter slag. Vidare antråffades en påbårjad lansspeis, 

31 tum lång, några flintspånor, tydligen åmnade till pilspetsar, 

samt elt afbrutet stycke af ett slipadt redskap af trapp. 

+ Ett stycke norr om huset Nr. 3 finnes en med flata ste- 

nar kringsaltt kålla och vid Parishamn, några hundra alnar från 

Nr. 6, ligger en dylik med godt vatten. Vid +, såder om snåck- 

høgen m fanns en mångd (åfwer en kappe) flinispånor, lig- 

gande tillsamman i en håg, troligen undangåmda till framtida 

bruk. 

Wid Ransviken tråffades en liten snåckhåg, åfwensom flera 

dylika køjor der hafwa funnits, men de åro nu genom odling 

forstorda. Wid ett af husen påtråffade Capten Elwerson vid 

gråfning en mångd fliniskårfvor, några flintkårnor, en sked- 

formig piece, ett åmne till en lans, båda af flinta, samt en 61 

lum lång, på ena sidan slåt sten, utan tvifvel en under sten- 

åldren begagnad slipsten. Enligt fårut nåmnde Captens upp- 

gift woro ånnu får få år sidan på sjelfva berget flera sten- 

køjor quarlemnade, men de åro nu samiligen borttagna. 

Snåckhogarne bestå hufwudsakligen af spiralsnåckorna (Tri- 

fonium antiquum och undatum), dock finnes, såsom fårut nåmdt 



202 

år, en och annan Cyprina islandica, samt några djur- och fisk- 

ben. Alla de stårre spiralsnåckorna åro hela, de mindre dere- 

mol åro till en stor del sånderkrossade, fårmodligen får att på 

så sått erhålla djuren. Bland de sånderslagna djurbenen, af 

hvilka jag upplockat åfver 50, hafva Herrar Professor Liljeborg 

och Prosectorn, Doctor Wahlgren påtråffat stycken af femur 

och tibia, en bit af ett refben etc. af Cervus, samt bitar af horn 

af C. Elaphus, os sacrum och ilium af Anser, samt flera 

slags fiskben. 

Såsom jag redan fårut omnåmnt, år ej ett enda af de upp- 

samlade fårbenen sånderslaget for mårgens ultagande, men dere- 

mot åro benen af Cervus till den grad lika med de i Kjokken- 

måddinger i Danmark funna djurben, att man lått kan førvexla 

dem med hvarandra. Flera af de sånderslagna benen synas 

hafva varit nåra eld, formodligen lagda på glådgade stenar. Lika- 

ledes hafva de hårstådes funna flintpiecerna en fårvånande 

ofverenståmmelse i form med de i snåckhågar i Danmark funna 

stenredskap. 

Då genom ofvananfårde undersékningar det år alldeles af- 

gjordt, att ifrågavarande snåckhågar ej åro af hafvet uppkastade, 

utan deremot blifvit af menniskor sammanhopade, framståller 

sig ganska naturligt den frågan, till hvilket folk eller till hvilken 

tidpunkt båra de råltast hånfåras. 

Alldenstund, såsom fårut visadt år, sénderslagna djurben 

och flintspånor ofverallt blifvit funna såvål i snåckhågarne som 

kojorna och då tillika midt ibland dessa en tydlig begrafnings- 

plats från stenåldren, innehållande slip- och knåckstenar, flint- 

kårnor etc., år belågen, tyckes det ej wara någat wågadt an- 

tagande, alt dessa fornlemningar tillhåra Stenåldren. 

Hvad som går delta antagande ånnu sannolikare, år den 

omslåndigheten, alt åfverallt på Kulla berg stensaker påtråffas, 

men isynnerhet å bergssluttningen vid Ransviken, hvarest marken 

år, så alt såga, ofversållad af flintspånor och andra redskap. 

Vål hafwa några jernkrokar och icke-sénderslagna ben af 
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får och svin, samt en bit af en glaserad lerkruka blifvit fanna 

i huset Nr. 2, men dessa sakers ditkomst kan lålt førklaras 

derigenom, att någon fiskare, som håndelsevis i nårhelen af 

kojorna warit sysselsatt med sitt yrke, blifvit af ovåder ofver- 

fallen och såkt i ruinerna tillflykt mot stormen och sedermera 

quarglåmt nåmnde saker. Fårbenen kunna antlingen wara lem- 

ningar efter deras måltider, eller hårråra af något djur, som 

nedslårtat från klipporna, och som dående slåpat sig dit och 

sedermera blifvit på benen når uppåtet af roffoglar. 

Alt husen och snåckhogarne skulle hårréra ensamt från 

sednare tider, kan jag for min del ej tro, ty det synes ej wara 

att formoda, att fiskare i en så ny lid som den, till hvilken 

nåmnde. krokar tyckas hånvisa, skulle hafwa walt ett så aflågset 

stålle får uppfårandet af sina boningar, isynnerhet då hela 

berget stod till deras tjenst. Utlom denna omståndighet, år det 

knapt troligt alt fiskare, som naturligtvis ej skulle anvåndt 

snåckorna till foda utan såsom bete på sina metkrokar, hade 

gjort sig den mådan, alt fåra snåckorna i land for att uttaga 

djuren, utan heldre i båten fårråttat delta goromål, isynnerhet 

då platsen kring hyddorna ej år sårdeles vidstråckt. Hvad som 

vid førsta påseende till någon del synes tala får dessa snåck- 

høgars sednare tillkomst, år den omståndigheten, att man nåstan 

uteslutande finner dem bestå af spiralsnåckor (Tritonium unda- 

fum och antiquum) och ej af tvåskaliga såsom ostran m. fl., 

hvilket år forhållandet med de Danska Kjékkenmåddinger. Men 

om man med noggranhet genomlåser de beråttelser, som blifvit 

ulgifna af Commissionen får odessa fornlemningars undersåk- 

ning, finner man, all mångden af de olika slagen af snåckor 

åfvensom antalet af inblandade djur- "och fiskben i håg grad 

varierar efter olika belågenhet. Då Tritonierna i stor mångd 

ånnu lefva i hafwet utanfor Kulla berg och de mycket lått 

kunna fångas, har man håri førklaringen, hvarfår dessa i så 

ofvervågande antal forefinnas. 

Men det vigligaste skålet emol antagendet, alt dessa snåck= 
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hågar och ofriga fornlemningar hårråra från sednare tider, år 

ulan tvifvel den omståndigheten, alt såvål i forra som sednare 

flintredskap blifvit funna, men deremot, med undantag af fårut- 

omtalade jernkrokar , ej det ringaste spår till metallredskap, 

såsom knifvar eller andra vid djurens ultagande ur snåckorna 

begagnade verktyg, samt slulligen att en tydlig begrafningsplats 

från Stenåldren år belågen midt ibland snåckhågarne. Ty det 

år vål knapt troligt alt en dylik fornlemning fått sin plats på 

elt så ode och bland klippor bortgomdt stålle, om den ej stått 

i sammenhang med de dfriga fornlemningarne och warit den 

gemensamma begrafningsplatsen får den lilla koloni, som deri- 

kring warit bosatt. 

Ehuru jag måjligen i denna min åsigt irrat mig, vågar jag 

dock tro, att alltfor många skål fårefinnas, att ej helt och 

hållet fårbise hår beskrifna fornlemningar och har afsigten med 

denna lilla afhandling hufundsakligen warit den, att antiquarers 

uppmårksamhet måtte blifva riktad på ofvan beskrifna for- 

hållande. 

Til denne interessante Beretning om de af Hr. Baron 

Gyllenstjerne og Hr. Magister Bruzelius anstillede Underso- 

gelser af Skaldyngerne ved Kullen, tillader jeg mig at tilfåie, 

at jeg ved Magisterens Forekommenhed har havt Leilighed til 

al see en Del af de i Dyngerne fundne Flintskjærve og ,Flint- 

knuderf, og maa bekræfte, at de saa fuldkomment ligne dem, 

der forekomme i vore Skaldynger fra Urtiden, at jeg ingen 

Tvivl kan nære om, at idetmindste disse hidråre fra denne Tid. 

Ligesaalidt kunde jeg finde nogen Forskjel mellem de mig 

viste Benbrokker og derh, der findes i vore Kjåkkenmåddinger 

fra Stenalderen; de vare jo rigtignok kun faa, og det synes 

af Beretningen, som om de just ikke vare forekomne i noget 

slorre Antal, men i de hos os undersågte Dynger findes de jo 

ogsaa ofte meget sparsomt, At de under Nr. 2 anførte hele 

Knokler af nuværende Husdyr, som endogsaa synes at have 



— 205 

udgjort det meste afetSkelet, ikke havde været underkastede samme 

Behandling, som Benbrokkerne, og befandt sig i en anden Op- 

bevaringslilstand, var ved Beskuelsen af dem klart nok; at 

de havde henligget udækkede paa Overfladen, fremgik endnu 

af det grånne Planteovertræk, som man bemærkede paa dem; 

de maae derfor være didbragte paa en anden Maade og lil en 

anden Tid end de åvrige Benlevninger. Ved Tydningen af Skal- 

dyngernes Oprindelse og Alder synes man altsaa med ikke 

ringe Fåie at kunne see bort fra disse hele Ben, og ikke mindre 

kan man det fra de udenfor Dyngerne imellem Stenene i Gjerdet 

indstukne Jern-Fiskekroge samt fra det paa Jorden indenfor 

samme Gjerde fundne glasserede Lerkarskaar. Da nu Dyngerne 

ligge paa et Territorium, der saa bevisligen har været stærkt 

besågt af Urfolket og hvor dette endogsaa har efterladt sig 

Gravsteder, og da de fremdeles indeholde saamange fra selve 

dette Folk hidrårende Stensager, synes unægtelig den i Be- 

retningen givne Forklaring af Dyngernes Oprindelse for Oie- 

blikket at være den mest naturlige, og det saameget mere, 

som det paa den ene Side vil være meget vanskeligt at fore- 

stille sig, hvorledes hine Gjenstande fra en saa fjern Tid skulde 

blive indblandede i en langt senere sig opsamlende Dynge af 

Skaller, og der paa den anden Side ikke synes at være i disse 

Dynger fundet noget der kunde tyde hen paa en anden og senere 

Oprindelse. De eneste Gjenstande, hvorpaa der i denne Hen- 

seende skulde kunne falde nogen Mistanke, maatte være de i 

Dyngen c. fundne tvende Slibestene; og en nåéiere Angivelse af 

disses Beskaffenhed vilde maaskee have bidraget til at fjerne 

mulige Tvivl. Slibestene og Brudstykker af saadanne ere imid- 

lertid fundne i flere af vore Kjåkkenmåddinger, og navnlig vil 

jeg erindre om den lange firsidede Slibesten fra Havelse%), 

der nok en hel Del i Formen kunde ligne vore nubrugelige 

Slibestene, men for hvis Æglhed og Afbenyttelse af Urfolket 

) See vor Beretning for 1851. S, 7, 
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jeg saa meget mere tår indestaae, som jeg selv har pillet den 

ud af den dybere Del af Skallaget tilligemed andre af dette 

Folks Redskaber. — Til ret Vurdering af det mest Særegne, 

at Dyngerne ved Kullen overvejende bestaae af Skallerne af 

de tvende store Snegle Tritonium undatum og Tritonum an- 

tiquum, da tor det vist ikke være overflådigt at bemærke, 

at disse Dyr endnu spistes hist og her ved Europas Kyster =) 

i forrige Aarhundrede og at Skallerne saaledes med ligesaa- 

stor Sandsynlighed kunne hidråre fra Dyr, der have tjent 

Beboerne til Føde, som fra Dyr, der af disse våre brugte til 

Mading ved deres Fiskerier. Den Omstændighed, at der findes 

Kulsmuler imellem dem og at netop de store Skaller ere hele, 

uagtet Dyret af dem antages at være brugt, og saaledes nærmest 

efter en Tilberedelse (f. Ex. Kogning) maa være laget ud af 

dem, tyder vel endog hen paa, at de allersnarest have været 

anvendte i fårstnævnte Oiemed. — Indfiskningen af disse Snegle 

vilde idvrigt have været et raal og udannet Folk lettere end 

Bjergningen af Østers eller andre Muslinger, der udgjåre 

Hovedmassen i vore Skaldynger; disse Snegle ere, som be- 

kjendt, kjådædende og gaae let paa Aadsel, et Træk, som 

hverken længe vilde forblive ubekjendt for et Folk, der førte 

Urindvaanernes Levemaade, eihellev længe ubenyttet af dem; paa 

en meget simpel Maade vilde de da, ligesom Beboerne ved de 

nordiske Kyster endnu gjøre, have kunnet samle disse i en over- 

ordenlig Mængde%%). Den lette Erhvervelse af disse Skaldyr 

ved klippefulde Kyster, hvor Østers og Muslinger, om de vare 

+) f. Ex. paa Island, sml. Eg. Olafsens Reise igjennem Island $ 100. S. 70 

og $ 901. S. 1021. 

5%) Ved at anvende den hos Islænderne brugelige Fremgangsmaade: at spænde 

et Stykke grovt Lærred under et Téndebaand eller en anden Ramme, 

lægge et flækket Torskehoved ovenpaa Lærredet og en Vægt af flere 

Sten nedenunder det, og derpaaa sænke det hele Apparat ned i Vandet, 

paa hvis Bund det holdtes ved den paahæftede Vægt, har jeg efter nogle 
Timers Forléb kunnet drage disse Dyr op i halv- og helskjeppevis. Smil. 

Eg. Olafsen. S. 1013, 
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der, ikke kunde samles saa let, eller paa samme Maade som 

i de roligere Vige og ved de lavvandede Kyster, hvor Urbe- 

boerne hos os væsenligen have samlet deres Fåde, kunde maaskec 

være Grunden til, at Skallerne af dem ere saa fremherskende i 

Dyngerne der, medens de kun undtagelsesvis forekomme hos 

os%). Man kan ikke nægte, at Beliggenheden af de mærk- 

værdige Stengjærder eller Telltomter giver dem Udseende af, 

at de ere samtidige med Skaldyngerne, og hidrøre altsaa 

disse fra Stenalderen, vilde vi i hine have de første Lev- 

ninger, som vi med nogen Sikkerhed turde henfåre til 

Urfolkets Boliger. I hi Grad forljene disse Levninger der- 

for Opmærksomhed. Medens de paa den ene Side i Beliggen- 

hed og Anlæg ikke kunne andet end bringe tilbage i Erindringen 

de særegne Stenkamre, som Hr. Nordvi i vor foregaaende 

Beretning viste, at Lapperne havde i Oldtiden dannet for deres 

Afdåde, maa man dog paa den anden Side ogsaa finde en stor 

Lighed mellem dem og de lave Teltvægge af Sten eller Jord, 

hvilke man i ældre Tider opfårte paa de Steder, hvortil man kom 

oftere, og over hvilke man da udspændte det egentlige Telt 

som et Slags Tag.  Saadanne lave Telttomter af Sten staae 

f. Ex. endnu tilbage i Almannagjav ved Islændernes beråmte 

Thingsted: Thingvellir. — Hvorledes nu end Anskuelserne om disse 

Opdyngninger senere maatte stille sig, maae vi være Under- 

søågerne erkjendllige, fordi de have henvendt Opmærksomheden 

paa dem. 

Af ovenfor "anfårte Grunde vilde vi ikke undlade allerede 

nu at forelægge Selskabet disse Meddelelser, forbeholdende os 

til en senere Beretning dels en Fremstilling af de nye Bidrag til 

Fortidens Fauna, som Torvemoserne have givet i den senere 

Tid dels Udbyttet af de Udgravninger, der ere bestemte at 

skulle skee i Ferien. 

+) See foran S. 195. 
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Etatsraad Forchhammer meddelte Resultaterne af sine 

Undersågelser over Metaller i Planteasken, som allerede ere 

optagne i den Fremstilling af Metallernes Forhold i Jordbunden, 

som er givet under 10de Marts. Pag. 91—-124. 

Den meteorologiske Comitee indberettede, at den anseer 

det for passende at udgive et nyt Hefte af Collectanea me- 

teorologica, hvortil den har udvalgt de gronlandske Iagttagelser. 

Selskabet bevilgede Penge til Redactionen og Trykningen. 

Fra Hr. Forstsecretair Schulze i Stadt-Oldendorf modtog 

Selskabet Bemærkninger i Anledning af dets Prisudgave om 

Insecterne i Naaleskovene. 

Hr. Cand. theol. Vaupell udbad sig sin til Selskabet ind- 

sendte Afhandling, om det fossile Naaletræ i vore Sand- og 

Leerlag, tilbagesendt, hvilket Selskabet bevilgede. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Videnskabernes Selskab i Miinchen. 

Abhandlungen der historischen Classe der Koniglich Bayerischen 

Academie der Wissenschaften. 7 Bd. 41 Abh. Minchen 

1853. 

Gelehrte Anzeigen herausgegeben von Mitgliedern der k. bayer. 

Academie der Wissenschaften. 36 & 37 Band. Minchen 

1853. . 

Bulletin der Kånigl. Academie der Wissenschaften. Nr. 26—52. 

Munchen 1853. 

Ueber die Bewegung der Bevålkerung im Kånigreiche Bayern. 

Munchen 1853. 

Die classischen Studien und ihre Gegner. Minchen 1853. 

Fra Royal Society i London. 

Proceedings of the Royal Society. Vol. VII. Nr. 2. Marts 23. 

1854, 
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Fra El Observatorio marino de San Fernando. 

Almanaque nautico para el anno 1855. San Fernando. 1853. 

Fra Societé de Physique et d'Histoire naturelle de Genéve. 

Memoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de 

Genéve. Tome XIII. 2 Part. Genéve 1854. 

Fra Lieutn. Maury. 

Explanations and sailing direclions to accompany the wind 

and current charts by Lieutn, M. F. Maury. Philadelphia 

1854. 

Fra Kåniglich Séåchsische Geselschaft der Wissenschaften. 

Zur Geschichte der Englischen Volkswirthschaftslehre von Wil- 

helm Roscher. Leipzig 1852. 

Volusii Maeciani distributio partium, herausgegeben von Theodor 

"Mommsen. Leipzig 1853, 

Polemii Silvii laterculus, herausgegeben von Theodor Mommsen. 

Leipzig 1853. ; 

Eberhard Windeck von Johan Gustav Droysen. Leipzig 1853. 

Zwei Verzeichnisse, Kaiser Karls V Lande, und seiner grossen 

Einkinfte von J. G. Droysen.- Leipzig 1854. ; 

Berichte uber die Verhandlungen der Kåniglich - Såchsischen 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philosophisch- 

historische Classe. 

1850. II & IV Band. Leipzig 1850. 

1851. I, II, IM & IV Band. Leipzig 1851. 

1852. I, II, MI & IV Band. Leipzig 1852. 

1853. I, II, III, IV & V Band. Leipzig 1853. 

Mathematisch-Physische Classe. 

1849. I, II & MI Band. Leipzig 1849—50. 

1850. If, II & III Band. Leipzig 1850—51. 

1851. I & Il Band. Leipzig 1851. 

1852. I & II Band. Leipzig 1853. 

1853. I, II & III Band. Leipzig 1853—54. 

Ueber musikalische Tonbestimmung und Temperatur, von M. W. 

Drobisch. Leipzig 1852. 
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Beitråge zur Kenntniss der Gefåsskryptogamen von W. Hof- 

meister. Leipzig 1851. 

Entwickelung des Products einer Potenz des Radius vectors 

mit dem Sinus oder Cosinus eines Vielfachen der wahren 

Annomalie in Reihen u. s. w. von P. A. Hansen. Leipzig 

1853. 

Entwickelung der negativen und ungraden Potenzen der Qua- 

dratwurzel der Function r" + r'?—2 pr r' (cos U cos U' +sin U 

sin U'cos I) u.s. w. von P. A. Hansen. Leipzig 1854. 

Ueber die Bestimmung der Massen und der Trågheitsmomente 

symmetrischer Rotationskårper von ungleichformiger Dich- 

tickeit von 0. Schlåmilch. Leipzig 1854. 

Ueber einige allgemeine Reihenentwickelungen und deren An- 

wendung auf die elliptischen Functionen von O. Schlåmilch. 

Leipzig 1854, 

Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Kåniglich 

Såchsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 4 Band. 

Leipzig 1852. 

Fra Fiirstlich Jablonowskische Gesellschaft. 

Preisschriften, gekrånt und herausgegeben von der Firstlich 

Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig. IV Band. Leipzig 

1853. 

i Fra physikalische Gesellschaft in Berlin. 

Die Fortschritte der Physik in den Jahren 1850 und 1851. 

Dargestellt von der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 

VI und VII Jahrgang. 1 Abth. Berlin 1854. 

Fra Observatoriet i Miinchen. 

Annalen der kåniglichen Sternwarte bei Minchen. VI Band. 

Minchen 1853. 



Oversigt 
over det 

"Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers" Arbeider 

i Aaret 1854. 

Af 

Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 
Selskabets Secretair. 

Da Selskabet af Hans Excellence Cultusministeren, Selskabets 

Præsident, var blevet underrettet om, at der var anviist Værelser 

til samme paa Palaiet i Kalleboderne (Prindsens Palais), og 

Hans Majestæt Kongen havde befalet, at de af Selskabet hidtil 

benyttede Værelser paa Christiansborg, der vare bestemte til 

andet Brug, saa hurtigt som muligt skulde istandsættes, fraflyttede 

Selskabet dem allerede i October Maaned, og da Istandsættelsen 

af de nye Værelser ikke kunde tilendebringes i rette Tid, holdt 

Selskabet ikke de ved Lovene bestemte Måder i November. I 

December Maaned samledes Selskabet med Vedkommendes Til- 

ladelse i Consistoriesalen paa Universitetet. 
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Modet den 16"t December. 
——— 

Kassecommissionens Formand Herr Etatsraad Petersen forelagte 

Budgettet for 1855, som efter Discussionen blev vedtaget saaledes : 

IL 

Budget. for Aaret 1855. 
Indtægter. 

Aarlige Indtægter : 
Renter af Selskabets Fonds x) 2 5,387-Rdl. 46 $ 
Fra det Classenske Fideicommis 200 — 
Etatsraad Schous og FruesLegat 50 — 
For Salget af Selskabets Skrifter 450 —- 

3 = —=—=——— 5,487 Rdl.46 
Kassebeholdningen vedUdg.af 1854%%) omtrent 2,600 — , - 

Udgifter. 

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed. 
ig Middelsum | | 

foresjanedet | VJeift, i Udgifter i Udgifter i 

FR2 O Aar, 1852, | 1853. 

"| 1842-51. | | 
"Embedsmændenes Gager og | Rall. 

Budetsi;Lonning 1.4.2 . 875 | 
Selskabets Folium i Banken 16 | 
Løbende Udgifter til Brænde, | 

Rdl. 1 Rdl. | Rdl. p 

Lys, Porto m. v. samt Gra- | ! 
tificalioner: 558%; sd uk 250 | 278 | 149. 67, 298. 23 

1141 | 
Præmier Bo En AO RE] Dr Er 
Ordborens glente 0 450 | 232 | 192..16; 149. 60 
DenmeteorologiskeComitee | 600 | 594 | 579. 10 595. % 
Regestum diplomaticum ..f 450 | 338! ,. 1 70. » 
Selskabets Skrifter. . ... 2000 |1645 |1671. 872024. 3 

3900 | 2585 |2443, 17 2838. 63 

”) Selskabets rentebærende Capitaler ere: 
1) Obligationer i danske Penge: 25,000Rd!. med 5 pCt. Rente 1250Rdl. 

97,562 — — 4 —! —" 3902 — 466 
3,400 — — 3 —. — . 102 — 

125,962 Rdl. medRente . . ..5254Rdl. 46 3 
2) Dansk-engelske Obligationer paa 100 £ Sterl. med 5 pCt. 

Rente og paa 200 £ Sterl. med 3 pCt., tilsammen med 
Renten 11 £Sterk. SUNSRDAS IRS OSL. REV, omtrent 94 — 

3) Bankactier, .300 Rdl. med Udbytte......... omtrent. 21 — ,> 
4) Actier i det Roskilde-Jernbaneselskab, 600 Rdl. (kjåbte " 

11854) med Udby 3: oe rn FE, Fer rA FARER De omtrent 18 —. 5, - 

Tilsammen . .. 5387Rdl. 46 2 
Af Selskabets Capitalformue betragtes 100,000 Rdl. som et Fond, der ikke 
maa formindskes, Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore- 
tagender (ifålge Selskabets Beslutning i 1838). 

%%) Kassebeholdningen var ved Udgangen af 1851: 1598 Rdl. 18 £; 1852: 
2894 Rdl. 5 %; 1853: 2521 Rdl, 41 /. 
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Bb. Understøltelser til videnskabelige Foretagender, 

Subseriplion påa- 2det Bind af Millers Saxo ..... 200: Rdl. 
Til. Cand. Brandt: Subscription af 50 Expl. af Ud- 

gaven af Chr. Pedersens Skrifter. 5te Bind. Ifølge 
Beslutning af 17. Marts 1848, omtrent, ....... 312150 sr 

Til Prof. Allen: Samlinger "til Christian den andens 
Historie. Bevilget d. 7. Marts 1851 en ,Subscription af 50 
Expl. samt 100 Rdl. efter fårste Binds og 100 Rdl efter andet 
Binds Udgivelse. Fårste Bind udkom i 1854. For andet 
DE Del ane bnhgje gegen res fadet ar PA ME enden omtrent 300 — 

Til antiqvarisk - geologiske Undersøgelser. Bevilget den 
3. Juni. 1853 400 Ødi. fordelt paa to eller flere Aar; heraf 

abe a ED UER der, ser Se er se een sk NDR ALE re Rest 200 — 
Til Dr. Orsled: Underståttelse til Reentegninger af 

Skilser af Dyr.. Bevilget 200 Rdl. d. 10. Marts 1854, at 
betale forud i mindre Portioner; heraf er udbetalt 50 Rdl. Rest 150 — 

Til Udgivelse af et Værk over de amerikanske Ege 
ved Prof. Liebmann; den 22. December 1854 bevilget 
ED EN EEN 5300 — 

Til Collecianea meteorologica. Bevilget den 22. December 
BEN Ras blakikisilen agh. fe nenere faren 100 — 

1600 Rdl. 

Selskabets Status: 

Selskabets" aarlige Indtægter 211,7, omtrent 5787 Rdl. 
Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virk- 

somhed, beregnede rigeligt efter Middelsummerne 
EET TE 0 I. 1150 Rdl. 

li. 3000 — 
NER 

Til Underståttelser til videnskabelige Forelagender og 
tilfældige Udgifter haves derfor omtrent ,..... 1637 — 

Disse to Posters Middelsum for 1842 —51 er 1074 Rdl. + 176 Rdl. 
—:1250 Rdl. 

debelåbsigi1852til ( 890Kdl. 667 ,, Rdl.—=) 890 — 69 
i øg id2;53 til (2036 —-38 —+-.100. —.—)2156. :—,38 = 
Middelsummen for de to sidste Aar har derfor været 1323Rdl. 22 $ 

Herr Adjunct Buch i Nykjobing paa -Falster indsendte en 

Afhandling .Praktisk Roduddragning”, som blev sendt lil den 

mathematiske Klasses Bedåmmelse. 
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Som Tillæg og Rettelse til de af mig i Maris- og Aprilheftet 
for indeværende Aar meddelte Bemærkninger om Peltogaster 

og Pachybdella seer jeg mig istand til at tilfåie, at en hyppig 

Forekomst af disse Snyltedyr i Nordséen bekræftes ved en 

lagttagelse af Professor O. Schmidt i Jena, indflettet i en lille 

Artikel med Overskrift: ,Im Seebade” i Giebels og Schallers: 

Das Weltall, Zeitschrift får populåre Naturkunde, 1854, Nr. 3. 

Af denne Artikel, paa hvilken Hr. Dr. Creplin i Greifswalde 

velvillig har gjort mig opmærksom og som jeg nu har faaet 

Leilighed til at benytte, sees det, at af Pachybdellaen ,konnte 

man in Wangerooge tåglich viele Hunderte bekommen” og at 

af saadanne ,die meisten Wangeroogenkrabben, jedoch nie der 

Taschenkrebs,”trugen unter ihrem Hinterleibe eine auch wohl 

zwei”. Paa samme Sted, S. 19, har Prof. Schmidt givet en 

meget forstorret Figur af den nylig udklækkede Yngel, og af 

denne Figur, der stemmer ret vel med den af mig ovenfor om- 

lalte Fig. 16 c. hos Cavolini og saaledes i det Hele viser dennes 

Rigtighed, fremgaaer det, at Pachybdellaen ikke ret vel kan 

være omdannet af en anden Krebsform end af et Entomostracon. 

Saaledes bortfalder da den Antydning, som jeg S. 156-7 henstillede 

til nærmere Undersågelse af Naturforkere, der havde Leilighed 

til at iagltage Dyret levende, om et muligt nærmere Baand 

mellem dette Snyltedyr og Bopyriderne. Da Schmidt heller ikke 

har havt Leilighed til at iagllage andet end det fårste Stadium 

i Ungens Udvikling, umiddelbart efter dets Fremkommen af 

Ægget, maa det blive senere lagttagelser forbeholdt at klare 

dels den Besynderlighed, hvorledes Cavolini har kunnel finde 

Lighed mellem den af ham iagttagne og afbildede Yngel og den 

af ham anfårte Figur af Cancer paludosus i Miillers Zool. Dan. 

tab. 48, og dels det Forhold, hvori de liriopeagltige Krebsdyr 

staae til disse Snyltedyr. 

J. Steenstrup. 



245 

Til hele Aaret henhørende. 

- mee 

I Aaret 1854 har Selskabet at beklage Tabet af et af 

sine berémteste indenlandske Medlemmer, nemlig: 

Dr. theol. I. P. Mynster, Biskop over Sjællands Stift, 

Ordensbiskop, Kongelig Confessionarius, Storkors af Dannebrog 

og Dannebrogsmand. Selskabets Medlem siden 1818. 

Af udenlandske Medlemmer har Selskabet tabt: 

Geheimeraad C.F. Eichhorn i Berlin, en udmærket Retskyndig, 

især beråmt ved sit omfaltende Værk over den tydske Stals- og 

Relshistorie; vor Landsmand N. Wallich.i London, forhenværende 

Overintendant ved den botaniske Have i Calcutta, beråmt ved 

sine Arbeider over indiske Planter. Han har beriget vore Sam- 

linger med meget talrige og interressante Sendinger fra Oslindien ; 

den navnkundige Philosoph F. W. I. v. Schelling i Berlin, og 

den især ved sine Undersøgelser over Straalevarmen beråmte 

Physiker Mellon: i Neapel. 

Som udenlandske Medlemmer i den physiske Klasse har 

Selskabet optaget: 

Hofraad, Professor Wåkler i Gottingen, og Professor Milne 

Edwards i Paris. 

Commissionen til Udgivelsen af et dansk Diplomatarium, og 

danske Regesier, blev ifålge sit Onske foråget med 2 Medlem- 

mer, de Herrer Etatsraad Professor Larsen, og Professor Vel- 

schow. 

Selskabet har i Aarets Lob været samlet i 11 Måder, i hvilke 

der er holdt 9 Foredrag henhørende til den physiske, og 6 

til den historiske Klasse. 
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Det har i Aareis Lob understøttet Udgivelsen af Hr. Professor 

C. F. Allens ,Breve og Acistykker til Oplysning af Chr. II. og 

Fr.1. Historie”, og af Christiern Pedersens Danske Skrifter, udgivne 

ved C. I, Brandt; af den fårsinævnie Bog er iste Bind, og af 

den sidste det Ade Bind udkommet. Dernæst har Selskabet be- 

slultet at anvende indtil en Sum af 1000 Rdlr. paa Udgivelsen 

af Hr, Prof. Liebmanns Værk over de amerikanske Egearter. 

Ordbogs -Commissionen 

har i Aaret 1854 holdt 35 Måder, i hvilke Revisionen af Bog- 

stavet U er fortsat indtil Ordet Udvæxt. Bogstavels begyndte 

Trykning er fremmet indtil Ordet Udligger. 

Commissionen for Udgivelsen af Diplomatarium da- 

nicum, og Regesta diplomatica Daniae, 

har i Aaret 1854 ladet fortsætte de fornådne Forberedelser til 

Trykningen af sidstnævnte Værks anden Deel, fra 1536 til 1660, 

og gjennemgaaet de til Christian III, Regjeringstid hørende, 

af den antagne Redacleur ordnede, gjennemseelte og forågede 

Materialier, - Arbeidet er fremmet saavidt, at Trykningen, efter 

Commissionens Beslutning, vil begynde i Mai Maaned d. A. og 

uafbrudt vil blive fortsat, indtil Bindets Slutning, med de til 

den Tid samlede og under Trykningen forågede Materialier, 

saaledes, at dette Bind, der sluiter Værket, som man forventer, 

i A. 1856 vil kunne udkomme. 

Den meteorologiske Comitee. 

I det magnetisk-meteorologiske Observatorium, der staacr 

under Comiteens Tilsyn, ere de regelmæssige lagltagelser blevne 
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fortsatte paa samme Maade, som i forrige Aar, med Unifilar- 

og Bifilar-Magnetometret, med Barometiret, Psychromcetret og 

Indexthermometret. 

Middeltaliet af de lagitagelser, der ere anstillede med Uni- 

filaret i December, giver Delinalionen 

15? 4670 Vest. 

lagliagelserne i den botaniske Have ere forisatte, som tid- 

ligere, og Resultaterne af dem .meddeelie i de maanedlige 

Oversigter over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultalerne 

af de lagllagelser over Vindens Retning og Styrke og over 

Nedslageis Varmegrad, som anstilles paa Nyholms Hovedvagt, 

og over Vandets Temperatur paa Trekroners Batteri. Ligeledes 

ere de timevise Thermometeriagitagelser forisatte paa Nyholm. 

Fra fålgende Steder har Comiteen modtaget lagitagelser: 

Reikiavig, Justitsraad Thorstensen, 1853 September 1— 

Februar 28, Barometret Kl. 9, 12, 4 og Psychromelret Ul samme 

Klokkeslet, 1853 September 1-—October 20; Thermometret Kl, 

7 og 2, samti håiest og lavest, Havvandets Temperatur, Vand- 

mængen, Vindens Retning og Styrke, Luftens Tilstand. 

Ofjord, Lægen Johnsen, 1853 October 9—1854 Ociober 24, 

Barometret, Psychromeirei, Vindens Reining og Siyrke, Luftens 

Tilstand Kl. 6, 1, 10, Vandmængden. 

Upernavik, Missionær Kragh, 1853 August 28—1854 Au- 

gust 22, Thermometret Kl. 8, 2, 9. Vindens Retning og Styrke, 

Luftens Tilstand og Nedslaget. 

Frederikshaab, Missionær Mossin, 1853 Juli 9—1854 April 

15, Thermomeiret 3 Gange, Baromeltret een Gang, Vindens 

Retning, og Luftens Udseende og Nedslaget, 

Julianehaab, Dr. ph. Rink, 1853 August 1—1854 Juli 31 

Baromeiret og Thermomeirel 3 Gange daglig, Indexthermometret, 

Vindens Retning og Styrke, Luftens Tilstand øg Vandmængden, 
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Skagen, Fyrinspecteur Meyer, 1853 December 1—1854 

November 30, Barometret, Phychrometret, Vindens Retning og 

Styrke, Luftens Tilstand Kl. 6, 9, 12, 3, 6, 9, Vandmængden. 

Snedsted i Thy, Pastor Hansen, 1853 Januar 1—December 

31, Barometret og Psychometret Kl. 7%, 2, 10, Vindens Retning 

og Styrke, Luftens Tilstand og Vandmængden. ) 

Læså, Distriktslæge Krebs, 1853 Januar i—December 31, 

Barometret, Psychromelret og Vindens Retning Kl. 7, 12, 9, 

Luftens Tilstand og Vandmængden. 

Aalborg, Toldassistenterne, indsendt af Stud. med, Curtius 

Bladt, 1853 December i—-1854 November 30, Thermometret Kl. 

10, 2, 10, Barometret Middag, Luftens Tilstand og Nedslagets 

Hyppighed. 

Vederså, Pastor Jeger, 1853 Januar 1—December 31, Ba- 

rometret og Thermomcetiret Kl. 6, 12, 6, Vindens Retning og 

Styrke, Luftens Tilstand og Vandmængden. 

Stadil, Skolelærer Aagard, 1853 Januar 1—December 1, 

Barometret og Psychrometret, Morgen, Kl. 2, 10, Vindens Ret- 

ning og Vandmængden. 

Samsé, Pastor Hansteen, 1853 Januar 1—December 31; 

Thermometret Kl. & og 2, Barometret, Vindens Retning og Luf- 

tens Tilstand Kl. 8, 2, 11, Vandmængden. 

Hammershuus, Fyrinspecteur Raasch, 1853 December 1— 

1854 November 30, Barometret, Psychrometret, Vindens Retning 

og Styrke, og Luftens Tilstand Kl. 6, 9, 12, 3, 6, 9, Vand- 

mængden. ' 

Desuden har Comiteen modtaget Iagttagelser over Træk- 

fuglenes Ankomst og Lovspringet i 1854 fra Regimentischirurg 

Castenschiold i Nestved, Skovrider Albrecht i Boserup og Cand. 

pharm. Schibiz i Rødding. 

I Aarets Lob ere oprettede to nye Stationer, en ved Råd- 

dinghéiskole, hvor lagtitagelserne anstilles af Cand. pharm. 
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Schidtz, og en i Qvern.i Angeln hos Apotheker Jensen. Begge 

ere blevne forsynede med Psychrometer, Barometer, Regnmaaler 

og Sneemaaler. Ligeledes har Pastor Hansen i Snedsted faaet 

tilsendt en Snemaaler, og Skolelærer Aagaard i Stadil et Psy- 

chrometer. 

Derimod ere i Aarets Lob ophørte Stationerne i Reikiavig 

og i Nykjåbing paa Falster. Paa det forste Sted har Justits- 

raad Thorstensen paa Grund af Alder og Svagelighed ånsket 

at ophåre med den Virksomhed, han i en lang Aarrække har 

&vet i Meteorologiens Tjeneste, og Comiteen har hidtil ikke 

seet sig i Stand til at skaffe ham en Efterfålger. Paa det 

andet Sted har Pastor Sidenzus ånsket at ophåre, da hans Em- 

bedsforretninger hindrede ham i at besårge Iagtlagelserne sta- 

dig; hans Instrumenter ere derpaa blevne overladte Skovrider 

Holten paa Bandholmsgaard, der har paataget sig at anstille 

lagttagelserne. 

Den philosophiske Klasses Censur over den i Aaret 

1854 indkomne philosophiske Priisafhandling. 

Videnskabernes Selskab udsatte for Aarene 1853—54 den 

Priisopgave: at levere en efter Kilderne udarbeidet Fremstilling 

af Temperamentslærens Historie. Et Forsåg til en saadan, 

skrevet paa Dansk, under det Motto: Magni refert, qvali in cor- 

pore animi locati sint etc. er indkommen, men lader i Henseende 

til Fuldstændighed saa Meget savne, at allerede af den Grund 

Prisen ikke kan tilkjendes den. Jacob Båhm. er vel nævnt, 

men hans Anskuelser ere ikke fremstillede, Om Kæmpf, 

Steffens og Flere, deriblandt de franske Physiologer, som have 

reducerel Temperamenternes Antal til tre, findes Intet, og til 

Gall og Phrenologerne, hvis Lære stiller Temperamentet i et 

eget Lys, er aldeles ikke taget tilbørligt” Hensyn, 
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Priisopgaver. 

Den mathematiske Klasse. 
At udvikle de almindelige Egenskaber ved de nye imagi- 

nære Størrelser, som Galois har indført i Tallenes. Theorie, 

såa al deres Beiydning med Hensyn til Congruentserne. kan 

fremtræde som analog med den af de sædvanlige, algebraiske 

Imaginærer i Liguingernes Theorie, 

Den physiske Klasse. 
Da Selskabet ikke har modtaget nogen Besvarelse af den i Aaret 

1852 udsatte Priisopgave over Såsvampene, udsættes den paa ny: 

Da Sosvampene eller Spongozoerne endnu ere saa 

ufuldstændig bekjendte. at man ikke med Sikkerhed veed, 

til hvilke andre organiske Væsener de nærmest slutte sig, 

onsker Selskabet at fremkalde nye og gjennemgaaende 

Undersøgelser over disse Organismer. Det udsætter derfor 

som Priisopgave: en tilfredstillende naiurhistorisk og ana- 

tomistisk-physiologisk Undersøgelse af en eller flere; Arter 

af de Svampe, som leve i det salte Vand. Selskabet fordrer, 

at der ved Undersågelsen bliver taget særligt Hensyn til 

Artens eller Arternes Udviklingshistorie, og. Afhandlingen 

bor være oplyst ved de fornådne Tegninger og Præparater, 

og være ledsaget med Exemplarer, opbevarede i Spiritus, 

af den eller de Arter, som have tjent til Undersågelsen. 

Beldnningen for dette Sporgsmaals fyldestgjårende Be- 

svarelse er Selskabets Guldmedaille og 4100 RØRdlr. 

Den philosophiske Klasse. 
Der forlanges en historisk-kritisk Fremstilling af de pæda- 

gogiske Principer, som have gjort sig gjeldende efter Refor- 

mationen indtil vor Tid. 

For det Thottske Legat. 
Overhedede Yanddampe finde for Tiden en udstrakt An- 

vendelse i forskjellige Industrigrene; derimod har man hidtil, 
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saavidt bekjendt, ikke inddraget Anvendelsen af overhedede 

Dampe af Viinaand, Æther eller Svovelkulstof i Industrien, og 

dog kan der ikke tvivles paa, at ved en skjånsom Anvendelse 

af saadanne Dampe, maa i flere Tilfælde kunne erholdes værdi- 

fulde Resultater. For at opmuntre til Forsåg i den ovenanty- 

"dede Retning udsætter Selskabet en Præmie af 209 Rdlr. for 

den bedste Afhandling, som, støttet paa Forsåg, angiver hvorledes 

enten bedre eller billigere Præparater, saasom Fernisser clc. 

kunne erholdes ved rigtig Anvendelse af overhedede Dampe af 

Viinaand, Ælher eller Svovelkulstof. 

Med Afhandlingen maa saavel folge Pråver af de fremstil- 

lede Varer, som Beregninger over Bekostningerne ved deres ” 

Fremstilling. 

For det Classenske Fideicommis. 

1) Ifålge baade ældre og nyere Forsåg over den brændte 

Kaffees og de af den udskilte Bestanddeles Indvirkning paa 

det menneskelige Legeme, er det godtgjort, at den flygtige 

Olie, som fortrinsviis opstaaer ved de qvælstoffrie Stoffers 

Omdannelse under Bånnernes Ristning, er af en væsentlig 

Indflydelse. Det er da muligt, at der ved Ristningen af 

Rådderne af Leoniodon Taraxacum eller Cichorium Intybus 

ligeledes dannes Olier af en lignende Virkning, naar denne 

Ristning og de ristede Rådders åvrige Behandling fore- 

toges med fornåden Omhu, og åt saaledes den temmelig 

udbredte Mening, at disse Kaffeesurrogater virkelig skulde 

kunne frembringe Virkninger, som ligne den brændte Kaffees, 

er bedre begrundet end man ifålge tidligere Undersågelser 

af disse Surrogater har Grund til at antage. Selskabet an- 

seer del desaarsag for onskeligt, at man ved nye og omfaåtiende 

Forsåg sågte at erholde saadanne Oplysninger, at derpaa 

kunde begrundes en sikkrere Dom over de ovennævnte 

Kaffeesurrogaters sande Værdi, samt at angive de rigtigste 

Maader til deres Behandling og Opbevaring. 
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Selskabet udsætter i denne Anledning en Præmie af 

200 Rdir. for den bedst udfårte technisk og chemisk-phy- 

siologiske Undersøgelse over ,Cichorie eller Lovetand”. 

2) Ifålge gjentagne ældre Undersågelser findes der Metal-Ilter i 

mange Planter, navnligen, foruden Jern og Mangan, ogsaa 

Kobber. Senere Arbeider have godtgjort, at ogsaa andre 

Metaller nemlig Bly, Tin, Zink, Nikkel og Kobolt fore- 

komme i Planterne og kunne eftervises i deres Aske. 

Da det endnu ikke er afgjort, hvilken Rolle disse 

Stoffer spille i Vegetationsprocessen: saa ånsker Selskabet 

en omfattende Undersågelse af et af vore almindelige Skov- 

træer, f. Ex. Egen, med Hensyn til dens metalliske Be- 

standdele, og navnligen en sammenlignende Bestemmelse af 

Mængden af disse Bestanddele i Træets forskjellige Dele, 

saasom Veddet, Barken, Bladene og Frugterne, med stadigt 

Hensyn til den forskjellige Jordbund, hvorpaa Træet er 

voxet. 

Beldnningen for en tilfredsslillende Afhandling er 

200 Rdir. 

Besvarelser af Spérgsmaalene kunne i Almindelighed. være 

affattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller 

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens 

Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel, 

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som 

bærer samme Molto. Selskabets i den danske Stat. boende 

Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen. " Beldnningen for 

den fyldestgjårende Besvarelse af et af de fremsalle Spårgs- 

maal, for hvilket ingen anden Priis er nævnt, er Selskabets 

Guldmedaille, af 50 danske Ducaters Værdi. . 

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 

1856 til Selskabets Secretair, Etatsraad og Professor G. Forch- 

hammer. 
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Sag- og Navneregister, 

Bruzelius, N., Mag., Undersøgelse af Skaldynger ved Kullen, S. 146—204. 

Buch, J. P., Adjunct, indsender en Afhandling om practisk Rod-Uddragning, 

S. 213: 

Budget, det Kongl. danske Videnskabernes Selskabs for Aaret 1855, S, 212—13. 

Bøger og Skrifter, skjænkede til Videnskabernes Selskab, S$. 5—6, 9—10, 

63—64, 90, 128, 130, 144, 190—191. 208—210. 

Dynger af Skaldyr, paa Måen S. 192, paa Taasing S. 192-93, imellem Korséer 

og Skjelskår S, 194, ved Kullen i Skaane S. 196—204. 

Egearter, nye amerikanske, deres Diagnose af Prof. F. W. Liebmann, S. 

169—189. 

Egeslægten i Amerika, S. 160—189. Dens Inddeling, S. 163, 164. Forfattere 

som have bearbeidet den, S. 164—166. Udbredelse i Amerika, S. 

166—169, 

Eschricht, D. F., om Idiotiens Helbredelighed, S. 130—143. 

Fénelon, om denne Forfatters Breve til Grevinde Gramont og Oeuvres spiri- 

tuelles, S. 10 og fålgende. 

Forchhammer, G., om Meteorjernet fra Nzakornak, S. 1-—4. Fortsatte Under- 

sågelser om Kogsaltets Indvirkning ved Mineraldannelse, S. 91—125. 

Metaller i Jord og Steenarter, S. 94—113, i Planteasken, S$. 113—119, 

S. 208. 

Gramont, Grevinde, hendes Levnet og Brevvexling med Fénelon, s. Hamilton. 

Grove, E.R., polyt. Candidat, indsender en Afhandling om Marskdannelsen, S. 63. 

Gyllenstjerna, C., Baron, Undersågelser om Skaldynger ved Kullen, S. 166—204. 

Hamilton, Elisabeth, Grevinde af Gramont hendes Levnet, S. 21 og fålgende, 

hendes Brevvexling med Fénelon, S. 10—62. 

Idiotien, deus Helbredelighed, $. 130—143. 

Jern i Stene og Jordarter, S. 98. : 

Insecter, skadelige i Naaleskovene, S. 208. 

Kileskrift, den Sakiske Art, ældste af Cyrus, S. 65. Indskriften ved Behistan 

af Darius, S. 66—84, Sammes Indskrift paa Terrassen i Persepolis, 

S, 84; og over Gravhvælvingen i Persepolis, S. 85 —86. AÅrtareræes 

den Andens Indskrift i Susa, S. 88—89, 

Kobolt i Stene og Jordarter, S. 98. 

Kobber i Stene og Jordarter, S. 98. 

Liebmann, W. F., over Egeslægten i Amerika, S. 160. 

Mangan i Stene og Jordarter, S. 98, 

Marskdannelse, Afhandling derom, af E, F. Grove, $,. 63. 

Metallernes Fordeling i Steen og Jordlagene, S. 91 og fålgende; i plutoniske 

Bjerge, S. 99; metamorphiske, S. 100; ældre neptuniske, S, 100 og 

nyere neptuniske, S. 101—108; i Planterne, S. 111—121. 

Meteorjern fra Niakornak, Beskrivelse, S. 2; Forekomst, S. 1; Bestanddele, 

S. 3—4. 
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Meteorologisk Comitee, vil udgive et nyt Hefte af Collectanea meteorologica, 

S. 208; dens Aarsberetning, S. 216—219. 

Meteorologiske Iagttagelser i Kjåbenhavn 1854, for Januar og Februar imellem 

S. 90 og 91; for Marts og April imellem S. 158 og 59; for Mai og Oc- 
tøber imellem S. 210 og 11; for November og December efter S. 225. 

Molbech, C., meddeler: Bidrag til en kritisk Oplysning af Forholdet mellem 

Chr. Pedersen og Anders Vedel, S. 129. Ligeledes: Æsthetisk Under- 

søgelse om Forholdet mellem det Latterlige og Comiske, iste Afdeling, 

S. 190. 

Nikkel i Stene og Jordarter, S. 98. 

Ordbogs Commissionen, dens Arheider i. 1854, S. 216. 

Pachybdella og Peltogaster, Snyltedyr paa Krabber og Krebs, S. 145 --158. 

Udbredelse, S. 147—149. Udvikling, S. 149—150. Plads i Systemet, 

S. 154 og fålgende. Tillæg og Rettelse, S. 214. 

Rink, Dr, opdager Meteorjern i Grånland, S. 1. 

Sakiske Art af Akhæmenidernes Kileskrift, S$. 65 og fålgende. 

Scharling, C. E., Prof. theol., om Fénelons Breve til Grevinde Gramont og om 

hans Oeuvres spirituelles, S. 10—62. 

Schjellerup, H. C. F. C,, Observator, om Tycho Brahes Comet af 1580, S. 7 —8. 

Schulze, Forstsecretair, indsender Bemærkninger om skadelige Insecter i Naale- 

skovene, S, 208. 

Steenstrup, J., Bemærkninger om Slægterne Pachybdella og Peltogaster, S. 

145—158, $. 214... Bemærkninger om den formeentlige Dimorphie 

hos fuldt udviklede Individer indenfor een og samme Art af lavere Dyr, 
S. 190, Meddeler Fortsættelsen af Comiteens geologisk - antiquariske 

Undersågelser, S, 191—207. 

Sølv i Stene og Jordarter, S. 98. 

Tin i Stene og Jordarter, S. 98. 

Vaupell, Ch. forlanger sin til Optagelse indsendte Afhandling, tilbage, S. 208. 

Videnskabernes Selskab: Regnskabs-Oversigt for 1853, S. 125—26. Fraflytter 

sit gamle Locale, S, 211. Budget for 1855, S, 212—13. Dets i 1854 

ved Dåden afgaaede Medlemmer, S. 215. Dets i samme Aar optagne 

nye Medlemmer, S. 215. Selskabets Møder og åvrige Virksomhed, S. 

215—16. Dets Commissioner og deres Arbeider, S. 216—19. Bedåm- 

melse over indsendte Afhandlinger og andre Arbeider, S, 7, 127—28, 

219. Priisopgaver for 1855—56, S. 220—22. 

Vismuth i Stene og Jordarter, S. 98. 

Westergaard, N. L., Afhandling om den anden eller Sakiske Art af Akhæme= 

nidernes Kileskrift, S. 65 og fålgende. 

Worsaae, J. J. Å., meddeler Iagttagelser om en Indvirkning af romersk Cultur 

paa de nordiske Lande, S. 6. 

Zink i Stene øg Jordarter, S. 98. 

Ørsted, Å., Dr., indsender Tegninger af Dyr fra Centralamerika, S. 6 
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Barometer , Thermometer i Skygge mod Nord. 
5 | reduceret til 09 Reaumur, 

za 21 Fod over Jorden. ; [2 Fod un- 

& 9 Formiddag. | Middag. | 4 Bftermidd. TF HE: brxn SSERE LER: 
sp Middel Lavest. | Hoiest. Middel Vande. 

Corr.-0?19 | Cels. Cels. Ø Middel. 

1 |328,00 | 327,60 | 328,08 | — 2,71|— 3,1 0,81. 3,7. 1140/95, f-sne 2Ø 
5013 850 196 | 301367. | -=1642. | == 04 5,8| 1,6 |—0,6- | Taage 4 
59185295 15653550 | 33 670" 6,26 == 799 40/. 1,4 7—01 | Taagedt 
AS E35 07 5 "96 | 734, AG ST 40.0 SK AE > 0,01)! Sne 1% 
5183138) 730, 53130, M3SAE="RA9 "ERE VU ENERØ 0,0 
61728594) 198 1811799, "0030 "376 0;0 54 0,0 | Sne og 
TUSE TONE, SVINER PE RRAG | 2480lg (Ure ha ET 0,0 18: 
FS) BES SEES TD RES VRE TEE TEE DN hEETE JET ENE ES UA ER 0,0 | Sne 18 
971031,1.69 KL398 (OD | EGØRKRO I FR Kar ss OST 0,0 8%. 
KORS SE 3503) SETE NOAA 485 1/8: 1. — 4000 

UNE 103 8388 AA — 101 | 36 141 00 
12 | 38, 95) 38, 84/-38, 791 — 224|— 3,2 12110 gg 
1859 25 SO SST SE 60] 9 SÆT — 78 AOA RS Hand ber TID) 
14 | 59,20 +38, 89) 38,50 | 247 | 143 ASE TONE 96 
15159415 ho mat nu go sas DER EDER PAL BESET DT Så ES 71 8 
167138; 105 EFTER ES EOS EET SÆN] 1,5! 0,9 | 0,0 -|-'sne 175f 
17 1559/57; 5904 595109 Og 439 1,4! 0,9 1—05 | sne 209 
18 | 39, 26! 39, 05| 39, 62 088! 0,1 21| 0,9 |—0,1 | Ssmaareg 
19 | 40, 66| 40, 88| 41, 18 0,64| 0,0 29 0,9 | 0,0 f Ligelede 
20 | 40, 79! 40, 47| 40,03! — 0,19!— 18! 0,8! 0,9 | 0,6 | Ligeledel 
21 | 40, 43| 40, 70| 41, 39 80 (17 36) 199 1,5 12 

22 | 42, 53| 42, 59! 42, 23) — 0,97] — 20| 15| 09)| 12 
93141021 740; 18074095 1141 | 09 041 00 0% 
24 | 39, 46| 38, 78! 37, 791 — 1,09! — 2,9 0,0! 0,9 | 1,1 | Taage 1 
25 | 38, 07| 38, 40! 38, 88) — 0,06|— 23| 1,3! 0,9 | 1,92»| Taage 2 
26 | 38, 09| 38, 35| 38, 90 1,561: 1701 32)" "00 aa nern 
27 | 43, 06| 43, 57| 43, 653 0,81|— 2,0 SAA henne Lej Fr 
98 | 39, 52| 38, 44| 57, 56 0,95 t-=0;E "ros rn ES lege 
29 | 36, 36| 34, 92! 30, 40 0j6a KERN DET ER EDR SE 15f 
30 | 30, 75| 31, 67| 32, 46 256! 0,7 4,9| 10 | 1,6" Rend 
51 | 32, 10| 35, 09! 34, 17 305 (3 8450 BØ 90 7 1 

W) Thermometret første Gang i Vaage. ?) Thermomctret i aabent Vande. 

Middeltemperatur. 

i Preng EAR AES Maanedlig Vandmængde. 
; — 5,14. — 1,25 B 

FEE. 1458 20,08 Par. Lin. 18,05 Par. 
VT () 58. — 103 Sr sål" TYRE 
1-31 —1,22. — 1,22 



Vindens Retning Vindens Styrke | Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

" (0,24) | O. o. S0. SØS ODS ES ES. ms ms kl 

gf (OG I NOSKONOS "ONO: 103 13837 11 LUR Kl kl kl 
114, Sne 223—07. OSO. Stille. WNW. NW. | 1. 0. 1. 3,5. | bl. bl. kl. kl 

NNO"NNO; NNO: NOS 30 7384 173 UDE DE kl bl 

O. 0. So. SO SISSE 6 ons ms. ms mm 

ig 01— (SANNES OF SO: FOSO: FOSODT ÆRA AA ma mm. mM. 

Hk: 90:—1. (117) | 0s0. so. s0. s0.|4. 4. 4. A | m. m. m. m. 
' (OSS) EO FO FO8ROS FOSS 567. 8 sn m.m: 

(GIS) NFOSOOSO OM OS 8 187778 an nm om om 

(2,05) | 0. 0. OS0o. OSSE SEER mms 

0. 0. OS0. OFFSET Ms ns mn 

0. 0. 0. "O)S) ME Ks FS RRS) 1 57 FORD) HR 1) Pa 8 

i GJED: SSO. SSO SE TR SEE ns km bi 

18 OS OSO FOSOL SOS IEEE ør ER MS DM NO 

SO "SO. SOS FOSOD HS TE om Rs 

[DYST SE, 0 757 8 FRNRas FG 0] RE; 77 SR RRS D/S (SR BE TREE TRE 

50 (OPSI Sblles "SE 08 SSO OD SE EM mmm 

e Dågnet. OPZFSW. SW. SW. SW.1(17%, 1. 92, 1om. mm. cm. m 

0:09 |. SW. SW. Stille. SW. 1. 0 51.7 m. m. m. m 

1, Taage 6— 0,09 | SW. SW 585 SEERE MM PM DE m 

age 67— 014 fS. S. wW. NUDE SE SA MI nomen 

OMEN WWE W. SPS FS HET Jon ms sm 

aregn. OMA SW. WSW. OW. Wo 1. 11. 1. Fm. m. m. m. 

Z. HUS RSS OSS ESS SE FED ad UDE Sk 

i, SSW.SSW.WSW.WSW.) 3. 3. 3. 1. | m. m. m. m 

, 71—10. OBE SLS SW TR 4.42 om bl kl kl 
0,27 | W NU SNE HESS HE SOPHIE bi 

SEE SNS NNE SE SSI SO DLR. ms mM 

81572327) 0781 SW. W. SW... SW.11. 1. 3. 35. fm. m. m. kl 

1,29 1 W WS ON 133 DSO SDI bl: bl DE 

1,13 | W NON ENNNE 3 9 1370 0 6 KDK KL 

Vindforhold, 

1854, 50 Aar, 1854. 50 Aar, 

NE 000 0,09 BARE 0,li 0,12 

NO 5540; 04 0,11 SW... ..0,19 0,17 
O£- —.025 0,12 W052015 0,16 

50: 018 0,13 NW. .. 0,05 0,10 

Stille . » 0,02 
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Thermometer i Skygge mod Nord. 

21 Fod over Jorden. 

4 Eftermidd. 

Corr.-0?29 

—- 1 GI 

CQICGICICICICI CI CI RODOm ere GO gt 

—2,07 | 

0,51 | 

— 1,16 | 

0,75 

0,41 

1,41 

Middel Lavest. Hoiest. 

Cels. 

0281 .— 0,5 

1,21 |— 0,8 

2,81 |— 0,4 

— 0,14 |— 2,0 

0,61 |— 0,8 

3,11 | — 0,8 

2,11 1,6 

1,06 |— 0,8 

— 0,84 |— 1,8 

— 4,72 |— 7,8 |— 

— 4,39 |— 81 |—; 

— 6,19 | —10,1 |— 

Vel ER 0 ltr 
0,29 |— 6,8 

0,88 |— 0,8 

—0,47 | — 1,9 

0; == 24 

— 0,04 |— 1,2 

ERA BØ 

0,36 | 

0,08 | 
1,39 | 

1) Thermometret i Uorden. 

Middeltemperatur. 

45 Aar. 

1-10 —1,24 

11-19 — 2705. —0/65 

20-28 — 0,06 

1-28 — 0,27. — 0,65 

Ce!s. 

2 Fodi 2 Fod un- 

der dagl. 
Jorden. gs 

Middel. RE 
Middel. 

REDE NE Er 
170,48 
170140 
10| 0,8 
10; 5;0 
1,0: 1020,9 
VOER 
10| 1,0 

io s0e 
1,0| 0,0 
1,0 |—0,82 
Vol oig 
1/0 to 
0,9 |—0,5 
1,0, 1—06 
105306 

2) Tbermometret i Vaa 

Maaned], Vandmængde. 

1851. 29 Aar. 

13,15 Par. Lin. 17,24 Par: 



Vindens Styrke | Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

OS HEN WSSRENNNS ESS NWA GONE mm Kl 
SENNELS ONNN SONNE SD ØE ÆRE BIDT. "BI KI 

] 0,09 fOWNW.WNW.WNW.NW. [4. 4. 4. 6. | bl. bl. bl. kl. 
5. Rusk. NU NS SNE RT ES SIS MK mm. 
"Sne. SNS SST BE mm ms kl 
23. 0,84 | WSsW. WSW. W. w./[2. 2. 3. 3,5. | m. m. bl. kl 
'> 01—1 Hagl. 0,90 | W. W. WNW. WNW./ 3. 3,5. 5. 4. | bl. bl. bl. kl 
Hagl. 0,711 fw. W. WNW. WNW. | 3,5. 3. 3. 3. | pl. pl. bl. kl 

OWN WEENWSNNN SONGS 38 3 3 DE DE kl bl 

(OR ENWE NO: NO NOS HAJ CA AT AIU BID Kl 
ONDE FONDENS SN NT SS BUSKE BLK "pl 
N: VON: NO. NN0. 13,5. 35. A-M bl. kk. kl, 
NNO. NNO. NNO. Stille. f4. 4. 3. 0.) bl. bl. kl. m 

195—21%, 63— (0,19) | W. SW. SW. SW.) 1. 1. 3. 3,5. | m. m. m. m 
n. CO) SSW. SW ONWS WS 43,55 AS 43 mb "BE Ob] 

NWSENNWS ONS EN Wi HÆS NE) SUS BESES BIL SK 
j NE SW SSW USL 23 SR om mm Umm 
92—20 Byger. BOHESS WIN NNE AE SBDE LEES PE ROB ms bl kl 

i 0,10 fw. N. N. NOE SST KMS DE DI kl 
"| 

Sne -11— OVTIRENOS NOS SW SWo HA AL OS OBE. ma. ms om 

se 213—02. (0,50) | SSW. WSW. Stille. N. | 3,5. 1. 0. 1. fam. m. bl. kli 

DAT KONOS FONG SS 8 MON Tass bl an 
SSW. SW. WSW. WNW. | 1. 3,5. 3. 3,5. | m. m. m. kl 

VSSRENNER ENN NOW SW 375550 Me DN BE” ms ms um 
ne 23—2-", VORES NWESW.NWS NW 13:73. ASM BSN DE ms "ms kl 

KN NON GEN BT BSA ORE KOL All 

NNNGENW USS WSOSSNVE ØS LAS SES BE Ob Om mm 

age 171—9, Regn. 0,83 | SSW. SSW. SSW. SW. | 1. 1. 1. 3. | m. m. m. m 

Vindforhold, 

1854. 50 Aar. 1854. 50 Aar. 
NE 012 008 SEES og 97 
NO; 20110 0,10 SW: 0/23 0,19 

2, 2002 0,12 WE  019 0,18 

0000 0,10 NW>. … 0/25 0,09 

h Stille . . 0,01 
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Barometer . i 
= reduceret til 0? Reduner: Thermometer i Skygge mod Nord. 

SM | | 21 Fod over Jorden. 2 Rod, | 2 Fod un= | 

ca 9 Formiddag. Middag | 4 Bernie TT vest, | matest, | Jorden. sg | 

Corr,-0?34 | Cels. EN REE TE | 

| 
1 1343,/742 | 344,13 | 344,58 2981 0,3 [Er HEST bs hl 
OKAS DAS: (245. 747 10.45, 30 2404105 0,8 | 0,9 | Taage 188 
3 | 44, 70| 44, 46| 44, 09 2,99|— 0,6 LES FE 17 | 
A | 44, 01| 43, 84! 44, 90 3,16 0,0 8378 1,7 | Rusk 134 
5 | 41, 12! 40, 00 | .39, 75 3,66 0,1 6;5.| 0/8 1,8 | suve 6—1f 
6 | 42, 59! 49, 88| 43, 44 | — 0,44 |— 3,4 HE RE | as | 
7 | 45, 45-45, 33 | 44, 4911 — 0/42 — 3,6 1786 70 1,6 | 
8 | 40, 41| 39, 97| 38, 96 EST RRS AD OT 1,3 | Taage 2 > 
97 36, 82| 36, 22| 35, 24 4,14 1,9 78! 0,8 141) 134 

101 35, 81! +35, 60 34, 86 6,46 AO 10 90 1,9 13fi 

11 | 35, 34! 35, 04 |. 34, 39 4,49 1,6 SERESR DO 1,8 | Regn 2 
12 | 37, 93| 38, 63| 39, 23 4,56 3,2 7,61 15 | 23 | Regn 157å 
13 AL 243 MM 651241 7462 2,19 1,7 6,0 95] 50 1827 
14 | 42, 10| 42, 07| 41, 95 1,16|— 0,6 40| -2,0 1,6 ik 
15 | 42, 37| 42, 41| 42, 60 176 =795 10) on go | 
16 | 43, 30! 43, 19| 43, 15 1,36|— 1,2 50 | 0 Eg KH 
TØ BEL Er re ENERET ABE, SAS] 146-704 BØ OSSE L 
NE ENE REE REN] FREE TET ET 5 RRSEL AT BE PAryat MT | 
19 | 41, 22|- 41, 09| 40, 88 De 40 AT DT RO | 
20 | 41, 75| 41, 64| 41, 30 1361245 48| 20 (> 
21 | 38, 85| 38, 91! 39, 49 2,39|— 2,0 GAD 1,4 

29 | 38, 33| 36, 84|- 35,-40 50196 92! 20 1,7 
98 BAR 75 34; CAD |;-33) 73 3,74 0,9 87| 21 kr 
94 | 34, 32| 35, 10! 35, 78 3,26 ll TON GE0 0) 1,9 | 
35151547 (530; 511799 14 3,56 |—. 2,0 80| 2,3 1,7 | Regn 18: 
96 153117 (43432) 785 40 226 0,6 GA og 1,7 
IT ARSS SAT | 58, 39. 430:—17 DAGS KN ESS ES: 80! 2,3 1,3 
98 | 36, 22! 37, 07| 37, 78 2,94 0,8 TØ ERESS ON. 1,9 | Regn14-åi 
29 | 38, 00! 38; 04 | 37, 22 ALS SS s 1 7 Bas TYND ESRB OGS dets f V) 198: 
30 | 39, 10| 38, 90| 38, 67 5,96 30| 11,9) 28 |.-25  f Rusk158 
31 | 37, 03) 37, 401 38, 01 5,99 NESS (UK RGS] Så 202, 

Middeltemperatur. 

1854. 45 Aar. 

1-10 2,70. 0,59 
11-21 2,08. 1,37 
22-31 3,87. 1,97 
1-31 2,86. 1,33 

1) Thermometret i aaft 

Maanedlig Vandmængde. 

1854, 29 Aar. 

8,98 Par. Lin. 18,67 Par. L 



Vindens Retning Vindens Styrke 

» Sne &e, 4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. 

1587 VEN -AVNYSSVNV VNVs |-5-33,75.7,8 2. 
19, Va AVS VE SVINE NES VIN VE DE YDE 30 13) 

UNE SSYNNE EVNEN 0 le ES 
YNVENYS OVNV. ONE | 125-480 3, 

Regn. NNE SEN NNS  UNVGO As ÆG" 6. 
(OA DAENV SIN UNNVS ON: 03. 13,773 75 

SOS" ISSN SSVE 15001 vs 6 
Rusk 62— SSVyURSVE SSU MSN 183, AS SØ 

d BUS KYSYK AVS. VS Y VSVE IS 23. "35 7345: 
Bern 32—112. 1,06" 0V. VSV. ;VLS. "VSV. | 3. 3,5. 3. 3,5, 

; LEDTE, VERNER ERNEST 5 SSR TYR EDT 
ES GÆR. NV NV NV 44135 3 
M12—9 91—711,0,10' | Stille. SSYV. S. SS0.10. 0. 1. 1. 

so. SSG IS SANS OS BENE BEDES 
Sør SON VSO "80,1 350:3.5785 285 
SOME So) SO 8071335 58 5 N SE 
&. &. d. GA DE SER 
OSIOSOS OSO3” FOSON TE 3 SEM 
Stille. "Stille; NNV. NV. [.0.-0. 2, 58, 
NY-NNO: -ONO. "NNO: "(373,5 12,19, 
NNOZ NNO: ”NNO: "N. | 3) 73,075, —3: 

; Ses AVE VS NNV 102258. VÆ 
N NNVSSNNYENNYSENV > [304 2,35: 35: 

NVE NY SONNY NNV 145055 135, 
bye 098 (VVS VNV. SO OVNV: | 1 1.1 445: 
- OMG KYNVS SNS ENS SNNN BEDE AS. 
Å NNE Sie VEN RO ET 
É Sae, Taaze72—178 1 V. SV. N.  NNV. 13.2. 3. 1. 
f VE s SINVEOSNNNE I 1 VS 
L aage18-211,Regn51- | NV. NV. SV. SSV.| 1. 0. 1. 1. 
j 233—33” Regn. 1,19 | SSV. SSV. NV. N.|1. 1. 3. 0. 

Wande. 

bå Vindforhold. 

3 1854. 50 Aar, 1854. 50 Aar. 

NEDAD "010 SE 28008 013 
. NO... .. 0,03 0,10 SV 009 0,16 

p Os 006, 0,15 Word JO2A - :0,16 
i S0....010 0,09 NV 5095.- 4011 
s Stille . . 0,04 

Luftens Udseende 

4 Gange i Døgnet 

kl SKE--kE SBI 

ms kl: kl. "RI 

KKI KL "Kl 

kl SKE RE Kl 

mos 70 

Kl SK KE Sk 

BER: kl "BE 

m. m. m. m 

m. m. m. m. 

mm. ms .m: 

bl. m. m 
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Soransk 

Barometer, ML ; pag Yi 
1 fedaceret +00) BERKIKER, Thermometer i Skygge mod Nord. MA 

% 21 Poi over Jorden. | sense 2 Fo & nd 

+ [9 Formiddag.| Middag. | 4 Eftermidd. HF 5 Jorden. | Jer dagl. 1 
Middel Lavest. Høiest. Middel Vande. å 

Corr.-0?35 |  Cels. Ce!s. "| Middel. A 
] 

1 1359,"61 | 339,"64 | 340,52 5298 2,9 11,0 395 2,3 Taage 15— 

MMA DSA AR 53 1.41, "792 1,53 4,6 14,1 3,8 3,Å vd 

37, 47| 36, 99| 36, 691 4,55 25 9,0 40| 23 | Regn 213% Bb] 

Al 40, 01! 40, 02| 39, 78| 4,53 0,1 9,8 40 | 1,9 
5103833 |557, 70| 37,491 "588 104707 40| 25 k 
6 | 40, 86| 40, 13| 39, 00! 6,48 0,0| 122 40| 24 Å 
781857, 58 37,440 | 37,401 528 32 | 10,2 411 2,3 | Regnbyge 4 
8 | 39, 72| 39, 64| 39, 17) 475 "0,0 9,5 41! 2,9 | Regn 203% 
9 | 35, 05) 34, 66| 34, 07) 6,90 44 | 12,9 43| 2,9 | Regn 181- 
0 | 59, 19! 39, 24| 39, 00! 5,63 007 275 EDT: 

NT 58307 1288; 07" 38; 366,18 Er GERE (5453 WAS Gag 
12 | 43, 34 | 43, 76| 44, 061 4,20 0,3 8,8 45 | 34 | 
150 4586545 070450 108 1 HÆS 1220 174480 AA | 29 R 
141743 631.45 961/492- 94AN 693 1— 05" 1.199 AA | 0) | 
1511550 5601387 6938 01 167 77,582] 509.14576 45 | 32 ; 
16) 36, 49| 37, 03| 39, 08) -6,20 5 | 5451 AT SIE | 
1711545, 461045 4048793] 4700 0585 145 48 | 39 ) 
48 1 43, 06:| 42, 85/7 42, 141 7,00 0,0 | 149 KE ER 1, Led | 

| 

| 

19 | 41, 48| 40, 89| 40, 28| 8,08 1,5 | 16,0 50155 
20) 38, 41) 38, 01| 37 06| .9,53 (HORSES gt 5728 

21134, 00! 33, 62| 32, 991 - 8,90 SN) MO Ia ES ES ] 
29150; 76130; 36-30; 031: "9/63 Aj] 570 764 I 
231 353,71 734, 60) 35, 631 4,65 DÅ 58 | 15/6 | 
SAN 40,:13./. 40, 22) 40, 27) 270 | — 20 5,8.) 4,2 | 
95 3881 | 370702] 36, 731488) | 93 5,6 | 43 | Regn 139 
26 | 39, 33! 39, 33! 39, 25) 5,13 1,5 5,5.) 40 | 
DT 35; 01 | 30,951 29,171" 320 1,4 5,5 | 4,3 | Regn medf 
28 | 29,.26| 29, 17| 29, 04) 3,40 1,9 54 | 4,0 0 
29 1 29, 90! 30, 08! 30, 09)" 4,68 15 5,5 | 3,9 | Regn 13-Øf 
30 | 31, 08! 31, 12! 30, 85) 4,95 0,5 5,5 | 40 | Regn 5$8 

1) Thermometret i Uorden, i 

Middeltemperatur. å 

1854. 45 Aar, Maanedlig Vandmængde.  É 
1-10 575. 5,96 RES, 39 Mer. 

11-21 6,40. 5,07 9,33 Par. Lin. 16,58 Par. Lif 
21-30 521. 624 SE 
1-30 5,79. 4,85 



Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 

Yindens Retning Yindens Styrke 

» Sne &e, 4 Gange i Dågnet. 4 Gange.i Dågnet. 

:, Regn. EOS ES MEE SES ASVE SND 0 RE Aas Bl BE DR 

| Sy: WE VNV. NES EEN RE 0 SØ KS RI RIS 

Hagl”. 0,04 | V. Wi vw NUET ES SD OB 

NNU SEN NNE NEN SNEG IEEE SE on 7 ØS SS ege SR an 3] 

VNV. Vs v. Å AVH En) HD SED FEST: SEE 5 TREN | FA] FRK ES DART 7 Fne F IS 

NV: VNV. WS NEM DEN. DIES SE ms B.B l bl. 

—181, VS NENN ENN ESNNS 5 SLS DE GAS GA SKE kl 
i NSEENNSENN NNA TEDE ENE TS mg Nan 
É UNDP S NEDEN SNS. NS NNE DE SO FA SGD AR RBR SR VRE 

Å NV. NUV SSINNLENN SØD SB RØR EET NEL San OR 

NES CNE. ON NNVSR 3-5. 35. 2 RE bl: Bl SR 
S0. NO. NNO. 1552-72. RR REG SR ll 

N. N. Sø. "DR 150 ERE He] BREV y JER, 18 HT RS RBR FRE 1 
V. N. SV. SS DE 1 SN HER RR 
SSV. S:s SSY. SETE SATA DE MBE BRS 

SKER NV UNNO SO KOLIK DETS REE HEUER FE 
JkSO SO: SSO. OS 0302 SER SI: OK 

We VIN VS SVIN NS fr fr tns Åse SED PEDE HERE af SE JAR 

Van Ve VSV. SNEEN SEE OVER 

VSV: Stille SSO: "SSO HF OS SSO SK SKOOR 

Sie SNNØS: NOS SAA 95 54:05 kl KkE LK 

Va Se NVE NNØS AMS SO HO RSD BE BLOD 

NNO:. NNO. NO.NNO: | 3. 4 732. 4, [OBL bl .Bl. Kl 

NO. NNO. N. NOS ASS ENE kl. bl BES KI 

KH NO. v. Vv. ENE 1 Jr HR ae, JES PS) 0] USR 9 RR DT ER 9] 

i SB N: KO FOND KANON SEES 10 SST RL RL 56 kl 

4 171—3, 3— 0,68 4 VSV. "SV. "SV. SV.11. 1. 3.7 1.) m. mm. kl 
i 4,39 | SV. Stille. Stille. SO.f 1. 0. 0. 2.f m. m. m. m. 

igelbyge 104-11. 2,79 | 6. NO. NOS ENS EGEE8  T3E as 0 ON 
N. N. NV. BURDE DE ED SIS sans Vo 

i 

i 

; Yindforhold. 

1854. 50 Aar. 1854, 50 Aar. 

NE EOS 014. BENS 005 7.013 ; 
| NO:..4012 0,11 Sv — 049 
N ORG 045 BE OG 70:15 

807.007 014 NV....0,22 0,13 
Stille . . 0,06 
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(5) 
GS 
—- 

UDE 

Dons eo - 

reduceret til 0? Reaumur. | 

Barometer , Thermometer i Skygge mod Nord. 

9 Formiddag. 

21 Fod over Jorden. 2 Fod un- 
2 Fod i 

Middel 

Corr.-0742 

6,93 
7,61 
9,41 

10,33 
6,83 
6,78 
8,53 

10,28 
9,78 
8,36 

9,06 
8,66 

10,96 
TS 
9,03 

10,06 
9,56 
8,23 
8,33 
8,33 

10,18 

am 
11,28 
12,61 
12,13 
9,31 
8,26 

11,13 
1,141 
8,56 

11,96 

Middeltemperatur. 

Middag. — | 4 Eftermidd. 

MES SON] 329,27 

22! 30,41)! 30, 
88! 34, 36| 34, 

BE 833553 13, 

051532, 26131, 

(2/34, 37.) 735; 

97! 34, 92! 34, 

21) 34, 98] "IA, 

37| 35, 52! 35, 

PA EST, 6 57, 

55 137,7 95 | 38, 

92| 39, 94! 39, 
83! 38, 65 | 37, 

åT | 58, 46)! .38, 
8545887 -8387 

ST 158 8217385 

22)! 538, 86)! 38, 

64! 36, 64| 36, 

PA SE An 

83)! 38, 86) 38, 

97137, 73) 37, 

76| 36, 63! 36, 

36 | .36, 34! 36, 

ANES, 82 236, 

69| 36, 45)! 36, 
Al VED 19 7535; 

Sl ES5 3297 5855, 

061536; 718 |-736, 

55.) 36, 65 | 36, 

BO ID, FØL 735, 

10! 38,. 37! 38, 
U 

1854. 

1-10 8,48. 

18921 79710. 

22-31 10,75. 

1-31 9,43. 

45 Aar. 

7,95 
8,92 

10,51 
9,19 

der dagl. 

Lavest. | Håiest. RE e« Vande. 
Cels. Cels. rccer… | Middel. 

2,6 | 10,9 4,3 
62 | 12,0 
64 | 161 4,9 
58 | 18,3 
ga 5101 
st UEASN 
45 | 145 
65 | 172 

16,6 
141 

15,3 
16,0 
18,5 
155 
165 
ind 
17,4 
15,5 
15,0 
14,6 
18,9 

19,1 
20,3 
21,6 
20,8 
16,3 

x) Thermometret beskadiget. 1) 134 Lyn, 1-2 

Maancedlig Vandmængde. 

1854. 29 Aar 
20,76 Par. Lin. 17,17 Par 



Vindens Retning Vindens Styrke | Luftens Udseende 

1) Sne &e, 4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

—9, Byger, 66— 0,67 | SV.  VSV. S. S0..%3. 1. 1. 3. | m. m. m. m 

i. KOLSKS OT SNE SNE SVENN SS ADS SS ESS ng 28 BI 

0,60 | Sv. NE SV. STE 8 KM BR. 0], bl 

2,46 | SSO. ss S. SV SESTS 225546. Kom dbE m (bl 

31, 71— 0,46 | 0. NØ AND, "ON 126735 35.75) Kr SISSE DB 
DØ NV: V. V. VSSE 63 6; 2. em DL - bl bl 

E9—102 SOLE SE SNE SVENS TND: 153, BUSKE DTS b] 
0,16 f sv. S. SSO. SRI ØR de EDR SD, BIS 

12. 0,88 I SV. SV. S: SEES ASS Hm SB NODISNOD] 

l, MG N N. NNO AR 222 5118 as SE Nb] 

VOSENE SEN IN ON 
NV. NNV. NO. NO. 
Stiller sr SK DSO 

i 0,13 | sv. SV. NNV. ONO. 
1,69 | sv. SV. NO. ONO. 

NV. "NV. ONO.  N. 
NO. SO. S. sSsvV. 
Syv. VNV. "NV: 
NV. NV. NNV. NNV. 
NNY. V. NNV. NNV. 
SV. SV. SSV. S. 

- 

. . 

mæ 

=RADNNSET RW 10 GIGT CTRDRDRNHOWÆØEDDR TP 9 

ho 

(SS GISSTR SS HSA KIT JET ESS ES rene ØR Ded 

3 <x E van 

> ke Fe BØ 

ADS 

É SSOMISSØANSSOLES BET ES RSIK Sk SEES SKI 

y SES SON ES DE ED 64 ORE KISS ss ÅR 
i Stille. "OS0:—0S0. SV. 0.51. 101, ] bl bl kl 
171, Stille. OSO. OSO. SO.f 0. 3. 3. 3,5. | m. kl. bl. bl 

4 OXONDG OS SEN ASER Ems MEAN 

» Torden. DDBN SLIT SSO SS VSO ER 130 Sar. Form: ADLER 
Å. ÆODHEVSVE SV. S SEDAN TS MAD EDI BES om 

S. So. SSO. SEMA AS ESKE bl Ob kl 

Stille: 75-NO.sS BE 3, 235 KOR 1 ms Kl 

1,93 | VSV. SV. S SEA AA KEANE SE: 

med Lyn og Torden. ?) Regn 214-213, 341-353, 42-5, 81-101, 

Vindforhold, 

1854. - 50 Aar, 1854. 5U Aar, 
N:57435800 0,11 FE ØRNE: 0,24 0,12 

NO:. .. 0/08 0,10 Sy. 30,270 0,15 
DK 0,05 0,14 NES dre] 0,08 0,15 
SO; R011 01] NV 205010 0:14 

Stille . . 0,04 
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Ewen 

Barometer, Thermometer i Skygge mod Nord. = | reduceret til 09 Reaumur. 

> 21 Fod over Jorden. SUGET es 2 Fod un- 

£ |0 Formiddag.| Middag. | 4 Eftermidd. FT R FE ka I so Sk 
medel Lavest. Høiest. Middel. Vande. 

Corr.-0746 Cels. Cels. Middel. 

1 1 338,70 | 338,44 | 338,04.) 12972 6,4 21,3 999 

23153640 735; 57.) 34, 7381 -13,44 7,0 217 20751226 

2015585. TS 115 13452 157 8,8 155 10,2 10,8 

40156 791736; 63 735,7x95 9,64 3,8 17,0 10,1 10,6 

28185514 7357 14). 8357463 9,77 SÅ 15,9 9,9 10,8 

55951277 35,511 347 48 9,39 45 15,6 9,9 10,5 

7 | 35, 02| 34, 96|.34,-'92 9,57 5,8 17,0 10,0 10,4 

83353 767435; -79'|: 35, "9502 7,8 19,9 10,0 30,7 

9435, 87 135;-96 |;x85;-.581' 10,22 BYTE 5 10,1 10,9 

10 ft 34, 46| 34, 34 | 34, 07) 10,54 tå) 16,0 10,2 10,5 

11015557 55188 54 04 1078400 ÆDE 145 00 110 1 Eg 
1 58 os 36 49 3507 | ET RO 54 47.00 OOS TOG 
13155 87 15507285 ST] 07) 90 455 | 59/8 40l0 
1 155540 SA 90 HSA 76 STE 78, |. 4977 100 gr 
151 55:57 | (35, 782 136 04 F 5 184] 403.4104 1505 
16| 36, 11| 36, 22| 37, 07| 1214 | 80 | 20,5 | 103 | 9,9 
17015507 155, 60 Søs 09 | TT | Foo) SOE RDS 
381 37, 40 37, 60) 737, 75( 13671 11,8 2257 487 1100 
191738; 105806 | 387 33 (1445 | 11512200 40,98 UEØG 
2% | 38, 33| 38, 06| 37, 171 .1392 | 133 | "220 | 11,1 | 9,6 

271-536; 23 | 36, 97.37, 311 11,49 | 19% 18,57] 113 159,6 
92) 38, 94 | 38, 87| 38, 68171324 | 8,5 | 20,6 | 11,3 | 10,0 
5541658) 185 738 811138. 165 (1517) 86-10 900 EMDT ES 
94 10588 07 | 37,96 57 76113929 41,9]. 9193) 11,35 DA 
95 |. 37, 28| 37, 30| 37, 02| 15,07 | 105 | 22,8 | 11,5 | 11,7 
2% | 36, 85! 36, 66) 36, 161 1459 | 110 | 224 | 11,8 | 11,7 
97 Å 35, 64| 36, 40| 36, 8&| 12,92 | 120 | 21,0 | 12,0 | 11,0 
980137 16215749 | 36, SENT 14947) 1876 92)7 11207 14005 
DØ SA SA HSA AT | (34, 20) 11947 (ATT 12067 | 191 >] 4974 
3Ør| 34.47] 54 702) 33, 80| 17424 (74905) 9371 112,0: 135 

Middeltemperatur. 

1854. 45 Aar, Maancedlig Vandmængde. 
110% 10;45.. = 12/05 1å5å. 39 Æ 

11-21. 12,02. 12,82 20,30 Par. Lin. 23,28 Par.d 
3013 51.513,31 

1-30 -11,99:" 1272 



Ek 0:—12. 

då. 

f41—113. 
EF, 21—993, 

| 
| 

1, 201—61. 

0,10 | SSO. 

1,26 | NAV. 

4,41 | SO. 

SY. 

SV. 

0,58 | VSV. 

NNV. 

Stille 

0,03 | S. 

2,25 | nv. 
»Rusk 201-42. 0,32 | OSO. 

Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

OS0. Se S. 

So. Ss: SV: 

. ONO. ONO. ONO. 

NO. NNV. VNV. 

N. N. N. 

N. N ”NNYE 

NO. Nz7N: 

N NNO S. 

SSO0… S0.” ”S. 

NY NY. W 

NSV…VSV-SMå 

SS Si SSO. 

SO. SO. SSO. 
SSV. SSO. SSV. 

SSO. O. O. 

NOFENNO: NO: 

ONO. O. So. 

0. O. SSO. 

So. SOS 

NNO. NO. OSO. 

SV. VS. SSVE 

VSYV8 "SY. SY. 

SME SNEEN Vs 

YNYV.. N. Stille, 

S0.… "SSO. - SY. 

NO, 57 7850. 

S. V. YNV. 

SV. S: So. 

0,11 VEG 

0,10 NYR: 

Stille 

= (ol 

æpagnvwntee ne SELE GE 

Så 

£1 

ge 
1:59: 
VE ES 
DA 4: 
rs 
50) 
ide 
1% 
25 
2. 2. 

2, 2. 
SED 
2. 0. 
STE 
pE ME 
OA: 
1:73: 
MED 
3,5. 6 
0. 1 

. … 0,07 

7210/02 

Vindens Styrke 

4 Gange i Dågnet. 

NG i 
æ 
AR Bin: 
3,5. 3,5. 
Ar EsE 
3,5. 
Ar 0 
MED 
15%9 
BAS: 

Sage 
DEJ ØB 
30: 
DRED”) 
EON 
VS SE 
DE LD 
ege 
1250 
19 

SI arme SY ra på på nd 00 4 

O1 

PaAdXFENSSNEU 

bl. 

kl. 

m. 

Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 
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"POST Ing 

SS re 00 mm sd 

Barometer, 
reduceret til 09 Reåumur. 

Thermometer i Skygge mod Nord. 

9 Formiddag.| Middag. | 4 Bftermidd. FEER 

Corr.-0749 

333,35 | 353,61 | 334,09 | 14966 

35, 69|- 35, 87) 35, 7Al 12,39 

36, 19| 36, 29! 36, 314 12/99 

36, 05| 35, 85) 35, 524 15,79 

34, 06| 34, 17| 34, 30) 16,56 

33, 86! 35, 49! 36, 07f 14,16 

36, 89| 36, 68| 36, 34| 15,76 

36; 21) 3574934, 16 15/51 

32, 87| 32, 88| 32, 964 14,06 

34, 24| 34, 78! 35, 22) 13,56 

35,500 35763 355795 1881280 

g4, 55 | 34, 59| 34, 484 12,39 

3493 | 34, 738] 347101 02/64 

34, 89! 34, 93:1—35,27) 1 44/31 

37,- 25.1 37,281. 37, 4515314%06 

38, 96|.39, 21/-.38, 9ÆL. 15,56 

38, 48| 38, 32! 37, 974 16,54 

36,…75:| 36,880; |: 3677 505415 24 

31,02 57, OOS 3LSSAOD NE 17,56 

39, 83| 40, 01| 39, :94f 15,34 

40, 67| 40, 50| 40, 424 96,74 

40, S4 | 40, 23| 40, 01f 18,11 

40, 06! 39, 75! 39, 20k 20,06 

39, 571 39, 63/39, 46) 16,81 

38, 63) 38, 46! 38, 171 15,04 

31,. 88:37, 821.37, 31). 13/96 

od, 07 87,00) "37,201. 15,68 

358, 27 | 38, 28! 38, 08f 12,94 

58, 79 | 38, 90! 39, 05f 13,46 

59, 27| 39, 16| 38, 68| 13,14 

37, 34 /' 57, 05] 36, 471 13,71 

Middeltemperatur. 

185d. 45 Aar, 

1-10: 9454.. 13,88 

11-21 14,83. 14,16 

22-31 15,29. 15,04 

1-31 14,89. 14,35 

21 Fod over Jorden. 

Lavest. 

Cels. 

10:0 

12,0 
10,0 

123 

13,7 

14,2 

9,5 
12,5 

132 

15,0 

10,3 
97 

11,7 
10,0 

9,0 

2 Fod i 

Jorden. 

Middel. 

1291 
12,2 
12,1 

12,2 

12,4 

12,7 

12,7 
12,8 

12,9 

13,0 

12,8 

127 
12,4 

12,3 

12,4 

12,5 

12,7 
12,8 

13,0 
13,1 

15,5 

13,5 
13,8 
14,0 
14,2 
14,1 
14,0 
13,7 
13,5 
13,3 
13,3 

Maanedlig Vandmængde. 

1854. 

2 Fod un- 

der dagl. 

Vande. 

Middel. 

1496 
13,6 
13,6 
13,7 
14,3 
14,4 
15,3 
15,5 
15,1 
14,8 

14,7 
14,0 
14,0 
14,1 
14,5 
14,9 
151 
15,2 
16,0 
16,4 
16,7 

17,4 
18,2 
17,9 
16,3 
16,2 
16,1 
15,8 
16,0 
15,7 
15,7 

12,17 Par. Lin. 

Regn låæ 

121,f 

Regnbygerf 

Regn 7) 

Stoyregn Æ 

Regn 01— 

Regn 15% 

Regnbyger 

Regnbyge 

Regnbyge I 

Regn 49% 

Regn 20% 

Regn 8— 

1) 22 

29 Aar. 

27,58 Par. Li 



Sy: 

AG IN.  "N: 

SV. V. 

Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

VNY. VNV. 

1823, 0Xlv. Sv. 
SSV. SsSY. 

=131, Regn 193-211. | SO. So. 
0,52 | Os0. so. 

0. 

Stille. SO. 

NO. 

RÅ ÆGLENV. NY. 

NNV. 

SV. Vv. 
» Slåvregn 2531—1. W…  NNV. 

sE 6, (DEN REE | 
0,70 | Stille. Stille. 

M SSV. Stille. 
B N. N. 
19%,25-1, 33-4. 0,04 N.  N. 

Stille. 

Stille. 

S. VYN 

NNV. 

Stille. 

453, 714. 

S. 

05—14. 1,181 N. vVSsV. 
NV. VNV. 

0,05 | NV. Stiile. 
N. 

So. 

V. 

Å VNV. VNV. NV. NNY. 

-2 Torden, 3-31. | NV. NV. 

0,07 | Stille. ONO. ONO. N. 
V. 

S. 

SVEA SSV 

0. ”NNY. 

SV. 

OS0. 

4 

Sø FEREER 

SNS 1 

SENERE 

Sd 22079, 

BÆR HE MEER 

SE DRE 

NO4 0. 1; 

SSO 31 

na es 2 

VR 2 v9: 

2) (> em >4 

03572:593; 

NOEL I AT 

05, 

LÆ 

re 2 

NNV.1 3. 3. 

NV.| 1. 0. 

NOS 0559: 

SOM 

SOMRE 

Sy ES: 

NO 125 

NNO. | då. 0. 

NY. 12. 2. 

1. 3. 

OLE 1: 

DE ie 
4; 

SOM AA; 

Vindforhold. 

1854. 50 Aar. 1854. 
Es JRØRENRERESET | 5; 100 0,09 51555 0,16 

N0.50:10 0;05 84272 0 

7 005 0,07 ser EDEN 0,15 

SO. 7000 007 NV. ... 0,15 
Stille . . 0,07 

Yindens Styrke 

4 Gange i Dågnet. 

cm eg 

SØ 3: 

FSJÆR 

as 2 

24133: 

da) 472: 

SLS 

is sæ 

dr 

2 1 3Øs 

3, + 03 
2 GE 

åg; så 
3 

kv 

KEEP 

de ER 

253 

1 Es 

2 

UØEE | 

re 
RER: 
RR 7 
en 

yo: 
3,5. 3,3. 

dk: bås 
eN 
DALER [2 
SED 

50 Aar, 

0,12 

0,16 

0,25 
0,19 

Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 
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Barometer ; ' = | reduceret til 02 Eg Thermometer i Skygge mod Nord. 
E E 
mn || 

Er 21 Fod over Jorden. Fod ; | 2 Fod un- 

Få SFormiddag.| Middag | 4 Eftermidd. Fr TTT kr: RAE 
Corr.-0750 Cels. Cels. Micisl: Middel. 

1 (334,58 | 353,95 | 333,19) 15,70 14,8 25,0) |. 1994 15,9 | Regn 15: 

AVS JÆVN "33; 09) 732, 96: 1448 14,0 22,9 13,5 15,9 19: 

301 52, 00] 32, 281 32, 721-—13,70 11,0 20,7 13,5 16,1 13 

ANES 90 34, 70) 35, 2ÆN 14743 9,9 22,9 15,4 1511 | Regnbygt 

5 | 36, 80| 36 96! 36, 904 14,45 125, 4) 22 OSS 16,3 | 
6315377515' 37, 00) 5368415 30 SED 2S DE ES 15,9 
11857, 57.57, 691 57325011 450 12,7 22,5 13,5 16,2 

84057, 73)1537, "553 SM 498 10,4 | 23,9 13,4 16,2 
9 | 37, 84| 57, 99| 57, 954 15,05 11,0 25,0 13,4 16.4 

10 | 58, 08! 37, 84! 37, oo0f 1625 94 | 25,0 | 13,4 | 16,5 | Regn 20 

NESA 53 3478 85) (0915213 25 1455 82701 134 | 162 | Regn 18 
12 | 57, 23| 57, 38! 37,7 421 13,45 10,1 22,5 13,4 16,2 

13 |. 38, 49) 38, 45) 38, 571 16,03 12,4 25,0 13,3 16,5 

14 | 38, 28| 38, 09| 37, 591 16,40 13,7 25,0 15,3 16,6 

15 | 36, 16-35, 80) 559501191745/ 161 | 275.01351. 165 Regn Så 
16.) 57, 18) 37,201 37/0 KASSE 11,3. 23/0 13/8 16,3 
17: 1736; (08:)135588 | 5357708 13.25 10455214 13,6 | 15,5 | Regn 14 
18 | 35, 89| 36, 34| 36, 86) 12,55 10,6 | 20,1 13,5 | 15,5 f Regn 15 
19 4 37, 64) 37, 68| 37, 28% 14,18 9,6 | 21,2 13,2 | 15,0 | Regn 11 
201735, 88-35, 78135, 921 13/88 "12,7 PE ØE) HER 15902 15,0 133, 
21 | 57, 02| 57, 29! 37, 191 13,08 + 12,0 | 22,0 | 13,3 15,3 15 

22 1135,7971 35,. 75) 7553, AO 192778 127 18,9 13,3 15,1 15 

BEES TAND) 37, 40 3760 4268 8,7 20,9 | 13,1 14,8 | Regn 22 
då | 35, 48| 35, 09) 34, 27) 11,45 10,8 | 16,9 13,0 14,0 | Regn 28 
95818337 6635, "8853; 79211 511593 9,5 19,0! 12/8 15,5 
26 | 36, 84| 37, 62| 38, 094 12,10 9,1 20,1 12,5 13,6 

SO NEA 40, 53 240; 55 19188 8,3 20,4 | 12,4 13,5 
28110595 83539, 761,39, 987 14/18 12,0 21,5 12,3 14,0 

PO ES0 EAD 30, 206). "39; -9T 513,08 11,8 21,2 12,3 14,0 

30 | 39, 43/39, 28! 38, 174 12/88 | 10,0; | 20/6) 12,4 13,4 
31; | 37;-88)57; 95 07185 11025199 12,3 13,4 | Regn 2f 

1) i 

Middeltemperatur. 

1854, 45 Aar. Maanedlig Vandmængde. 

1-10 14,86. 14,55 1854. 29 Aar, 

11-21 14,32. 14,05 59,57 Par. Lin. 27,78 Par. 
22-31 12,58. 12,97 

1-31. 15,93. 13,86 



Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

Vindens Styrke | Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

), 6G— 0,06 | SO. SSO. S. SJ 35. 1.52 2. Im. mm. m. m. 

egn 93— BOR MVSV. SESVE 1 OSV SENE FR ds bl]. om. sm. 
% 208) S. s. N. ORE SABEL SBI SKE 
& 61 GOA SV. SV OSV SV 1 39 BISODL »bL mn: 

116) s. sv. s. NU 1 PÆRE BENI BIL SKI: 
NNE OVEN ON VE SE DSE UHRE RE SSD BL 
NV UN OND ONS HE LM KREA RES PE DL KE 
VENN OND UNNN 1 BE ASSER DE VBK. 
NY aVE ESS V  NNEE NT 1 SE BIS SDK SKE 

202. OS RV: AVT ASLE. FS8OS MMS TS BEDE 

| ASO ESSO: SSO: NY. NVE 10 35273 mms bl DE 
FE SSVINNER SNE INVESTER OSS so ADDED RE 
VOV ETS RS VESTE 30 SSU ARE SUKI SKE 

| SSO: —S07 " SOS ONES 173 432 JOKE KL. bl. Kl; 
Torden. SO. SO. SSO. SS0.f 1. 1. 3. 2. | bl. bl. bl. m. 

1288 I VSV. VEL SVEÆENNSEE 3509 93 Hp bl DL OK 
ER 1,20 | ssv. so. ssv. ssv.[2. 3. 2. 2.) m. m. m. bl. 
8 72—91 4,A6 |SV. SV. SSV.  S. | 3. 3,5. 35. 35. Å m. bl. bl. bl. 
| 02115. So. SOS NS HDD FOLSAGANEBIS bb, 
10, 11— KOPMFONDS SENE INN ONS 3 88 3 2 DE mus 

i 19,93 ISV. NO. Stille. s.f1. 1. 0. 1. | m. m. bl. kl. 

—01. 0,10 | so. s. S sS.|1. 3. 4. 3. | pl. m. m. m. 
FESØ SAMI AVS NE VS Vv. SE PG | JARRE RE ER FR TF 5 BR] KR HD 
| SV SNE NS SNE SUE SS 5 AR an ms oms Kl: 
| OFTES VE EN ES ANS ØE KS ER 9 RSD DL 

| NY OVS EK OONNGESE SDE FRTEE SE eRE Bh DE .JKE 
| NNY NV: NV. VNV.. 13.25 95-32 1 bl: (bl. bl kl. 

FNV EN ENS NER SS SKIL SI Kl 
| NV. VNV-ONV. ONNVE DON 38. AN Æ DID BL: DI kt: 
| NYD ONVS ONV SVANE 30 78 MERE BE DEL IKE 
mm SV VSV-L NVE ONES 9 9] 3 OR L. Bl: BI RL 

v Rusk 215—22, Regn 55—73. 

| Vindforhold. 
| 1854. 50 Aar, 1854 50 Aar. 

NER ODS. 10.06 RE Kr: 0,17 0,12 
| NO....0,02 0,05 SV. 0,20 0,18 

"1 ØER; 0,02 0,08 sr En 0,16 0,25 
| Sø. 0,12 0,09 Nys. .10022- 1017 
| Stille . . 0,01 
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tt . LT 

ER eu RS Thermometer i Skygge mod Nord. 

= | 21 Fo over Jorden. | 2 Fod ; | 2 Fod un- 

2 9 Formiddag.| Middag. 4 Etermidd nye | more ordens SE, 

> Corr.-0956 |  Cels. PEER RSS DDS rn 

: | E 

1 1340,/700 | 340,/754 ("340,79 | 10984 8,0 18,5 TESS SSEL 

af 49. 32| 42, 65) 42, 60] 10,92 | 7,0 | 19,1 | 17,5 | 13,5 
3 | 43, 39| 43, 33| 42, 884 12,04 6,6 20,6 11,4 i 5404 

AJ 42, 22! 41, 83! 40, 861 13,09 Ej 255 11,4 13,4 

5 | 41, 15| 41, 40)! 40, 964 11,54 9,3 19,4 11,6 13,7 

6 | 39, 42! 38, 93! 37, 764 10,39 8,9 16,4 11,2 128 

7657160 | 13755 37; 50 1780 0 EA HADE 495 
81137. 64/37, 481" 37, "30 TUT 3,7 13,0 9,9 11,5 

HINT 97 1738, 134 38,102 7,67 2,9 13,8 9,4 10,7 

10 | 39, 03| 38, 92! 39, 07 8,62 2,1 16,4 91 10,6 

11 | 39, 68| 39, 85! 39, 621 10,27 | 60 | 1631 9,5 | 10,6 
12 | 39, 20| 39, 00; 38, 531 11,77 | 9,8 | 20,0 | 10,2 | 10,6 
13 | 37, 66| 37, 34| 36, 931 12,97 ED EDEN ES nn 
14 | 35, 68| 35, 34| 34, 631 12,32 | 11,4 | 17,8 | 11,0 | 11,6 | Regn 16 
15 134.44 3471] 354081 100 SAD | 1970 AAN 4406 15 
16| 36, 43| 36, 48) 36, 12| 11,77 81 | 19,9 | 11,1 | 11,4 | Regn 2— 
17 | 34, 61) 34, 55| 34, 531 13,99 | 11,9 | 231 | 11,5 | 11,8 | Regn 42 
18 | 35, 16) 35, 68| 36, 14| 11,07 | 10,9 | 188 | 11,7 | 11,6 | Regnbyg! 
19 | 33, 62) 33, 66| 34, 141 10,57,| 9,8 | 162 | 11,1 | 11,4 | Regn 19 
20 | 35, 39| 34, 29| 33, 54! 9,57 | 6,0 | 16,1 | 10,5 | 11,0 | Regn 21 

21 | 34, 84| 34, 78| 34, 79| 8,97 5,9 | 15,6 | 10,1 | 10,7 | Regnbyg 
92 | 35, 79| 36, 00| 36, 12| 7,97 | 52 | 162) 9,7 | 10,4 | Regnbyg 
93 1,37, 99| 38, 27| 38, 26| 802 | 2.7/|714,8 | 9,3 | 9,7 
94 Å 34, 09| 33, 2%) 32, 30| 8,69 | 6,7 | 13,8)/ 9,2 | 9,9 | Regnbyg 
25 | 32, 26| 33, 51| 34, 89) 7,47 SAL 45/8, FENOETES SR 
26 | 39, 06| 39, 60) 40, 07! 8,32 DERE GYDER ERE HER .o 
7 AL 04) 41, 66 -4117] 1154 | 80 | 19,37 119,4 70,8 SA SRusk el 
98 | 42, 04| 41, 99| 41, 62| 11,57 | 83 | 188 | 9,8 | 10,0 
99 | 39, 97| 39, 16| 38, 47| 10,79 | 9,4 |/ 17,9 | 10,0 | 10,4 

3 10,07 5 

Middeltemperatur. 

1854. 45 Aar, Maanedlig Vandmængde. 

1-70 = 10702: 49411 SER 20 Aad 

11-20 11,53. 11,7 29,85 Par. Lin. 22,59 Par. 
21-30 934 10/18 
1-30. 10/30. 11,15. - 



m, Sne &c. 
Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

Vindens Styrke 

4 Gange i Dågnet. 

Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 

ER TA 

i Sscls Fe SS 

4,80 
0,23 

0,08 
3,48 
0,48 
0,29 

2,32 

0,48 

3,01 
0,86 
3,26 
3,31 
6,57 
0,54 
0,14 

sk 18—193, Regnbyger 

VNV. NV. NV. NNV. 

Vi SNSS->NXE- NNY 

NY. SONY VNNS> VIN: 

VINNY: vs v. ve 

We vs NNO. NY. 

NV ANN ANN, SNS 

NOS ENO NS NNV 

NV 2NNV2 ON. "NNO; 

NY. N. NNO. NNV. 

NV. V. N. NY. 

V. VNV. V. V. 

As SV. SV. V. 

VSKOLSV. "SSVEMTSVy 

SV. SV. SSV. + SSV. 

VNV. VNV.… VNVSTSVS 

VYSY. V. v. S. 

S. S. SSV. VNVY. 

VV. SSV. VNV. VNV. 

VSV. V. Vv NY. 

NY. SV. S Vs 

VSV. VSV. VNV. VNY. 

MSV MEVS Nar NOVE-" FSVE 

SY. NNYy 0 NS 

Sy: SV. Mr SN 

V. VNV. NNV. NNV. 

NYVSLONN. NV. v. 

NSY. (SV. NY 8 

v. V. VSY. V. 

Sy. SV ASS. BSK 

SV... SV.» - YSVE VS 

BUS NES LES 
13 AES USS: 
ES NSEBRE FT 
Er so 
FSB BYER 
HR REE S 
SEER 
MS: H6:396: 
3153/50 AL CO 
SED, LN) hr9s 

SA SL ARR 
JS BD RSD) 
DRED DD 
DS 1 0e SAERER 
58834375. 55 
ØNESEN 545 go: 
DEER SB. Ny 
ne. 7 DA DE 
33 5411686] 
KALD IR PEST, 

REE Se Rg 
BED BDO 
185871:5-1. 34: 
FREUDS ER 
13555555. 
SR EG EGE 
SBS BOSS. 
14434670) 
RR 55025. 
Be 305. ds 

rd ) 1) oe 0 BR 

DEDE ELSE 

bl. bl DIS kl 

[XT USET 's] SRREaD) F) SN 79 1å 

kl. kl. kl. kl 

BI". små mm 

mm. om. m.m 

bl bom ABE 

bis bl oms om: 

mm bl. DELSE 

m: bl. bl sm. 

bl: DE sb 

m. m. m. kl 

kl ebIs sms Ak: 

kl. bl. m. kl. 

kk: Em; 

RI RSS ORE 

mb bl kl. 

bl. bl. bl. m. 

MD SBI ÆERE 

Mu KL SRE 0 

BlobE SE Ski 

m. m. m bl. 

" 1854, 

Nate 

Nr 

1555375 

SØ, 5 

Vindforhold. 

50 Aar, 

0,08 0,08 Says 

0,03 0,07 SV. 

0,01 0,12 væ 

0,00 0,11 NV. 

Stille . . 

1854. 50 Aar. 

000 0,14 

0,23 0,16 

. + 0,34 0,19 

0,25 0,15 

0,00 
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Barometer , e j Thermometer i Skygge N 
= reduceret til 0? Reaumur. T YB8 mod Nord. 
(al tek. NR EVNE ES z SNE 5 fee Red - —— 5 ARR 

91 , | | == = | 21 Fod over Jurden. VTR Fruen 

Fa 'ormiddag. iddag. idd. | Ø £ | 9 Formiddag. Middag | 4 Eftermidd my ERE Dag ES hæse 

Corr.-0?37 |  Cels. Cels. eee) AølladeL 
ES EET —— 

9,439 | 339,20 | 338, "51 961 | 5,9 15,8 995 | 10,1 
6, 90! 36, 84| 36, 37| 10,91 | 9,0 175 9,7 9,6 
1,42) 30, -16/427,186; 9758 | 7,87] 16/0 290705 540 0M Ree BES 

51. 30|'73%. :02133,001 646 | 21 11,6 9,2 9,1 8, 
31, 00! 30, 49| 29, 18) 8,36 | 3,0 12,6 8,3 8,6 20 

58 (500385 | S53 ISK 85634718 113,5 111586 88 | Regn 2 
35, 39| 36, 09| 37, 31 6161561 191486 8,9 | Regn 18 
4) 1021492" 97 249 407. 15/65] 105 115 15276 82 
AU, 130540; 7821839 169 | 6,810 552 11,6 72 7,6 
39, 03| 38,44 | 38,611. 7,58 | »6,1 190:|74 TÅ DO GIR me, 

(2 
FE 

æs 

11 | 38, 71) 38, 52| 38, 331 10,16 | 89 | 151 1 79 | 81 
12 | 39, 89/ 40, 22| 40, 46| 8,53 | 80 | 126 | 85 | 81 | Rusk16 
131541; "OR BA 5 HA SAG 778 68 13,9 | 8Åå 8,0 | Regnby 
AAL 75 AL GL SAT 281 6,43 5,0 DE RR ES 774 8,1 

Bo SÆR AT AO 97 | 30 ETT BBS 13,6 90 | 8,0 8,2 155 

16 | 37, 34! 36, 63| 35, 66 7,03 5,5 10;6-79 8,1 14 

17195301 32775) "Sao ARE 8 3 120: [82 82 | Taage 1 
TE KOS SAN 5010571 550 SAA SESSAE 580 195 3 BA 82 | Regn 13- 
ESSEN ES OÆT SHE r 7 DE Rs ALDE hear GT USE SP) 7,8 | Regn 22: 
90 | 32, 63|- 32% 47/32 10) — 6,86 | 5,0 104 1778 7,6 
901531 565 5315231 156: 56,569 75 1000348 7,2 | Regn 121 

22 | 30; 86| 30, 47| 29, 07) 6,98 | 6,2 11,3 77 7,2 12: 
DSE RIO TD ES OS SB AS 1708 7: 11,6 77 7,6 | Regn 03- 
24 | 30, 24| 30, 32| 30, 89) 6,08 | 5,6 10,0 TÅ 7,6 | Regn 21: 
95 | 20, 78! -29, 05| -28, 111 . 5,36 | 40 8,8 6,9 7,1 | Regn 22: 
926 | 27, 51! 27, 85| 30, 81 6,08 | 6,0 10,4 7,0 6,8 17 
97 138, 50:39, 27) 40, 09) 5,66 | 3,7 11,3 6,7 6,9 
28 | 44, 10| 44, 53! 44, 80| 5,76 | 3,0 10,6 6,2 65 
9901 44, 10Æ 45 81 |: 49481 5,51] 2 48 95 6,1 6,3 
BØ | 2 54949 50 142 1605 ÆTE "|5230 10,57 175,9 5,9 
57017492: GONE 781) | 241,50 > 64152210 114 5,8 6,3 | Taage 1 

Middeltemperatur. 

1854. 45 Aar, Maanedlig Vandmængde. 

EN LT. Se 1854. 20 Aar. 
i AT. 7 17,10 Par. Lin. 25,61 Par. ] 
22-31 5,96. 6,36 
1-31 (15: 7,62 



nm, Sne &c. 

vw: NO. SY. VE gt [ORE Alden; at, 0 

Nis V. vø NG 5 Res SR, RE; 7 

SVsrSSSVvs. ISSN. VSSE 4585574 

æ- BAG ANS ONVE NV.  NNVE 50: 37, MG TA: 
-83. OSSE SN, "SS SYNE 16.25 35. 
å 0,49 | SV. Sv. SV. NV: 34- RE 

0. NU ENS NNOS— NNE Evt 73. AM 

NNV. SO. SSV. SSV.f 1. 1. 1. 1. 

Svores: SSO. SOM SL SE Æ 

SO. So. S. [SEN Fals SRP JER Sr Lr | 

AL SAS" SES UDSEN de mr et 
i, Regn 103-111. 0,52 | V. NV. N. NEEJ 7E.. s 

—192,Taage11— 0,10 | NNO. ONO. 0. 5s0./3,5.3. 3. 1. 
0,1 | s0. Stille. NO. Stille. | 1. 0. 0. 0. 

2407 03— 0,12 | Stile. NO. s. sso./0. 0. 1.2. 
søn 41—61, 0,06 | SO. O. O. OFREDE OT SF AN 

i, Regn. 0,21 | 0. 0. SSO. SV FSR ir FR 

5592. SSO S80, SOS AE 5, ØR 
É 0,35 | sv. ssv. ssv. ssv./2. 2.3,5. 4. 

0/62 FH SSV. "SV... -SSV.. "SV. 1.3:74,273 3. 

34, 211—15, 103— SSV. S. S. SME DESI SEER 9 

92, VSOMES NE. SNE SV SN GDE 299 35) 
3,26 | SV. VSV. SSV. sVv.f 2. 2. 1. 3. 

14 OF ESV. SS SV ISS SV 35,810 73529 
Å 034 sv. s. 0s0. 0.f2. 2. 3. 3,5. 
13—6= 3,10 | 0. 0: SSV. Val 3,55 9,53 75. 

! 1,80 | SV. Sv. VNV. Sv.|3. 3. 3. 2. 
i SVN. NENS NNE DERE MAG 

Ss. S. Si SER ED AS. JE SK 

SM SN, SENEST SES RES SL 0 

214. 0,10 | S. SSO, "SV ESS SENE AS 

EEEEEEE EEEEEEEEEEELEEEC«Q$C»—EED TE —————— 

Vindforhold. 

g 1854. 50 Aar, 1854, 50 Aar. 

k rs PØRRESENER 11170 0,07 SED SOGE 0,12 

Er NO. 0,04 0,08 SY 032 0,19 
K LASSE 0,08 0,13 "BÅS 0,18 

S0. —:7..010095 . 7013 NV....0,06 0,10 

Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

Vindens Styrke 

4 Gange-i Dågnet. 

Stille . . 0,03 

Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 



mer mnre re 

— eee. 
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z Barometer, s ves 21 reducdeert UFO Belin Thermometer i Skygge mod Nord. 

E 
= 21 Fo over Jorden. . |2 Fod un- 

2 [9 Formiddag.| Midd 4 Eftermidd orden. | der dagt. ag. ag. j . 
ra DSR LÅR Sy Rs Middel Lavest. Hoiest. | Giv, Vande. 

ig Corr.-0723|  Cels. Cels. et) sadel. 

340,77 
42, 77| 43, 00| 41, 70 5,62 4,9 9,0 6,2 6,6 
då, 14| 32, 78| 32, 20 5,45 4,9 10,0 6,2 6,1 
31, 27! 31, 60| 31, 65 3,42 3,1 8,7 5,8 6,6 

33, 59! 32, 96| 32, 35 3,47 0,3 TÅ 5,1 6,8 

1 340,79 
2 
3 
Å 
5 
6 | 34, 42! 36, 16! 37, 87 2,55 3,0 7,4 5,1 6,2 
7 
8 

9 
0 

341,37 

40, 43! 40, 55! 40, 40 5,02 | — 1,1 9,4 4,6 5,7 
37, 51| 36, 18| 34, 55 5,70 5,3 10,6 5,3 5,8 
34, 39| 34, 80! 35, 25 1,57 1,0 4,2 4,9 5,7 
34, 80! 34, 21| 33, 66 1,05 | — 2,0 4,0 4,0 5,0 

1791557 9205575] SE OMAN MOS ET 95) 85 || 548 
1971055 54 | 36,36 (33720 | 298 ES AT 149 | VBN Rg 
13 | 38, 39! 38, 76| 38, 66|— 0,98 | — 4,7 OX 08 NE 
14 | 36, 04| 35, 47| 34, 681—0181—30| 0,6| 2,6 | 2,8 
1571:332"380 (33178154 AS 530 05 RE BEE0 PE RS 
16 | 34, 62| 34, 53| 34, 90| 0,07 |— 5,4 19.523 ol 
17 | 36, 04) 36, 31| 36, 481 — 0,56 | — 2,0 Tre Es 
18 | 37, 05| 36, 94| 36, 99| 0,32 |— 1,5 Po || 3754 -3 g 
19 | 38, 15| 38, 25| 38, 5321— 0,93 | — 4,1 Ost 20 ES 
2% | 39, 92| 39, 99| 39, 74|— 0,98 |— 3,8 Or eo ra 

Sne 231— 

Sne 163— 

Sne 16% 

34, 

Middeltemperatur. 

1854. 45 Aar. Maanedlig Vandmængde. 

1-10 3,97. 4,85 1854. 29 Aar. 
11-20 —0,71. 3,30 15,97 Par. Lin. 23,67 Par. 
21-30 —0,42. 2,31 

1-30 0,95. 3,49 



Vindens Retning Yindens Styrke | Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

S. S. VNV. NY. | 1 KOR SDS KI … ms mn 

DOT LNS KVM VSV SNE RE LAS mm. m.m 

—61, 10— SV. VS. AV: VS 5130 RS RER Fag 

1, 91-93, 3,48 | V. NV. NVE ENN ÆRA 6 JÆVNE BI BL bl 

0,43 INV. NV. V. VSSE 2 8 NB BL mm... bl 

VON IOVSV ONS NNOG No 130 7. 6. 4 (mb kl. kl 
V. Vv. V. MOMVIER 1/5 AE ans rn ans rn 

V. V. Ve ae] (9- TRE 27 SBB SE 1) 7) PARRET RER TRES 13 | 

204 | Vv. NV. NANG] 2 SI BST Sms SE ER AR 
NV.VSV. »VNV. Stille. FL Æ D3. OIL DE bl kl 

NV. Stille, Stille. NNO. 12. 0. 0. 3. Ibl. bl. m. bl. 

BID HVAL ENYVS NOS NOS ISS VE 55055 lm. "bl -BL UKE 

NO. NO. NNO. NNO./5. 5. 5. 4. |kl. kl. kl. m 

NO. NNO. NNV. NV.-| 4. 3,5. 3. 3. Im. m. m. m. 

(0,16) | NY. NV. SSV. vSV.|1. 1. 1. 1. (m. m. bl. bl 
S. So. So. OSOMMET 22 732 785 FEE bl. Sms DD 

0: 50: <ONOLFONOS 11457 5258 BVÆBR boks SKE 

ONO. ONO. ONO. NO.| 6. 6. 5. 5. fb. m. bl. kl. 

NO. NO. NO NO | 686562 25 SS OB 

ONO. ONO. NO. NO.| 4. 4. 3. 3. |bl. m. m. m 

| Stilles SY. vJSV: SV 0.0) 2 90 Ka ms sm om 
' S. So. So. SOREN SS mm. 

ud 3:—101. (1,42) | 0. 0. S0. ST Hy av Se SSR 70 RR SNE TR 
| 1,78 | Stille, OS0. 0. 0.10. 2. 3. 3,5. Im. m. m. bl. 
É ONO. NO. ONO. NO.| 4. 5. 4, 3,5. Im. m. bl. kl. 

| NO» NNO: CN. NV 037 154 KKR BE bl mm, 
0. Ve SSU SNE SNE AMET TA SB Sms 40, 

0,36 | sv. sv. ssv. sv.|1. 1. 3,5. 3,5. (bl. m. m. m. 
kø Taage 93— 1,13 | SV. SV. SV. VSV./2. 3. 3. 1. Im. m. m. m. 

VS. VSVS VSVE VSSE 1323 MBE Om Bl SKEL 

Vindforhold. 

1854. 50 Aar. 1854. 50 Aar, 

Nr 007 0,08 SU ala 0,05 0,12 
i NO. . .. 0,19 0,09 88357018 0,23 

i 021040 0,11 VRAG 0,18 0,19 
SO. ...0,06 0,09 NV....0,13 0,09 

Stille . . 0,04 
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ER SES SETS SEE IEEE ERE EDER FEE ERE FE 

"Hog 109m99ag 

— 

Barometer, 
reduceret til 09 Reaumur. 

Thermometer i Skygge mod Nord. 
må 

9 Formiddag. 

1156 

29, 

Middag. 

326,29 

4 Eftermidd. 

326,85 
29, 82 
32, 36 
30, 36 
37 
98, 86 
35, 24 
32, 03 
29, 06 
34, 58 

38 
04 
25 

30 

91 
DÅ 

17 

25 

26 
16 

02 

38, 
38, 
36, 

05 

32 

66 
63 

49 

39 

93 
13 

40 

65 

21 Fod over Jorden. 

Middel Lavest. Hoiest. 

Corr.-0911 Cels, Cels. 
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Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers Arbeider 

i Aaret 1855. 

Af 
Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 

Selskabets Secretair. 

Ar. 1. 

Mådet den 12te Januar. 
HE TT ar 

Er de 

Hr. Professor Schiådte forelagde en Afhandling om Corotocd 

og Spirachta, Staphyliner, som fåde levende Unger og ere 

Huusdyr hos en Termit. 

Denne Afhandling er allerede trykt i Selskabets Skrifter. 

Hr. Professor Steenstrup meddelte derefter Bidrag til Dan- 

marks forhistoriske Fauna, idet han fårst foreviste: 

a) Ryg- og Brystskjoldet tilligemed enkelte Lemme- Knokler 

af Kjærskildpadden: Emys lutaria var. borealis Nilss., af 

1 



b) 

2 

hvilket Dyr Museet forhen kun besad et mere ufuldstændigt 

Exemplar fra en Mose ved Overdraaby (see Oversigten 

for 1848 S. 74). Disse fuldstændigere Levninger skyldes 

Hr. Kammerherre vo. Haffner til Egholm, som fra en Mose 

paa delte Gods, altsaa kun kort fra Findestedet for det 

forrige Exemplar, havde indsendt det til Universitetets 

physiologiske Museum, af hvis. Bestyrer, Hr. Etatsraad 

Eschricht, det senere overgaves til det zoologiske Mu- 

seum, for i Overensstemmelse med det mellem Besty- 

rerne Vedtagne om disses Samlingers Omraade i Almin- 

delighed, at opbevares med de dvrige Gjenstande fra 

samme fjerntliggende Tid. 

[Senere har Museet havt det Held at modtage fra Hr. Kam- 

merherren Stykker af endnu et tredie, men mindre og yngre 

Exemplar. See disse Oversigter for Mådei d. 9. Februar d, A.]. 

Flere Stykker Bæverstokke eller af Bæveren overgnavede 

og afbarkede Grene og Stammer, saavidt det skjånnedes 

af Bæverasp. Stokkene vare fundne paa Bunden af den i 

Oversigterne for 1853 S. 26—27 omtalte Mose, hvorfra Prof. 

Steenstrup jevnligen har erholdt ret mærkelige Dyreknokler 

og Oldtidslevninger. De fleste vare omtrent to Alen lange 

og laae saa at sige jevnsides med hinanden paa Under- 

laget, umiddelbart dækkede af Tårven; de havde en Tyk- 

kelse af 2—5 Tommer, og i Reglen var Barken afskrællet ; 

enkelte vare kortere, af 5—1 Fods Længde og af 3—10 

Tommers Tykkelse, og af disse var der ogsaa nogle afbar- 

kede, medens Barken paa andre endnu i urårt Tilstand var 

tilbage. Saavel de særdeles tydelige Mærker af Bæverens 

store, meisselformede Tænder i Stokkenes tilskaarne Ender, 

som de Indtryk, der gik rundi omkring alle de Stokke, 

hvis Bark var afskrællet, viste tilstrækkelig, at Stokkene kun 

kunde være tildannede af Bævere, som allsaa fordum have 

havt deres Tilhold i det Vandlåb, hvori Torven senere har 

dannet sig. Efter deres Leie have de vel snarest udgjort 
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Gulvet af en Hytte, eller været Dele af en Dæmning; deres 

Stilling ved Siden af hinanden og den Omstændighed, at 

de fleste havde mistet deres Bark, antydede, efter Medde- 

lerens Mening, at de ikke kunde have været Dele af det 

Forraad af Grene, som Bæveren ofle til Vinterfåde samler 

i Nærheden af sin Bo og efterhaanden trækker op paa 

Landet for deraf at afgnave Barken. — [Om de tidligere fundne 

Levninger afBæveren fra Torvemoserne og Urfolkets Kjåkken- 

måddinger see fornemlig: Vidensk. Meddelelser fra Natur- 

historisk Forening, 1851, S. 70—71, og disse Oversigter 

for Aaret 1851, S. 218 og for 1848, S. 51. 

Idet Professor Steenstrup dernæst foreviste Knoklerne af 

ivende nu i Danmark ikke forekommende Fugle, ledsagede han 

disse med fålgende korte Bemærkninger, hvori han sågte at give et 

foreldbigt Overblik over det hidtil vundne Udbytte af hans Un- 

dersågelser af de fra en forhistorisk Tid kjendte Fuglelevninger: 

»Fra de dariske Torvemoser er der kun bragt meget faa 

Fugleknokler for Lyset; dette har dels sin Grund deri, at 

Fuglene ikke, saaledes som Pattedyrene , ere meget udsalte 

for at omkomme i eller i Nærheden af Vandet, og derved for- 

anledige deres Knoklers Opbevaring i Dyndet eller i den sig 

efterhaanden dannende Torv, dels hidrårer det vistnok ogsaa 

derfra, at;Fugleknoklerne aldrig have nogen ret anseelig Stårrelse 

og altsaa ikke vække Térvgravernes Opmærksomhed, saa at de 

faa. Knokler af Fugle, der virkelig maatte findes i Tårven, ikke 

ændses eller blive opbevarede. Hidtil er det derfor ikke lykkedes 

mig, at bringe flere end ganske enkelte Fugleknokler tilveje; men 

da disse netop ere fra Tårvemoser, som jeg hyppigere har 

kunnet besåge og i hvilke jeg jevnligere har havt Leilighed til 
paa flere Maader at skjærpe Tårvgravernes Oie og Interesse 

for saadanne Gjenstande, betragter jeg dog selv delte uansee- 

lige Udbytte fra de 2—3 sidste Aar som et godt Forvarsel 
om, at der fra Torvemoserne aarligen skal komme stårre og 

1% 
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stårre Bidrag til Erkjendelsen af de tidligere Forhold, som 

have fundet Sted i Fuglelivet her i Norden og navnligen i vort 

Fædreland. 

Ligeoverfor de betydelige Forandringer, som de fortsatte 

Undersøgelser over de forsvundne Pattedyr noksom vise, at 

Pattedyrfaunaen her i Landet har undergaaet siden hin forhi- 

storiske Tid, da Landet var beboet af dets ældste og oprin- 

delige Befolkning, ja selv ligeoverfor den væsenlige Forandring 

i Sammensætningen, som Landels Krybdyrfauna har lidt derved, 

at en saa karakteristisk Form, som Skildpadden, er for- 

svunden fra vore Kjær og Moser, var det en stedse fålelig 

Mangel ved det Billede, vi sågte at danne os om Dyrelivet i 

det Hele i denne fjerne Tid, at vi saa aldeles savnede alt Stof, 

til med nogen Sikkerhed at afgjoåre, om ogsaa tilsvarende For- 

andringer havde fundet Sted i Fugleverdenen. Savnet af saa- 

danne Kjendsgjerninger, hvorpaa en fastere Anskuelse i denne 

Henseende kunde bygges, maatte blive saa meget fåleligere, 

som der for Den, der havde gjort sig fortroligere med de 

allerede i andre Retninger erkjendte ældre Naturtilstande her i 

Landet, var meget som tydede hen paa, at ogsaa i Fuglenes 

Klasse ikke Lidet maatte have forandret sig i Tidernes Låb. 

Naar det saaledes fra flere Sider var blevet bevist, at Landet 

for mindst ire til fire Aarlusinder siden, i Urfolkets Tid, var 

langt dybere indskaaret med Fjorde og Vige, end nu, og at 

disse Vige og Fjorde ofte igjen ved Arme og Forgreninger 

lb ligesom i hinanden og skar stårre Strækninger af den nu- 

værende Kyst ud i Oer eller Orækker, saa maatte man allerede 

i disse Forandringer see Betingelserne for et andet gjensidigt 

Forhold mellem Vand- og Sumpfuglene paa den ene Side, og 

samtlige Landfugle paa den anden Side, end det, der nu 

finder Sted. De første maatte, efterhaanden som de nalurlige 

Betingelser for deres Velvære indskrænkedes eller paa sine 

Steder aldeles forsvandt, ogsaa selv indskrænkes i Antal eller 

aldeles vige, saaledes som vi endnu daglig kunne forfålge Vand- 
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og Sumpfuglenes Forsvinden skridtvis, som Såer og Vandmasser 

udtårres og Kjær, Enge og vaade Hedestrækninger komme un- 

der Ploven. Maatte end derved Terrainet for Landfuglene være 

blevet baade stårre og gunsligere, navnligen for visse af dem, 

saa var der dog ogsaa foregaaet Forandringer paa selve delte, 

der ikke kunde have undladt at gribe temmelig stærkt ind i 

Landfuglenes Liv. Til Naaleskovene ere nemlig ikke faa Fugle 

knyttede saa nåie, at de ikke kunne leve i Låvskoven, om 

de end i Forbigaaende kunne dvæle der, og omvendt frembyder 

denne Betingelser for flere Former, som holde sig borte fra 

Naaleskøven. Har altsaa Skovvegetationen — hvilket vi jo efter 

de overalt i Landet forekommende Vidnesbyrd med Vished 

vide — undergaaet en saa væsenlig Forandring, at den fra en 

fremherskende Fyrrevegetation efterhaanden er bleven til fuld- 

stændige Lovskove, saa maae vi ogsaa anlage, at mangen en 

Fugl, som nu holder sig allene til Fyrreskoven, saavel Nord 

for os som Syd for os, ogsaa forekom her i Landet i den Tid, 

da Fyrreskoven klædte den jydske Halvåe og Oerne, medens 

den ikke der fandt de nådvendige Betingelser for Livet i hele 

hint lange Tidsrum, hvori ingen Naaleskove vare her i Landet. 

Paa sin Side har den nuværende Bågeskov vistnok hidlokket og 

under alle Omstændigheder betydelig begunstiget mange Fugle, 

for hvilke Urtidens mårke Naaleskov kun lidet passede sig, være 

sig enten til stadigere Opholdssted eller kun midlertidigen til 

Ophold under Vandringen og Trækket. Endelig maatte ogsaa 

den Tanke paatrænge sig, at Mennesket, aldeles uafhængig af 

Føorandringerne i Vegetationen i det Stårre og af Omdannelserne 

af Forholdet mellem Land og Vand, væsenligen maa have 

betinget flere Fugles almindelige Udbredning over hele Landet, 

eller vel endog deres Indvandring i dette, idet vi i vor Fugle- 

fauna tælle ikke faa vilde Fugle, som ere saa nåie bundne 

til Mennesket og dets Boliger, at de i et Land uden lodrette 

eller steile, faste Klippevægge ikke synes at have kunnet finde 

de ejendommelige Betingelser, som de fordre til deres Rede- 



sunkne 

bygning og Forplantning, fårend en Befolkning paa et frem- 

rykket Kultlurtrin båd dem en Erstatning for de naturlige Klippe-- 

vægge i håie Mure, Bygninger, Taarne 0. s. v. Til saadanne 

Fugle regner jeg vore tvende Hussvaler, Hirundo urbica L. og 

H. rustica L., og Taarnsvalen Cypselus apus L., og efter al Sand- 

synlighed høre ogsaa Storken, Ciconia alba L., og Husspurven, 

Fringilla domestica L, til dem; vilde endog de tvende sidste 

nu og da i Skovene finde nogenlunde passende Redesteder, saa 

kan man dog ikke tvivle om den Indflydelse, som en senere 

Befolknings Bygninger have havt paa deres Formering og Ud- 

bredning, ikke at tale om de Begunstigelser, som den stedse til- 

tagende Korndyrkning særlig har ydet Husspurven. 

Jo mere Betragtninger af ovennævnte Natur maatte gjåre 

sig gjældende, desto mere Grund havde man til at beklage, at 

vore Torvmoser, som ovenfor anfårt, kun havde givet og gave 

saa yderst faa Materialier, paa hvilke man kunde haabe med 

Tiden at ståtte en sikkrere Anskuelse om Landets Fugleverden 

i en mere fjernt liggende Tid; men desto stårre Pris maatte. vi 

ogsaa sætte paa hvad der fra andre Kilder maatte kunne til- 

flyde os af Oplysninger i den nævnte Retning. Et ikke ugrundet 

Haab om at erholde saadanne havde vi nemlig faaet i Erkjen- 

delsen af Urfolkets gamle Opholdssteder og de paa disse opho- 

bede Levninger af delte Folkefærds daglige Fådemidler, idet vi 

i disse Kjokkenmåddingers Indhold fandt, at paa flere Steder havde 

Fugle netop udgjort en ikke uvæsenlig Del af deres Fåde. Af 

de forskjellige Beretninger, jeg allerede har afgivet til Sel- 

skabet, vil det erindres, at Antallet af de udgravne Fugleknokler i 

disse ejendommelige Mindesmærker ingenlunde var ubetydeligt 

og allerede gik op til flere Hundreder; dette Antal er i inde- 

værende Sommer blevet foråget meget anseeligt ved de Under- 

sågelser, der ere blevne gjorte ved Gudumlund, Fannerup, men 

fornemlig ved Meilgaard, og om hvilke Beretninger senere ville 

blive forelagte, saaledes at jeg i det Hele har et Forraad af 

Fugleknokler og Dele af disse, der udgjår henved et helt Tusinde. 



7 

Da enhver fuldstændig Fugl ikke har mindre end henved Hun- 

drede Knokler, maa man, for rigligt at bedåmme, fra hvilket 

anseeligt Antal af Fugleindivider, disse Levninger hidrøre, vel 

erindre sig den ejendommelige Tilstand, hvori Fugleknoklerne 

forekomme, og den ejendommelige Behandling de have været 

underkastede; jeg gjentager derfor her fra de tidligere Beret- 

ninger, at Urfolkets Hunde have af hver Fugl bortædt det står- 

ste Antal af Knokler, nemlig Hoved, Hvirvelsåjle, Ribben, 

Brystben, Bækken, saa det egenligen kun er de lange Ben af 

begge Lemmerne tilligemed Knoklerne af Skulderpartiet som ere 

tilbage; men selv af disse tilbageblevne faa Ben af hver 

Fugl ere dog visse Partier saagodt som stadigen bortædte, nemlig 

de safligere og fidtrigere Ledender, saaat det altsaa af Laar- 

ben og Skinneben, af Overarm og Underarm si Reglen kun er 

selve den haarde, marvlåse Benpibe, der er ladt os tilbage. — 

Knoklerne fra disse enkelte Dele af Fuglen udgjåre altsaa 

Hovedmassen af det Materiale, der er til: Undersågelse, og 

det er en ren Undtagelse, naar enten andre Knokler end de 

nævnte, eller disse Knokler i en fuldstændigere Tilstand forekomme. 

Vanskeliggjåres end Undersågelsen overordenlig ved denne 

af Hundene foretagne Operation paa alle Knoklerne, saa bliver en 

videnskabelig sikker Artsbestemmelse af disse dog ikke umulig 

derved, da det stårre Antal af samme Knokkel i mangen Henseende 

kan både paa denne Ufuldstændighed. Den forudsætter imid- 

lertid et desto rigeligere Apparat af passende Sammenlignings- 

materiale af nulevende Fugles Knokler, og at bringe dette tilveje 

har allerede kostet megen Tid og en ufortråden Anstrængelse, 

og vil endnu fordre meget i begge Retninger. Saavel det fra 

Moddingerne sammenbragte Antal af Fugleknokler, som det ord- 

nede Sammenligningsmateriale, forekom mig dog nu at have 

naael et saadant Omfang, at jeg turde begynde paa en forelåbig 

noiere Bestemmelse. Saavidt denne hidtil ved de tilstedeværende 

Hjælpemidler har naaet, har den givet mig fålgende Resultat, 

hvoraf det med Hensyn til det foranfårte Spårgsmaal om For- 
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andringer i Fugleklassen vil fremgaae, at idetmindste tvende-store 

Fuglearter have forekommet i Landet i ældre Tider, som nu 

ikke. længere træffes her og hvoraf den ene endog er sin to- 

tale Undergang eller Uddåen meget nær, for ikke at sige: saa- 

godt som uddåd. 

Af Rovfugle har jeg truffet paa enkelte Knokler: saaledes 

paa den nederste og dverste Del af tvende store Overarmknokler 

(humerus), som stemme aldeles med den tilsvarende Knokkel af 

Fiskeornen eller Havornen Agvila albicilla L.; disse Levninger 

ere fra Meilgaard; andre ligesaa erkjendelige Dele, f. Ex. det 

venstre Haandblad (metacarpus) fandt jeg ved Fannerup, atter 

andre, f. Ex. Underarmen (ulna) ved Havelse. 

Skjondt det efter vor nuværende Smag maa synes besyn- 

derligt, at vi finde Spor af en Rovfugl mellem Affald af Menneskets 

Fåde, saa kunne vi dog. neppe tvivle om, at Urfolkene have 

dræbt Ornene ikke blot forat udrydde dem eller forat for- 

mindske Antallet af disse Medbeilere til Landets dvrige Vildt, 

men forat fortære dem. Den ene Overarm bærer ideimindste 

mange tydelige Mærker af, at Urfolket med skarpe Knive har 

afskaaret Kjådet. 

Af andre Rovfugle har Museet Knokler af en middelstor 

Falk fra Bunden af Mariedalmosen. 

Af Sangfuglenes store Orden har jeg ikke erkjendt nogen 

Levning, ikke engang af Ravnenes eller Kragernes Familie, som 

vel vare.de Fugle, man snarest skulde vente, at Urfolket kunde 

have benyttet til Fåde. Af mindre Fugle vil det kun være 

aldeles undtagelsesvis, at man i Kjåkkenmåddingerne træffer paa 

bestemmelige Levninger, naar man seer hen til den Voldsom- 

hed, hvormed Hundene have behandlet Knoklerne ialmindelighed. 

Om Klattrefugle og Duefugle gjelder det Samme. 

Af de her i Landet nu levende trende Hønsefugle, Vag- 

telen, Agerhénen og Urfuglen, har jeg ikke med Bestemthed 

fundet Knokler, uagtet det var at vente, at de tvende sidst- 

nævnte havde været fangede af Urbefolkningen. Derimod fore- 
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kommer der blandt de sidste Sommer ved Meilgaard udgravede 

Knokler flere, der hidråre fra en meget stor Hånsefugl, og som 

ved nærmere Sammenligning vise sig at være af Tjuren: Te- 

trav urogallus L. Disse Knokler ere: 

c) den ydre Halvdel af venstre Haandblad (metacarpus) af en 

gammel Tjurhane, fig. 1, og 

d) tvende 2—3 Tommer lange Partier af tvende Skulderblade, 

som begge håre til samme Side og saaledes hidråre fra 

tvende forskjellige Fugle, der ifålge Knoklernes Stårrelse 

ogsaa maae have været Hanner. 

Da vi finde det Ejendommelige i Hånsefuglenes Knokkel- 

bygning udpræget saaalsige i hver eneste Knokkel, har det 

været saameget lettere med Sikkerhed at paavise den tid- 

ligere Tilstedeværelse her i Landet af en Fugl, som vi nu ikke 

have eller have nogen opbevaret Erindring om at have havt, 

men som nu tilhårer Skandinaviens lavere Fjeldskove, vg lige- 

ledes findes S. for os, hvor Bjergegne af lignende Håide og 

med lignende Skovvæxt træde op. 

[Efterat Ovenstaaende var meddelt i Selskabet, har jeg se- 

nere fra Hr. Proprietær Olsen til Meilgaard, der har saamegen 

Fortjeneste af vore Undersøgelser af den store Kjåkkenmådding 

ved denne Herregaard, modtaget en Sending af Knokler, som 

vare komne frem ved en Gravning i Skrænten, der var fore-" 

lagen, for at tilvejebringe en stårre Pråve af Kjåkkenmåddin- 

gens. Masse til Musect for de nordiske Oldsager. I denne lille 

Sending+) havde jeg den Glæde endnu at opdage nogle flere 

Levninger af Tjuren, nemlig: 

e) den åvre Halvdel af den håire Overarm af en særdeles stor 

og kraftfuld Hane, fig. 2, og den halve Side af den til- 

svarende venstre, samt 

f) den mellemste Del af Kragenæbsbenet (os coracoideum) 

eller det stærke Nøgleben, ligeledes af en Hane. 

+) Smlgn. Oversigterne for Mådet d. 9de Februar d. A. 
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Om der end ikke var nogensomhelst Skygge af Tvivl om 

den rigtige Henfårelse af de ovenfor nævnte mindre Knokkel- 

dele, maatte det naturligvis være mig kjært, at see Stadfæstlelsen 

herpaa ved Fremkomsten af Knokler fra andre Partier af Ske- 

lettet, ligesom det ogsaa er af Interesse at see, at det ikke er 

Levninger af et enkelt Individ. — Til Vidnesbyrd om, at det ikke 

allene var i Jylland Tjuren da forekom, kan jeg endnu tilfåie, 

at jeg et Par Dage efter den ovennævnte Sending modtog fra 

en Tårvemose under Egholms Gods her i Nordsjælland det høire 

Kragenæbsben af en Tjurhane (s. Mådet 9 Febr.), hvilket er den 

forste Knokkel af denne Fugl, som vi have modtaget fra Torven.] 

At alle Levningerne af denne Fugl fra Kjåkkenmåddingerne 

ere af Hanner, kan være en Tilfældighed, afhængig af de Ste- 

der i Måddingen, paa hvilke vore Undersågelser ere skete; men 

det kan forresten ogsaa have en naturlig Grund deri, at Hannerne 

jo under Forplantningstiden, under deres saakaldte Skogring, 

blive saa beftig betagne af Forplantningsdriften, at de blive lige- 

som blinde for Faren, og flyve endog paa Mennesker, som 

nærme sig, saa det nok kunde være, at netop i denne Tilstand 

have Urindvaanerne passet paa dem og slaaet dem. 

I een Henseende er Opdagelsen af denne Landets gamle 

Indvaaner af særlig Interesse for os, da dens hele Velvære sy- 

nes saa nåie forenet med Forekomsten af Naaletræer, at vi med 

héi Grad af Sandsynlighed tår optage dens daværende Fore- 

komst her blandt Vidnesbyrdene om, al Fyrrevegetationen. ikke 

var forsvunden i Urindvaanernes Tid; Tjuren forlanger jo vel 

ikke udelukkende Naaleskov, men holder dog saameget af 

den, at den nådig forekommer fjern fra denne eller fra en af 

Naaleskov og Lovtræer blandet Skovstand. 

Er det hidtil kun meget ubetydeligt og endnu ubestemt, 

hvad Kjokkenmåddingerne have givet os af Vadefugle, saa er 

det et desto betydeligere Antal af Knokler, vi der have kunnet 

samle af Svømmefuglene. Det kan neppe betvivles, at denne 

Orden har afgivet mere end de ni Tiendedele af Urindvaaner- 
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nes Fådemiddel af Fugleklassen, og vi finde Knokler af alle 

stårre Familier indenfor Ordenen. 

Af Skarve forekommer der saaledes enkelte Knokler, men 

om disse tilhåre den middelstore Skarv (Graculus medius Nøæélss. 

sp.) som nu er her i Landet, eller den stårre, mere nordiske 

Skarv, er endnu uvist. 

Talrigere ere Levningerne af Maagerne, der synes at have 

været hyppigen spiste af Urbeboerne saavel i Sjælland, som i 

Jylland. Jeg har Overarm-, Underarm-, Haandblad-, Skinne- 

ben- og Kragenæbs- (coracoideum) Knokler samt enkelte Dele 

af Brystbenet baade af vore mellemstore almindeligere Maager 

og af Arter, der i Stårrelsen have staaet lige med Svartbagen: 

Larus marinus L.; enkelte Knokler ere endog lidt stårre end 

de tilvarende Knokler af de Individer af denne Maage, som jeg 

hidtil har havt Leilighed til at undersåge. Mærker af skjærende 

Instrumenter sees hyppig paa dem, og af flere Overarmsben 

fra Meilgaard findes Benpiberne, som man formodenlig har be- 

nyttet til særeget Brug, savede fra Ledenderne med en egen 

Sav, hvilken i den senere Beretning om den paa dette Sted 

foretagne Udgravning skal blive nærmere omtalt. 

Langt det overvejende Antal af Knoklerne tilhårer imidler- 

tid de saakaldte Tandnæbbe, eller Ændernes, Gjæssenes og 

Svanernes Familie. Af selve Svaneslægten har jeg allene fra 

Meilgaard henved et Par Hundrede Knokler, og fra Måddinger 

paa de andre undersøgte Steder har jeg ogsaa endel, om end 

ikke i saadan en Mængde. Nogle faa af disse Knokler maae 

vistnok henføres til vor Sommersvane, eller den Svane, der nu 

paa saa mange Steder holdes tam, Cygnus olor Gm., men hele 

det åvrige store Antal hører til vor Vintersvane, eller Sang- 

svanen, Cygnus musicus B. Men ved denne Henfårelse, der 

grunder sig paa umiddelbar Sammenligning af Knoklerne og 

den derved fundne Overensstemmelse ialmindelighed, maa dog 

bemærkes, at der af alle Knoklerne er ligesom to Storrelser 

og at derved tydes hen paa tvende Racer eller Arter af Svaner, 
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en stårre og en mindre, eftersom denne Forskjel i Storrelsen 

ikke kan betegne de to Kjån, der hos Svanerne ikke afvige 

synderligt fra hinanden, og ikke heller betegne Fugle af for- 

skjellig Alder eller forskjellig Grad af Udvoxning, da Indtrykket 

af Muskulaturen er ligesaa stærk paa de smaa som paa de store 

Knokler. I Virkeligheden har man jo ogsaa i den senere Tid 

villet gaae ind paa den af Pallas allerede paapegede Adskillelse 

af Sangsvanen i en stårre og mindre Art eller Afart, og denne 

mindre Form (Cygn. minor Pall. Keys. & Blas.) der om Vinteren 

skal forekomme sammen med den stårre over Mellemeuropa, 

er det maaskee vi her ved Meilgaard have i ikke faa Individer. 

Disse tvende Former ere imidlertid endnu neppe ved zoolo- 

giske Mærker tilfredsstillende blevne adskilte fra hinanden, og 

heller ikke er deres Benbygning bleven tilstrækkelig sammen- 

lignet. Ved Nårrejyllands Fjordbredde hører man ofte tale om 

en mindre Svane, som man der tillige ved Lyden vil adskille 

fra den stårre, men jeg har endnu ikke kunnet skaffe mig 

den til Sammenligning. Forekomsten i ældre Tid af Individer 

med saa stor Forskjel i Stårrelsen giver imidlertid foråget An- 

ledning til at såge Forholdet mellem disse Former nærmere 

oplyst for vort Lands Vedkommende. 

Vildgjæssene synes dengang som nu at have været meget 

skye, og ikke at have tilladt Urfolket at komme dem paa Skud 

(Pileskud), idetmindste har jeg ikkun erkjendt meget faa Lev- 

ninger af dem; disse have dels tilhårt en stårre Art, dels en 

mindre, sandsynligvis Raigaasen: Anser torquatus Frisch, dog 

ere de lidt mindre, end de tilsvarende Knokler af de In- 

divider af denne, med hvilke de have været sammenlignede. 

Anderledes er det med Vildænderne, hvis Knokler ere i 

et betydeligt Antal næsten i alle Måddingerne, og neppe mangle 

i nogensomhelst af dem. Knoklerne tilhåre mange Arter; snart 

er det de store Arter af Stérrelse med Edderfuglen, Å. mollis- 

sima L. og A. fusca L., der fornemligen have været spiste, 

f. Ex. ved Sålager, snart middelstore Arter, f. Ex. ved Gud- 
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dumlund, snart atter, f. Ex. ved Havelse, fornemligen de smaa Arter. 

Det hidtil tilvejebragte og foråvrigt ikke uanselige Sammenlig- 

ningsmateriale af Anasslægtens mange Arter er endnu ikke til- 

strækkeligt til bestemt at udhæve de forefundne Arter, hvor 

vigtigt dette end ellers kunde være med Hensyn til visse Punkter 

i Urindvaanernes Liv, Af de til de dykkende Ænder saa 

noie knyttede Skalleslugere (Mergus L.) kan jeg med Bestemt- 

hed paavise Knokler baade af den stérre (M. merganser L.) og 

af den mindre Art (M. serrator L.). 

At hyppige Mærker af Knive -eller skjærende Redskaber 

findes paa denne Fuglefamilies Knokler, behåver jeg neppe at 

tilféie. Flere af de stårre og længere Benpiber f. Ex, af Sva- 

nerne ere blevne benyttede til særeget Brug og deres Ledender 

blevne afsavede, ligesom det ovenfor anfårtes om Maagerne. 

Foruden de nylig nævnte dykkende Former af Ændernes 

Gruppe har jeg hidtil erkjendt folgende dykkende Fugle: en 

Gumpefod, Podiceps L., i enkelte Knokler fra Havelse, der stemme 

néie med P. rubricollis Lath.; en mindre Alkefugl, formo- 

dentlig Alca torda L. i et Par Knokler fra Meilgaard, og i en 

Overarmsknokkel fra Bunden af en Tårvemose, der får har 

været en Vig af Sundet; endelig Storalken eller Geirfuglen : 

Alca impennis L. i flere Knokler fra Meilgaard. At denne 

sløre, nordlige Fugl — den eneste Fugl i Europa, der paa Grund 

af Vingernes Lidenhed ikke er istand til at flyve — forekommer 

iblandt Levningerne fra vore Urfolks Maaltider, maa unægtelig 

i héi Grad. synes paafaldende, men det bekræftes ved fålgende 

deri fundne Knokler: 

g) en håire Overarm (humerus) i Form aldeles stemmende 

med Overarmen af en Tordalk, Alca iorda L, men af 

dobbelt Stårrelse mod denne, 4” lang, 7/7 bred, og da 

Knokkeldannelsen er saa betegnende indenfor denne Fugle- 

gruppe, bestemt antydende en Alkefugl af Stårrelse som 

en Gaas, Knoklen hårer heldigvis til de ganske faa, der 

ikke ere blevne beskadigede ved Hundegnav, men den bærer 
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paa sin Overflade et Par skarpe Ridser, Mærker af Urind- 

vaanernes Knive. Den er af en gammel Fugl. fig. 4. 

h) en anden Overarm fra samme Side, altsaa tilhårende et 

andet Individ; den er ikke fuldt saa stærkt sammentrykt som 

den foregaaende, og er saaledes maaskee af en noget yngre 

Fugl; begge dens Ender ere paa sædvanlig Maade afbidte og 

bære Mærker af Tandspidser. Den indre Hulhed viser sig mindre 

end hos Tordalken og antyder at Fuglen ikke har kunnet flyve. 

i) Spolebenet (radius). fra håire Side, af en gammel Fugl; 

lidt beskadiget i Enderne; dets korte sammentrykte ejen- 

dommelige Form afviger aldeles fra Tordalkens, og viser 

bestemt, at Underarmen har været kort og Vingen været 

ubrugelig til Flugt, som hos Alca impennis. fig. 5. 

Naar man nu ikke vil antage, at disse Knokler hidrøre fra en 

forsvunden og hidtil aldeles ukjendt Art af Alkefugle, der med 

Geirfuglens Storrelse ogsaa har forbundet dennes Vingeforhold, 

kan man kun henfåre dem til selve denne nu næsten saagodt- 

som uddåde Fugl; de nævnte Knokler have ogsaa ved umiddelbar 

Sammenligning vist sig at stemme saaledes overens med de til- 

svarende Knokler hos Geirfuglen, at jeg ikke kan nære den 

ringeste Tvivl om, at det virkelig er denne Art. Da det imid- 

lertid turde være bekjendt, at intet Skelet af denne Fugl findes 

her i vore Museer, og i det Hele et saadant neppe findes i 

noget af de europæiske Museer, vil jeg tilfåie, at denne umid- 

delbare Sammenligning er for Spolebenets Vedkommende udfårt 

med det fuldstændige Underarms- og Haandpartie, der til dette 

QGiemed blev taget ud af Universitetets udstoppede Exemplar 

af denne sjeldne Art, medens Overarmene ere blevne sammen- 

lignede med nogle låse Knokler, som Hr. Etatsraad Eschricht 

ved Naturforskermådet i Christiania havde erholdt til Universi- 

telets anatomisk - physiologiske Museum, og som den afdåde 

norske Naturforsker P. Stuwitz i sin Tid havde indsamlet paa 

en O nær Labradorkysten, iblandt hvilke der heldigvis fandtes 

tvende Overarmknokler, endog til den selvsamme Side af Fuglen. 
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Den uventede Forekomst af denne Fugls Knokler i en 

»Kjokkenmådding ved den inderste Del af Kaitegattet, kan ikke 

andet end fremkalde Betragtninger om Maaden, hvorpaa »vi 

skulle tænke os disse komne til dette Sted, eftersom Geirfuglen 

nu lever saa fjern fra vore Kyster og har en saa indskrænket 

Udbredningskreds. Det er jo vist nok muligt, at deres Fore- 

komst er aldeles tilfældig, og at de Individer, hvorfra de fundne 

Knokler hidréåre, kunde have været enkelte veirslagne Fugle, 

men dette er dog ikke engang ret sandsynligt. Knoklerne tilhåre 

nemlig bestemt to, maaskee endog tre Individer, og derved 

bortfalder "allerede noget af det mulig Tilfældige i Fuglens 

Forekomst der. Dernæst ere Levningerne af disse Individer jo 

forefundne i den meget lille Del af Måddingen, der iaar blev under- 

søgt, og der er vel ingen Grund til at antage, at den ikkeunder- 

søgte langt betydeligere Del deraf. ikke skulde indeholde sin 

Andel deraf i samme Forhold til de åvrige Knokler; saaledes 

idelmindste stille sig vore Erfaringer med Hensyn til andre i 

disse Dynger opbevarede sjeldnere Dyr; Bæverens, Maarens, 

Vildkattens Ben ere i det Hele vedblevne at komme frem 

i væsenlig det samme Forhold til de ovrige talrige Knokler, 

efterhaanden som Udgravningerne ere blevne fortsatte. — Men 

gaae vi nu ind paa denne Sandsynlighed, at her virkelig fore- 

komme Levninger af Geirfuglen i ikke faa Individer, maa vi 

ogsaa gaae ind paa en tidligere mere regelmæssig Forekomst af 

denne Fugl ved Landets Kyster, og. — da deite ikke vilde 

stemme ret godt med dens nuværende indskrænkede Forekomst 

i de nordiske Have, — paa en tidligere stårre Udbredning i 

det Hele. Det eneste Punkt nemlig, hvor denne Fugl vitterlig 

i de nordisk-europæiske Have i dette Aarhundrede har et fastere 

Tilhold, ere de smaae vulkanske Klippeskjær S. for Island, som 

kaldes Geirfugleskjærene, paa hvilke der vel synes stadigere 

at have holdt sig smaae Selskaber af disse Fugle, men dog ikke 

storre, end at en tilfældig stærkere Bortfangst af 20—30 In- 

divider, f. Ex. 1830—31 og i Aarhundredets Begyndelse, 1813, 
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synes at have gjort sig kjendelig i længere Tid derefter paa 

det ringere Antal af de senere iagitagne eller fangede Fugle+). 

Udenfor disse Skjær er vel en enkelt Fugl, nu og da, og med 

flere eller mange Aars Mellemrum, sete paa enkelte Steder af 

det sydlige Islands Kyster, men alt viser, at det kun har været 

mere tilfældige Gjæster. I forrige Aarhundrede syens den 

derimod tillige at have ynglet mere regelmæssigen, om end 

kun % yderst faa og sparsomme Individer, ved Færåerne 

(Mohr, Landt), maaskee (?) endog ved Skjærene udenfor Såndmårs 

Kyst (Strøm), medens den allerede ved Aarhundredets Begyn- 

delse var bleven en tilfældig Gjæst, som kun nu og da, med 

mange Aars Mellemrum, lod sig see ved St. Kilda, den vest- 

ligste af de skotske Oer (Macauley), hvor den dog havde regel- 

mæssigen ynglet lige til henimod Udgangen af det 17de Aar- 

hundrede (Martin). — Ved den amerikanske Side af det nordlige 

Allanterhav synes Geirfuglen ikke at have havt nogen bedre 

Skjæbne; thi de ældre Efterretninger (Egede, Crantz, Glahn, 

Fabricius), vise os tydelig nok, at Geirfuglen endnu for om- 

trent et hundrede Aar siden blev seet regelmæssigen om end 

yderst sparsomt ved det sydlige Grånlands Kyster, og idet- 

mindste nu og da ynglende der (Fabricius), men disse faa Lev- 

ninger vare som det synes aldeles forsvundne ved Aarhundredets 

Begyndelse (Hollbåll, Reinhardt). Ved Labradorkysten er dens 

Forekomst vel mere end tvivlsom. — Da vi nu ikke kjende nogen 

Fugl, der af Naturen er givet en saa indskrænket Udbredning 

og en Tilværelse i saa faa Individer, maae vi nådvendig efter 

Analogien fra alle andre håiere Dyr, og navnligen dens nær- 

meste Beslægtede, antage, at Geirfuglen har havt en langt 

stårre Udbredning tidligere, og da vi have i de senere Aar- 

hundreder kunnet see den forsvinde mere og mere fra syd- 

") See Etatsraad Reinhardts Meddelelse om Geirfuglens Førekomst paa Isa 
land, i Krøyers naturh, Tidskr. II B. $. 533—35. — De Geirfugle, der 

siden denne Meddelelse (1839) ere fangne paa Island, indskrænke sig 
til aldeles enkelte. 

enge 
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ligere Belter af dens Udbredning, er det rimeligt at antage, at 

denne Indskrænkning i Artens Udbredning er begyndt allerede 

i tidligere Aarhundreder, og at Fuglen altsaa i disse har gaaet 

langt længere ned med Englands og Skandinaviens Kyster, men 

at den efterhaanden har maattet forsvinde fra disse paa Grund 

af Menneskets Forfålgelser. Ude af Stand til at flyve er den 

nemlig aldeles givet Mennesket i Vold, naar den er kravlet 

op paa Strandbreddens lavere Klipper eller Klinler, saaledes 

som den navnligen maa det under Rugetiden; selv om den 

gamle Fugl en Tidlang undgaaer Mennesket ved betids at naae 

Vandet og overlade kam Ægget eller den dunede Unge, saa 

lider dog Arten derved et stårre Tab end nogen af de andre ,Bjerg- 

fugle”, idet disse i Reglen forsåge et andet eller et tredie Kuld 

af Æg, hvilket Geirfuglen aldrig gjår (Martin). Fra en saadan 

sydligere Forekomst om Sommeren kunde man da nok fore- 

stille sig, at der ogsaa om Vinteren mere regelmæssig kunde 

svomme Fugle ned i Kaitegattet, hvis man ikke ligefrem vilde 

antage, at den ogsaa om Sommeren kunde findes i dette, hvad 

der ikke forekommer mig unaturligt. Det er vanskeligt at ind- 

see, at den ikke ligesaa godt skulde kunne trives her som 

dens mange nærbeslægtede: Alken, Tisten f. Ex. Det synes 

endog efter Naumann som om Lunden i sin Historie frem- 

byder noget lignende, idet denne Fugl tidligere i en stårre Ko- 

lonie har beboet Helgolands Klipper, men nu er bleven ind- 

skrænket til en ganske liden, og naar denne om fåie Tid, som 

det er at befrygte, forsvinder, da vil Grændsen for Lundens 

Ynglebelte med Eet være flyitet flere Grader imod Nord og Vest. 

Forfatterne udtrykke sig ofte om Geirfuglen paa en Maade, 

som om de antoge, at dens Individer paa Grund af Forfålgelser 

havde trukket sig imod Nord til mere utilgængelige Steder, og 

som om den skulde findes i stårre Antal ved Spitsbergens og 

Nordamerikas Kyster, men denne Anskuelse synes mig efter 

de hidtil bekjendte Erfaringer at være lidet begrundet. Stuwitz 

traf vel Knoklerne af den i Mængde paa den lille O Fogo ved 

2 
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Labradors Kyster, men det var allene af spiste Individer; levende 

synes den ikke at forekomme ved disse Kyster); var dette Til- 

fældet, maatte den nu og da sees der, ligesom ogsaa Exem- 

plarer deraf nu og da vilde komme herned, og Fuglen ikke blive 

den Sjeldenhed og Kostbarhed den er”). Et mærkeligt Sam- 

mentræf er det idvrigt, at de i vore Urindvaaneres Kjokken- 

måddinger fundne Ben af denne Fugl nærmest skulde oplyses 

ved Knokler, der findes under lignende Forhold i Labrador.” 

Anmærkning. Da Geirfuglens Udbredning og Forsvinden kun som et Side- 

spårgsmaal er kommen paa Bane, vil en udførlig Fremstilling af denne Fugls 

Historie i de sidste Aarhundreder ikke her kunne gives, men til yderligere 

Retfærdiggjårelse af den fremsatte Anskuelse og til Veiledning for Andre, der 

ville såge Oplysning om Geirfuglens tidligere Forhold, ville fålgende korte 
Kildeangivelser ikke have en upassende Plads paa dette Sted. 

Geirfuglens regelmæssigere Forekomst ved Norges Kyster beroer kun paa 
Strøms Beretning (Sondmår. 1. Part. S. 221), i hvilken der uheldigvis er skeet 

en Forvexling i flere Henseender mellem Geirfuglen og Anas glacialis L., uden 

af man nu vil kunne afgjåre i hvor stor en Udstrækning denne Forvexling har 

fundet Sted, med mindre de ifålge en Bemærkning af Briinniche i Christiania 

Universitetsbibliothek bevarede haandskrevne Optegnelser af Strém heri kunne 

give nogen Oplysning. — Om den tilfældige Forekomst af en enkelt Fugl ved 

Norge see: Rasch i Nyt Magas. f. Naturvidensk. 1838. S. 386. — Sundewalls 

Årsber. for 1837—40 S. 181. 
Hovedkilden for Geirfuglens Ophold ved de skotske Øer og dens Ynglen 

paa St. Kilda er Martins efter Antopsien givne korte Skildring i hans Voyage 

to St. Kilda, 1698; hans Besåg paa Oen var netop i den rette Geirfugletid (i 

første Halvdel af Juni, 1797); [da ingen af de fire særskilte Udgaver af hans 

Reise til denne mærkværdige Oe findes paa vore offentlige Bibliotheker, har 

jeg benyttet det efter 4de Udgave (1753) skete Optryk i Pinkertons: A ge- 

neral collection of the best and most interesting voyages and travels etc. 

vol. III S. 709). — Som Bikilder smlgn.: An account of Hirta and Rona given 

to Sir Rob. Sibbald by Sir Georg. M'Kenzie, Pinkerton, Ill. S. 730; Sibbaldii 

Scotia illustrata, III. S. 22 (1684); Macaulay history of St. Kilda. 1764, Lon- 

don. 8vo. S. 156—157, og forsaavidt nogle Træk af Geirfuglen skulde være 

medoptagne i Skildringen af den besynderlige, fjertabende og kun til et Par af 

de mest fjerntliggende Oer og Skjær henviste Fugl: Holk eller Colk, da tillige 

Buchanani rerum scoticarum historia S. 10 (Edingb. 1583), og Martins the 

Western Islands S. 25—26 og 71 (Lond. 1716), [ogsaa aftrykt i Pinkertons 

Collect. III. S. 582 og 597]. — Om enkelte Fugles tilfældige og yderst sjeldne 

”) Det er mig ikke bekjendt, hvor Stuwoilz har meddelt noget nærmere 

om sit Fund. 
+”) Ethvert godt Skind kan i Naturaliehandelen omtrent regnes til 100 Rdl. 
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Forekomst ved Orkenåerne og de engelske Kyster see foruden de britiske Orni- 
thologier, Fleming history of brit. animals Edingb. 1828, S. 130; Proceed. of 
z0ol. society. 1835, S. 79. 

Vidnesbyrd om Geirfuglen ved Færåéerne give den bergenske Læge Henr. 
Hoyer i Brev til L'Ecluse 1604 (Clusii exoticor. libr. X. auctar. S. 367) og 
0. Worm i sit Museum S, 300, i hvilket Værk vi have den eneste Figur, der er 
taget efter den levende Fugl, nemlig efter et Exemplar, Worm havde levende i 
flere Maaneder [Figuren god, men det smale hvide Halsbaand synes at være 
tagetefter den af Clusius næsten ordrette laante Beskrivelse — af Pingvinen, med 
hvilken Worm forvexlede den: collum albis pennis tanqvam torqve cinctum]. 
— Åt den ynglede der, fremgaaer vel tydelig nok af, at den fandtes paa den 
klippede Strand under Forbjergene, (s. Debes Færåernes Beskrivelse (1673 S. 130) 
og undertiden fangedes med Svartfuglene; (s. Mohr Islandsk Naturhist. 1786, S. 
28); man seer af de forskjellige Furer paa Næbet, at saavel unge som gamle 
Fugle endnu vare Landt bekjendte (Beskriv. af Færåerne 1800, S. 2533—54). — 
Smlgn. Reinhardt, Tidsskr. for Naturvidensk. III. S. 59. 

Ved Benyttelsen af de bekjendte Kilder om Fuglens Forekomst ved Is- 
land (Horrebow, Tilforladelige Efterretn. 1752, S. 174—76, Eg. Olafsens Reise 
i Island i Aarene 1752—57. Sorée 1772, S. 855 og 858, og Mohrs Islandsk. 
Naturhist. 1786, S, 28) maa erindres, at den Fårste ved at imådegaae Ander- 
sons modsatte Yttringer tillægger Fuglen altfor stor Hyppighed, idet han, lige- 
som Mohr synes at oversee, at de i Mængde fra Geirfugleskjærene hjembragte 
Æg ikke vare af Geirfuglen alene, men af de der ynglende, Bjergfugle” i Almin - 
delighed. — Fabers Yttringer (Prodrom. der islåndisch. Ornith. 1822, S. 48— 
49), om Fuglens tidligere Førekomst ,in grosser Menge” maae derfor benyttes 
med samme Vaersomhed som Slutningen om dens nuværende Sjældenhed fra de 
Erfaringer, at Faber ikke traf den ved sine Besåg ved de forskjellige Geirfugle- 
skjær d. 25de Juni og senere i Juli og August, da det af Martins? Beretning 
er klart, at den allerede imod Midten af Juni forlader Ynglestederne og gaaer 
tilsåes. — Smlgn. fremdeles for Islands Vedkommende Reinhardt, Kråyers Tids- 
skrift II, p. a. St., Michahelles, Isis 1833 S. 648—631. 

Som ynglende Fugl ved Grånlands Kyster kjendes den kun af en ene- 
staaende Iagttagelse hos Fabricius fn. gr. S. 82, men Fuglen selv have dog 
Crantz (Historie von Grånland 1765, S. 111) og Glahn (Anmærkninger over 
Crantz, 1771, S. 100) tydelig nok havt for sig. Angaaende dens Sjelden- 
hed der i dette Aarhundrede smlgn. Boje i Isis, 1822 S. 872, Reinhardt p. a. St., 

Holbåll, Ornitholog. Beytr. z. Faunna Grånlands, 1846, S. 84 (hvor Udtrykket 
»vor 80 Jahren nicht selten” bliver for stærkt i Forhold til Fabricius's An- 
givelser for den Tid) eller Kråyers Tidsskr. IV. S. 457. 

Paa Newfoundlands Fiskebanker blev den Geirfugl fanget, som er afbildet 

hos Edwards. (Birds 1743, tab. 107); men i de nordamerikanske Faunaer (Ri- 
chardson, Fauna boreali-americana S, XXXVIII. og Wilson, American orni- 
thology, contin. by Chrl. L. Bonaparte, Til. S. 225), synes den kun optaget efter 

Sabines memoir on the Birds of Greenland (Linnean Transactions f. 1818, vol. 

XII.), der for Geirfuglens Vedkommende S. 557 ståtter sig allene paa Fabricii 
fn. gr. 

FA) ar 
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Forklaring over Figurerne. 

1. Venstre Haandbladsben af en mandlig Tjur, Tetrao urogallus Linn. Fra 

Meilgaard. 

2, Ovre Halydel af håire Overarm af en mandlig Tjur, Tetrao urogallus Linn., 

seet fra den ydre Side. Sammestedsfra. 

. Samme Knokkel, seet fra den indre Side. 

3, Håire Os coracoideum af en mandlig Tjur, Tetrao urogallus Linn. Fra en 

Tårvemøose ved Eegholm. 

4. Høire Overarm af Geirfuglen, Alca impennis Linn., seet fra den ydre Side, 

Fra Meilgaard. 

4'. Samme Knokkel, fra den indre Side. 

5. Håire Spoleben (radius) af en Geirfugl, Ålcaimpennis Linn., fra Meilgaard. 

5'. Samme Knokkel fra modsatte Side. 

be 

Hr. Vandbygningsinspecteur Grove udbad sig sin til Sel- 

skabet indsendte Afhandling over Marskdannelsen tilbage, hvilket 

Selskabet bevilgede. 

I Mådet blev fremlagt: 

Fra Videnskabernes Selskab i Finland. 

Acta societatis scientiarum fennicæ. T, Ill Fase. 2. Helsing- 

fors 1852. Med Fortegnelse over Medlemmerne 0. s. v. 

Sveriges Rikes Landslag, stadfåstad af Konung Christopher År 

1442. "Ofversåltning paa finska Språket af L. Thomæ. 

Helsingfors 1852. 

Noticer ur Sållskapets pro Fauna & Flora fennica Forhandlinger. 

Il Håftet. Helsingfors 1852. 

Sveriges Rikes Stadslag. Ofversåttning på finska Språket af 

L. Thomæ. Helsingfors 1852. 

Fra Société Géologique de France. 

Bulletin de la S. G. de France, 2den Serie Tome X F. 4—40. 

Paris 1853. Tome XI F. 1—18. Paris 1854. 
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Fra Soiété des Sciences naturelles de Cherbourg. 

Mémoires de la Société etc. Volume I; Livraison. 1—4. Cher- 

bourg 1852—53. 

Fra Videnskabernes Selskab i Wien. 

Sitzungsberichté der kaiserlichen Academie der Wissenschaften. 

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, Band XI Heft 4, 

1853. Band XII Heft 2—4 1854, Wien 1854. 

— — — Philosophisch-historische Classe, Band XII Heft 2—4. 

Wien 1854. 

Denkschriften der kaiserlichen Academie der Wissenschaften. 

Mathematisch-naturwissenschaftiliche Classe, VI & VII Band. 

Wien 1854. . 

— — — Philosophisch-historische Classe, V Band. Wien 1854. 

Archiv fur Kunde åsterreichischer Geschichts-Quellen. Band XII 

Heft 1 & 2. Wien 1854. 

Notizenblalt Nr. 21—-24. Wien 1853. Nr. 1—17, Wien 1854. 
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Modet den 26% Januar. 

> Ek 

H,. Professor Krøyer meddelte fålgende Bidrag til Kundskab 

om Kræbsdyrslægten Sergestes Edw. 

Milne Edwards opstillede Slægten Sergestes i Året 1830+). 

Han kjændte kun en Art, som var fanget i det åbne Atlanter- 

hav”) af en fransk Rejsende, Reynaud. Nogle År senere 

(1837) optog han denne Slægt i sin Histoire naturelle des 

Crustacés. Jeg kan ikke med Sikkerhed afgjåre, om han, idet 

han fræmstillede den på sidstnævnte Sted, har foretaget en Re- 

vision efter Naturen, eller blot har åst af sit tidligere Arbejde; 

dette sidste forekommer mig dog håjst sandsynligt. At nogen 

anden Zoolog senere har meddelt Noget om denne Kræbsdyr- 

form, er mig ikke bekjændt, og Slægten synes således hidtil 

ene at bero på en enkelt Undersågelse. 

I Slutningen af Året 1845 nedsændtes en Sergestes - Art 

fra Grønland til det kongelige naturhistoriske Museum, dog kun 

i et eneste, mådeligt konserverel Exemplar. Dette lod jeg ind- 

til videre henstå, i Håb om, muligt at erholde flere Individer 

sammestedsfra til Sammenligning. Medens jeg heri skuffedes, 

blev jeg på den anden Side overrasket, ved for kort siden i" 

en Samling af små oceaniske Kræbsdyr, som Hr. Sekretær og 

Institutbestyrer Fries overlod Museet, at træffe ni nye Arter af 

denne så lidet bekjændte Form %%%), I det Hele har jeg således 

=) Ann. d. Sciences natur. T. 19 pag. 346 flg. og tab. 10. 
xx) I Nærheden af Agcorerne (Hist. nat. d. Crustacés, II, 429), altså på om- 

trænt 409 n. Br. 

+) De ere samlede i det tropiske Atlanterhav af en ung Såmand på Rejsen 
til Brasilien for Hr. Fries. For at bevare Mindet om den Iver for Natur- 

historien, hvortil Videnskaben fornæmmelig skylder denne Berigelse, har 

jeg troet at burde betegne en af de hyppigst forekommende Arter med 

Hr. Fries's Navn. 
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ti nye Arter for mig, og det vil derfor næppe findes over- 

flådigt, "at jeg forsåger at give et Bidrag til Kundskaben om 

disse Havdyr”). 

Det lille Arbejde, som jeg tillader mig at forelægge Sel- 

skabet, og for hvilket jeg å&nsker en Plads i dets Skrifter, be- 

gynder med en almindelig Betragtning af Slægten. Uagtet 

dennes Ejendommeligheder i de fleste Henseender ere meget 

vel udviklede af Milne-Edwards, måtte dog naturligvis den nåj- 

aglige Underågelse af så mange nye Arter medfåre en Del 

Forågelser og Modifikationer; ja selv nogle Rættelser. Jeg 

skal indskrænke mig til at fræmhæve et Par af de interes- 

santere. 

Om Gjællerne hedder det hos Milne - Edwards først (Ann. 

d. sc. natur.) i al Almindelighed, at deres Bygning er ligesom 

hos Krabberne og Kræbsene. Senere (Hist. nat. d. Crust.) giver 

han den tilsyneladende noget bestemtere Meddelelse, at de kun 

danne en enkelt Række, og at man tæller syv langs hvær Side 

af Brystet. Man er altså berettiget til at antage, at Forholdet 

er ganske det samme som hos Slægterne Palæmon, Hippolyte 

0. s. v., eller med andre Ord, at hvær Gjælle består af et Antal 

simple Blade, der ere anbragte langs begge Sider af en Åre- 

stamme. Og således viser det sig væl også tildels ved en låsere 

Betragtning. Men, når en stærkere Forstørrelse og Præsning 

anvendes, bliver man var, at ethvært af de omtalte Blade er en 

lille Gjælle, eller en Busk af (indtil tredive) Småblade, og at 

altså de syv af Milne-Edwards angivne Gjæller kunne siges at 

udgjåre ligeså mange Gjællesystemer eller Gjællesamlinger”%). Jeg 

”) Hr. Professor Steenstrup har velvilligt overladt mig til Undersågelse og 

Afbenyttelse de hidhøérende Former i Universitetsmuseet, der ere til- 

vejebragte ved Kaptajn Hygoms, Professor Reinhardts og Fleres Ind- 

samling. Derved er jeg bleven istand til at tilféie endnu en ellevte 
Art (S. Rinkii). 

kk) Det er måske overflådigt at bemærke, at sælve Afhandlingen nærmere 

vil udvikle og ved Afbildninger oplyse, hvad her kun antydes. 
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har ikke hos noget andet, til Dekapoderne henhårende, Kræbs- 

dyr iagllaget en lignende Form, men er af den Mening, at den 

kommer nærmest til den hos Slægten Thysanopoda bekjændlte, 

dog således, at hos Sergestes kun findes den fårste Antydning 

eller de fårste Spor af en Form, der hos Thysanopoda har 

nået sin højeste Grad af Udvikling med (tilsyneladende) stor 

Mangel af Orden og Symmetri. — I denne Tilnærmelse finder 

jeg idvrigt en Bekræftelse på, hvad jeg allerede tilforn af 

andre Grunde har været tilbåjelig til at antage: at Slægten 

Thysanopoda ikke bår henfåres til Stomapoderne men til De- 

kapoderne. 

En ikke ringe fysiologisk Interesse erholder Slægten Sergestes 

derved, at man hos alle dens Arter og hos ethvært, endog nok 

så slet konserveret Individ, med stor Lethed og Tydelighed 

kan overtyde sig om, at Håreredskaberne ere anbragte i de 

&verste Fåleres Roddel — ikke efter den almindelige Antagelse 

om de håjere Kræbsdyr i de nederste Fåleres Rod. De isole- 

rede Iagttagelser i samme Rætning af Souleyet (over Leucifer) 

og Farre (over Pagurus”) må jeg efter egen Pråvelse be- 

kræfte. Det er imidlertid ikke min Mening, at opstille dette 

Forhold som almindeligt; thi hos mangfoldige Kræbsdyr har jeg 

hidtil ingen Håreredskaber kunnet opdage, hos enkelte har jeg 

fundet det andensteds anbragt (hos Phyllosoma t. Ex. bag både 

de åverste og nederste Fålere under Rygskjoldet). Heller ikke 

vil jeg forkaste den tidligere Påstand om Håreredskabernes An- 

bringelse i de nederste Fåleres Rod, men jeg troer dog at 

turde gjåre opmærksom på, at man har antaget den uden nogen 

skarp Kritik, at den derfor fortjæner at gjåres til Gjænstand for ny 

Provelse, og, hvor den målle finde Bekræftelse, da forsynes 

=) Nærmere Henvisninger kunne såges hos Siebold (Lehrbuch der verglei- 

chenden Anatomie), — Det Håreredskab, jeg har fundet, består af en 
oval Hudsæk med en stor, næsten kuglerund Håresten og en Nervegren. 
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med en solidere- Begrundelse, end den hidtil har haft. i den 

næsten latterlige Antagelse af en Stigbåjle. 

Ogsaa Forskjælligheden mellem Kjonnene fræmtræder hos 

denne Slægt med interessante Fænomener. Milne-Edwards har 

blot bemærket det bladaglige Redskåb, som hos Hannerne er ud- 

spændt mellem det fårste Par Bugfådder, og som udmærker sig 

ved håjst fantastiske Former, samt ved Foranderlighed fra Art 

til Art. Men andet Par Bugfådder har ligeledes et Han- 

nerne særegent lille Vedhæng. Og endelig er et ganske ejen- 

dommeligt, lille, saxagtigt Gribe- eller Holderedskab hos Han- 

nerne anbragt på de åverste Fålere, hvad ikke hidtil, såvidt 

mig bekjændt, hos nogen anden Dekapod er iagttaget. Milne- 

Edwards, som af sin Sergestes atlanticus kun synes at have 

set, eller i al Fald kun nærmere at have undersågt, Hanner, 

har vistnok iagttaget dette Redskab, men har, som jeg mener, 

været mindre heldig såvel i Opfatningen af dets Form som dets 

Betydning. Han er næmlig ved delte bleven foranlediget til, at 

tillægge de &verste Fålere hos Slægten Sergestes to Bisvåber%). 

Men hos Hunnerne forekommer altid kun en Bisvobe; og Han- 

nerne have, strængt taget, ligeledes kun en Bisvåbe, der imid- 

lertid let kan antages for dobbelt, fordi den klåfter sig gaffelagtigt ; 

eller nåjagtigere: fra Enden af Bisvobens fårste Led udgår, 

ved Siden af de fålgende, en toleddet, noget krum og meget 

spids Hornkrog, som passer i en Rende langs Bisvåbens tredie 

Led, og således udgjor et Griberedskab. Forelébigt kunde man 

måske tillade sig den Formodning, at det tjæner til at fastholde 

Hunnerne under Parringen. 

Endnu tillader jeg mig en Bemærkning om Slægtens geo- 

grafiske Udbredelse efter de hidtil forhåndenværende Data. - Den 

grønlandske Art (S. arcticus Kr.), som udmærker sig blandt 

alle Slægtens bekjændte Arter ved sin kæmpeagtige Stårrelse, 

”) Outre le filet principal terminal deux filamens rudimentaires. 
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er taget paa nogle og tresindstyve Graders nordlig Brede. En 

anden Art (S. Rinkii) er fanget i det åbne Atlanterhav på 

58—59" n. Br., og synes saaledes næsten at kunne henregnes 

til den gronlandske Fauna. 5. atlanticus Edw. er, som ovenfor 

anfårt, fra omtrent 40? n. Br. De åvrige ni Arter synes at 

målte betragtes som tropiske, og nøjagtigere som havende 

deres Hjæm mellem Linien og den nordlige Vendekreds, hvor- 

vel to af dem en enkelt Gang ere fangede nogle Grader nord- 

ligere, og to andre kunne fålges indtil 2—3 Grader syd for 

Linien. Af de ni Arter i den frisiske Samling opgaves de otte 

at være tagne samtidigt på en Plæt, om jeg tor udtrykke mig 

således, næmlig på 41” n. Br. og 2417 v. Lgd., hvor Fartøjet 

rimeligvis er bleven opholdt nogen Tid af Mangel på Vind (et 

nær Linien meget almindeligt Tilfælde). At så mange Arter ere 

trufne sammen, turde måske berettige til den Formodning, at 

Formen Sergestes i dette Nabolag har sit Centralpunkt”), hvor- 

fra den ligesom udsender sine Straaler i forskjellige Rætninger. 

Til de almindelige Bemærkninger over Slægten Sergestes knyttes i Afhand- 

lingen Bemærkninger over adskillige af de åvrige til ,,le tribu des Penéens” Min. 

Edw. henhårende Slægter; dels for at godtgjåre, at disse indbyrdes ere tæmme- 

lig låst forbundne; dels for at eftervise, at de ere så nåie forhundne med Sto- 

mapodernes fårste Familie hos Edwards, les Caridoides, at de ikke med Fåje 

synes at kunne adskilles fra disse; og at derfor ikke ubetydelige Modifikationer 

i Systemet blive tilrådelige. 

Diågnoses novarum specierum. 

1. Sergestes Frisii.Kr. 

Cornu frontale prorsus rudimentarium. Oculi primo pe- 

dunculi antennarum superiorum arliculo multo breviores, pyri- 

formes; globulus latior quam longior, a pediculo non vulgo 

”) Man tilgive dette Udtryk, indtil et bedre kan aflåse det. Tdvrigt vil, 

hvad sælve Sagen angår, et analogt Forhold kunne eftervises hos ikke 

få Kræbsdyrformer. 
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distinctus, longitudinemque ejus haud ægquans”).  Pedunculus 

antennarum superiorum scuto dorsali parum modo brevior 

(septima ferme parte); articulus ejus tertius secundo longior, 

primum longitudine æquans vel parum superans. Articulus pe- 

dunculi øntennarum inferiorum ultimus obclavatus, crassus, vix 

tertiam longitudinis appendicis foliiformis partem superans. Sextus 

abdominis annulus vix sextam longitudinis animalis partem 

æquans, haud duplo longior quam latior, annulis quarto quin- 

toque junctis multo brevior, ut etiam primo et secundo junclis 

brevior, appendice vero caudali intermedia qvarta ferme parte 

longior. Pedes abdominales crassissimi robustissimique; pars ba- 

salis pedis quinti vix duplo longior quam latior. Remus appen- 

dicum caudalium lateralium exterior aculeo armatus marginis 

exterioris postico (ad dodrantem longitudinis hujus marginis 

posito). 

2. Sergestes arcticus Kr. 

Cornu frontale prorsus rudimentarium.  Oculi primo pe- 

dunculi antennarum superiorum årticulo multo breviores, -pyri- 

formes ; globulus a pediculo bene distinctus, latior quam longior 

(latitudo ejus dimidiam oculi longitudinem ferme æquans, haud 

vero superans). Pedunculus antennarum superiorum sculo dor- 

sali tertia parte brevior; articulus ejus secundus et tertius in— 

vicem ejusdem ferme longitudinis, junctique vix articulo primo 

longicres. AÅrticulus pedunculi antennarum inferiorum ultimus 

sublinearis, ter longior quam latior, tertiam partem longitudinis 

appendicis foliiformis minime ægquans. Sextus abdominis an- 

nulus quintam longiludinis animalis partem, longitudinemque 

annulorum primi, secundi et tertii junctorum æquans, longitu- 

dinem vero annulorum quarli quintique junctorum superans, duplo 

longior quam latior, appendiceque caudali intermedia fere duplo 

”) In senioribus forma oculi latior, globulo a pediculo bene distincto. 
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longior. Pedes abdominales elongatiores gracilioresque; pars 

basalis pedis gquinli plus duplo longior quam latior. Remus ap-— 

pendicum caudalium lateralium exterior aculeo armatus mar- 

ginis exterioris postico (ad dodrantem longitudinis hujus mar- 

ginis posito). 

3. Sergestes oculatus Kr. 

Cornu frontale prorsus rudimentarium.  Oculi primo pe- 

dunculi antennarum superiorum articulo multo longiores, ad 

finem articuli secundi minimum protensi, fungiformes, pediculo 

gracili elongato; globulo brevi (quintam longitudinis oculi par- 

tem ferme æquante), sursum versus valde dilatato. Pedunculus 

antennarum superiorum scuto dorsali quarta ferme parte bre- 

vior; articulus ejus tertius primum longitudine æquans, secundum 

quarta parte superans. Appendix antennarum inferiorum folii- 

formis arlticulo pedunculi ultimo crasso quater longior. Seætus 

abdominis annulus quintam longitudinis animalis partem haud 

omnino æquans, longitudinem vero ægquans annulorum quarti 

quintique junctorum (ut etiam annulorum primi secundique junc- 

torum), vix duplo longior quam latior, appendice caudali inter- 

media tertia ferme parte longior. Pedes abdominalis elonga- 

tiores, gracilioresque (quinto tamen pari exceplo). = Remus 

appendicum caudalium lateralium exterior aculeo marginis ex- 

terioris omnino destitutus. 

4. Sergestes Edwardsii Kr. 

Cornu frontale prorsus rudimentarium.  Oculi primo pe- 

dunculi antennarem superiorum articulo breviores, elongato py- 

riformes, globulo a pediculo haud distincto, ejusdem ferme 

longitudinis ac latitudinis, tertiam ferme longitudinis oculi par- 

tem latitudine æguante.  Pedunculus antennarum superiorum 

scuto dorsali quinta ferme parte brevior; articulus tertius primo 
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subbrevior, secundo aliquanto longior. Articulus pedunculi 

antennarum inferiorum ultimus brevis, crassior, subovatus, ler- 

tiam longitudinis appendicis foliiformis parlem haud æquans. 

Sextus abdominis annulus sextam longitudinis animalis parlem 

superans, annulis quarto quintoque junclis sublongior (ut etiam 

primo secundoque junctis), margine inferiori subangulari, duplo 

ferme longior quam latior, appendicem caudalem intermediam 

terlia ferme parle superans.  Pedes abdominales subcrassiores. 

Remus appendicum caudalium lateralium exterior aculeo mar- 

ginis exterioris omnino destitutus. 

Var. rarissime cornu frontali subdistinctiori. 

5. Sergestes cornutus Kr. 

Cornu frontale distinctius prominens, aculissimum, dimidiam 

oculorum longitudinem superans vel saltem æquans. Oculi primo 

pedunculi antennarum superiorum articulo multo breviores, py- 

riformes, globulo a pediculo haud distincto, latiori quam lon- 

giori, latitudine tertiam longitudinis oculi partem superante, 

dimidiam vero haud ægquante.  Pedunculus antennarum supe- 

riorum pergracilis, scuto dorsali parum modo brevior (septima 

ferme parte); articulus tertius articulo primo obclavato longior, 

arliculo secundo multo longior. Articulus pedunculi antennarum 

inferiorum ultimus linearis, dimidiam appendicis foliiformis lon- 

gitudinem fere æquans. Sextus abdominis annulus sexlam lon- 

gitudinis animalis partem haud æquans, annulis quarto quintoque 

junctis brevior (ut etiam primo secundoque junclis), appendice 

caudali intermedia perparum modo longior, duplo vero longior 

quam latior. Pedes abdominales remis gracilibus elongatisque ; 

pars basalis vero pedis quinti duplo modo longior quam lalior. 

Remus appendicum caudalium lateralium exterior aculeo ar- 

matus marginis exterioris postico (ad dodrantem longitudinis 

hujus marginis posito). 
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6. Sergestes corniculum Kr. 

Cornu frontale exserlum, subtilissimum, aciforme. Oculi 

primo pedunculi antennarum superiorum articulo parum bre- 

viores, clavati, globulo a pediculo bene distincto, tertiam quar- 

tamve ejus partem longitudine æquante, duplo latiori quam lon- 

giori, latitudine vero haud dimidiam oculi longitudinem altin- 

gente. Pedunculus antennarum superiorum scuto dorsali quinta 

ferme parte brevior; primus ejus articulus secundum tertiumque 

junctos longitudine æquans. Pedunculus antennarum inferiorum 

articulo ultimo lineari, tertiam longitudinis appendicis foliiformis 

partem perparum superånte. Seæxius abdominis annulus quintam 

longitudinis animalis partem fere æquans, annulis quarto quin- 

toque junctis longior, annulisque prioribus tribus junctis longi- 

tudine haud inferior, duplo longior quam latior, appendicem 

vere caudalem intermediam haud multum superans. Pedes ab- 

dominales solito elongatiores gracilioresque, Remus appendicum 

caudalium lateralium exterior aculeo armatus marginis exterioris 

antico (ante mediam marginis longiludinem posito). 

7. Sergestes tenuiremis Kr. 

Cornu frontale prorsus rudimentarium.  Oculi primo pe- 

dunculi antennarum superiorum articulo parum longiores, cla- 

vali, pedunculo gracili, elongato, a globulo bene distincto eogne 

plus duplo longiori; globulus quarta ferme parte latior quam 

longior, longitudine oculo plus ter brevior, latitudine haud ter 

brevior. Pedunculus antennarum isuperiorum dimidiam scuti 

dorsalis longitudinem perparum modo superans; articulus ejus 

tertius secundo longior cumque eo junclus primum arliculum 

longitudine demum æquans. Appendix antennarum inferiorum 

foliiformis prorsus fere linearis, sexies longior quam lalior, ar- 

ticulo pedunculi ultimo lineari ter fere longior.  Sexius abdo- 

minis annulus sextam longitudinis animalis pariem vix æquans, 
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longitudinem vero annulorum primi secundique junctorum ex- 

plens, annulis quarto quintoque junctis vix brevior, plus duplo 

longior quam latior, appendice caudali intermedia tertia ferme 

parte longior.  Pedes abdøminales pergraciles, fere subseti- 

formes. Remus appendicum caudalium lateralium exterior acu- 

leo armatus marginis exterioris postico (ad dodrantem longilu- 

dinis hujus marginis posilo). 

8. Sergestes obesus Kræ 

Cornu frontale prorsus rudimentarium.  Oculi ad apicem 

pedunculi antennarum superiorum fere protensi (secundum pe- 

dunculi articulum saltem superantes), pyriformes, globulo a 

pediculo haud distincto, latitudine dimidiam oculi longitudinem 

haud æquante, tertiam vero ejus partem superante. Pedunculus 

antennarum superiorum dimidiam scuti dorsalis longitudinem 

haud æquans; articulus ejus primus obclavatus secundo ter— 

tioque junctis destincte longior. Ultimus pedunculi antennarum 

inferiorum articulus brevissimus, crassissimus, subquadralus, quin- 

tam partem appendicis foliiformis sublinearis haud æquans. Sextus 

abdominis annulus haud duplo longior quam latior, septimam 

ferme æquans longitludinis animalis partem, annulis quarto quin- 

toque junclis brevior, ut eliam primo secundoque junclis; ap- 

pendice vero caudali intermedia tertia fere parte longior. Pedes 

abdominales breviores, robustioresque. Remus appendicum cau- 

dalium lateralium exterior aculeo armatus marginis exterioris 

postico (ad finem fere hujus marginis posito). 

9. Sergestes armatus Kr. 

Cornu frontale distincte prominens, acutissimum, dimidiam 

oculorum longitudinem fere explens. Oculi maximi, secundum 

pedunculi antennarnm superiorum articulum multo superantes, 

subfungiformes subclavati, globulo a pediculo distinctissimo, la- 



titudine dimidiam ferme longitudinis oculi partem æquante, lon- 

gitudine haud tertiam oculi partem explente. Pedunculus an- 

tennarum superiorum dimidiam scuti dorsalis longitudinem quin- 

tamque longiludinis animalis partem superans; articulo primo 

laminari tertium articulum longitudine ferme æquante, secundum 

vincente, Appendix antennarum inferiorum foliiformis articulo 

pedunculi ultimo quinquies fere longior, ad apicem pedunculi 

antennarum superiorum ferme protensa. Annulus abdominis 

secundus, tertius, quartus quintusque aculeo dorsali mediano 

mazimo armati; annulus seæxius septiman longitudinis animalis 

partem perparum modo superans, annulis quarto quintoque 

junctis appendiceque caudali intermedia longior, annulis primo 

secundoque junctis sublongior, minime vero duplo longior quam 

latior. Pedes abdominales forma graciliori. Remus appen- 

dicum caudalium lateralium exterior aculeo armatus margi- 

nis exterioris antico (ante mediam hujus marginis longitudinem 

posito). 

10. Sergestes ancylops Kr. 

Cornu frontale rudimentarium (subdistinctius tamen). Oculi 

primum pedunculi antennarum  superiorum articulum vulgo multo 

superantes, angulares, pediculo gracili recto cum globulo elon— 

gato-ovato angulum efficiente obtusiusculum. Pedunculus an- 

tennarum superiorum bessem sculi dorsalis quintamque parlem 

longitudinis animalis æquans vel parum superans; terlius ejus 

articulus primo obclavato distincte longior, secundo multo lon- 

gior. Ullimus pedunculi antennarum inferiorum articulus linearis, 

dimidiam appendicis foliiformis sublinearis longitudinem fere 

æquans. Sextus abdominis annulus sextam longitudinis animalis 

partem perparum modo superans, duplo ferme longior quam la- 

tior, appendice caudali intermedia quinta ferme parte longior. 

Pedes abdominales elongati, subgraciles. Remus appendicum 

caudalium lateralium exterior aculeo armatus marginis exte- 



"Tioris postico (ad dodrantem longitudinis hujus marginis po- 

sito). 

Variat interdum hæc species oculis brevioribus, pedunculo antennarum 

superiorum sublongiori, annulis abdominis quarto, qvinto et sexto postice sub- 

aculeatis. 

11. Sergestes Rinkii Kr. 

Cornu frontale prorsus rudimentarium, Oculi maximi, se- 

cundum pedunculi antennarum superiorum articulum exæquantes, 

haud vero superantes, clavati, globulo a pediculo distinctissimo, 

latitudine tertiam fere longitudinis oculi partem explente, longi- 

tudine haud quartam partem æquante. Pedunculus antennarum 

superiorum scuto dorsali vix brevior, quartam longiludinis ani- 

malis partem superans, pergracilis, sublinearis; articulus ejus 

secundus tertiusque invicem longitudine ægquales, juncti vero 

primo multo breviores. Ultimus pedunculi antennarum inferio— 

rum articulus elongatus, linearis, tertiam ægquans partem appen- 

dicis foliiformis; hæc vero, quæ longitudinem oculorum parum 

superat, perangustata, prorsus linearis, decies fere longior quam 

latior. Omnes abdominis annuli aculeo dorsali mediano ar- 

mati; aculei annuli primi et secundi exigui, reliqui sat magni 

sed submolles flexilesque; annulus sextus valde elongatus, sub- 

linearis, quintam longitudinis animalis partem superans, annu- 

los quatuor antecedentes junctos longitudine fere æquans, quater 

fere longior quam lalior. Pedes abdominales elongati, pergra- 

ciles (etiam quintus). Remus appendicum caudalium lateralium 

exterior aculeo armatus marginis exterioris fere mediano (per- 

parum modo post dimidiam remi longitudinem posito). 
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Dernæst meddelte Herr Professor i Chemien E. 4. Scharling 

Selskabet, at han ved sine fortsalte Undersågelser over Peru- 

Balsamen, havde fundet, at det deraf udskilte Cinnamein, ved 

længere Tids Henstand i lukkede Kar, omdannes lil en amorph, 

i kold Viinaand uoplåselig Masse; denne Omdannelse foregaaer 

uden at Legemels elementaire Sammensætning derved forandres. 

Med Hensyn til det af Cinnameinet udskilte Peruvin, som ofte 

forvexles med Styråcon, da bemærkedes at Peruvinet har et 

lavere Kogepunkt, og en anden Sammensætning end Styraconet, 

og naar det dryppes paa Platinsort, og enten opvarmes noget 

eller henstilles i Solskin, da bemærkes efter nogle Minuter en 

stærk Lugt af Bittermandelolie. Ved at behandle smeltet Sty- 

ron paa denne Maade, har Sørecker viist, at der blev dannet 

Cinnamylbrinte. Scharling fandt, at Slyracon forholdt sig paa 

samme Maade som Styron, men til begge de sidstnævnte Stoffers 

Omdannelse til Cinnamylbrinte fordres flere Dage, medens Peru- 

vinets Omdannelse til Bittermandelolie foregaaer i en meget 

kort Tid. Dette Peruvinets Forhold i Forening med dels ele- 

mentaire Sammensætning, som fandtes at være C,, H, 0%, 

synes at tale for, at Peruvinet er den til Benzoesyren svarende 

Alkohol. Cannizzaro antager at have fremstillet denne Alkohol 

af Bittermandelolie; men da det af Cannizzaro fremstillede 

Legeme fårst giver Bittermandelolie ved at behandles med Sal- 

petersyre, saa synes det rimeligere, at Cannizzaro's formodede 

Alkohol maa være et med Benzoyl-Alkohol isomert Legeme. 

Paa Kysterne af Island og i det denne Oe nærmest om- 

givende Hav træffes underliden betydelige Masser af et tælle- 

lignende Legeme. Om disse Fedimassers Oprindelse hersker 

forskjellige Meninger. Saaledes havde en herværende Stearin- 

lysfabrikant i 1853 tilforhandlet sig, under Navn af ,Hvalamber”), 

%) Under Navn af Hvalamber omtales Spermaceti eller Hvalrav allerede 

meget tidligt i Beskrivelserne over Island. 
3" 
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en af Havet ved Island optaget Fedtmasse, som af Sælgerne 

ansaaes for Hvalfiske - Seæd (Sperma- Ceti). Denne Mand hen- 

vendte sig til Prof. S$., for at erfare hvorvidt denne Fedtmasse 

indeholdt Hvalrav, samti hvorledes den bedst kunde rensess til 

Brug. Da denne Sag syntes at staae i Forbindelse med de 

… meget betydelige Quantiteter af saakaldt Flydefedit, som man 

finder ved Grånlands Kyster og Havet deromkring, saa har 

Prof. S. foretaget nogle Forsåg for nærmere at oplyse Be- 

skaffenheden af disse Fedtstoffer. 

Det tilsendte ,Hvalamber” smeltede ved 54? C.; oplåstes 

omirent i lige Maal af varm Viinaand til 93? Tr. Opløsningen 

reagerede suur; ved Afkjåling af Oplåsningen udkrystalliserede 

en Deel vorteformige Krystaller, som ved Glådning efterlod 

4 % Aske; den fragydte Oplåsning indeholdt derimod en Fedt- 

masse, som ved Glådning kun efterlod 0,6 9%. 

Ved at underkaste denne Fedtmasse en Forsæbning med 

en vandig Oplåsning af Kali og derefter passende Behand- 

linger, for at udskille Hvalrav, fandtes Intet saadant. Ved alt 

destillere ,,Hvalamber” med overhedede Vanddampe og afpresse 

den flydende Masse i en lille Jernpresse, erholdtes en Rest, 

som smeltede ved 47 % C. 

Ved fårst at behandle den raae Masse med concentreret 

Svovelsyre og senere destillere de saaledes udskilte Syrer ved 

overhedede Vanddampe, erholdtes et fuldkomment hvidt Produkt, 

aldeles liigt Produktet af almindelig Tælle. Af disse Forsåg 

fremgaaer altsaa at dette ,Hvalamber” ikke indeholder Hvalrav, 

men at det i alt Væsentligt ligner Tælle, som i længere Tid 

har været udsat for Indvirkning af Vand og derved er kommen 

til at indeholde frie Syrer. 

S. antager derfor at det heromtalte ,Hvalamber” ligefrem 

er udsmeltet Tælle, som i forliste Skibe i længere eller kortere 

Tid have været udsat for Vandets Indvirkning. 
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Med Hensyn til det grånlandske Flydefedt, da henledede S£. 

forst Opmærksomheden paa et Brev fra Colonibestyrer Måller 

til den administrerende Direction for den grønlandske Handel, 

dateret Colonien Holsteenborg den 17de Mai 1853. I dette Brev 

hedder det blandt andet: ,Ved Sarfangoak er atter denne Vinter 

”indhandlet en Deel Flydefedt, nemlig 244 Tånde, som ved 

Smeltning og Klaring har givet 19 Tånder Fedt; men da dette 

ikke skal være saa godt afsætteligt, fordi det styrkner let, saa 

er Ballien heraf indhandlet til en ringere Priis efter Inspecteu- 

rens Ordre. Onskeligt vilde det være, om der blev anstillet 

en chemisk Undersågelse af dette Stof, der mulig er en Slags 

Spermaceti og derfor muligen kunde udbringes til en hoiere 

Priis end hidtil. Det maa bemærkes, at det i aabne Lamper 

brænder klarere end almindelig Tran etc.”. 

Den Pråve af 'Flydefedt, som S. iaar gjennem Inspecteur 

Howitz har modtaget fra den grånlandske Handel, styrkner omtrent 

ved 10? C. og danner ved lavere Varme en lyseguul, kornet Masse. 

Ved en forsigtig Presning kan ved 0” en flydende Olie udskilles. 

Ved 16? C. er dette smeltede Flydefedts Vægtfylde 0,88.  Saa- 

vidt vides, forekommer for Tiden kun treSlags neutrale Fedtstoffer 

i Handelen, som baade ere flydende ved 16 til 207 C. og have 

en saa ringe Vægtfylde som den anfårte, nemlig: Spermolie 

eller den mest flydende Del af Kaskelottens Tran, Dåglingtran 

og Olien af Leveren paa Squalus maximus. Angaaende denne 

sidste Art Tran har Professor Ronalds meddelt fålgende Op- 

lysninger. Denne Tran er lyseguul, af en Vægtfylde fra 0,870 

til 0,876; bliver ikke fast ved en Varme nogle Grader under 0. 

Ved den tørre Destillation af denne Tran erholdes et Produkt, 

som lugter stærkt af Acrolein. 

At den saaledes af Ronald beskrevne Tran virkelig har 

været udsmeltet af Leveren af Squalus maximus forekom imid- 

lertid S. noget tvivlsomt; thi den Havkalvstran, der ligeledes 

skulde være udsmeltet af Leveren af Squalus maximus, som 

S. i sin Tid har erholdt fra den islandske Handel, havde en 
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langt stårre Vægtfylde nemlig 0,926 ved 12? C. 5. haaber i 

Løbet af denne nærmeste Sommer at komme i Besiddelse af 

det fornådne Materiale for at afgjåre dette Spørgsmaal. 

Da det Flydefedt, hvorom her nærmest er Tale allerede 

styrkner ved 10? C., kan det aabenbart ikke være identisk med 

den af Ronald beskrevne Tran. 

Ved at forsæbe Flydefedtet med en viinaandig Oplåsning 

af Kali, fælde den erholdte Sæbeoplåsning med en Oplåsning 

af Chlorcalcium i Viinaand og frafiltrere de udskilte Kalksalte, 

erholdtes en Oplåsning, hvori fandtes dåglal- og ætlhal-lignende 

Stoffer. Derimod har det ikke været muligt at erholde Kry- 

staller af Spermaceti ved at behandle Flydefedtet med kogende 

Yiinaand. Selv efter ved Presning at have fraskilt den lettest 

smeltelige Deel af Flydefedtet, erholdtes ved Restens Oplåsning 

i kogende Viinaand og senere Afkjåling kun meget let smel- 

telige Fedtstoffer. 

Kogt med Kalilud danner dette Flydefedt kun vanskeligt 

Sæbe, hvilket ligeledes tyder hen paa Tilstedeværelsen af lig- 

nende Stoffer, som dem der findes i Dåglingtran. Ved den 

torre Destillation af Flydefedtet erholdtes Produkter, som lug- 

tede af Acrolein. En fuldstændigere Undersågelse af Flydefedt 

vil senere blive foretaget. 

Férend man med nogen Sikkerhed kan give bestemte Op- 

lysninger om Flydefedtets Oprindelse, vil. det imidlertid være 

nodvendigt at man i flere Aar omhyggeligt sammenligner de 

saaledes forekommende Fedtmasser. 

Ret mærkeligt er det dog, at saavidt man af de anfårte 

Yitringer i Coloniebestyrer Mållers Brev kan slutte, har ikke 

alene det i 1853 fundne Flydefedt lignet det der er sendt her- 

ned fra Grønland i 1854, men den af vedkommende Inspecteur 

givne Ordre at indkjåbe det til en ringere "Priis, tyder paa at 

Flydefedtet fra Grénland pleier at styrkne lettere end sædvanlig 

Sælhundetran. 

Skulde disse Fedtmasser virkelig hidråre, saaledes som 
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formodes af Flere, fra de i Havet omkomne Dyr, da opstaaer 

atter det Spårgsmaal: af hvilke Dyr? 

Etatsraad Eschricht har i sin Afhandling om Clione (see 

Vidensk. Selskabs naturv. og math. Afh. 7de Deel, 2den Række, 

Side 371) henledet Opmærksomheden paa Muligheden af at 

vinde Tran af disse og lignende Dyr. Da Clionerne forekomme 

i uhyre Masser, er det muligt at Flydefedtet kan hidråre fra 

disse Dyr; men Tranen af dem er endnu slet ikke undersågt. 

Da endvidere det her omtalte Flydefedt nærmest ligner Dåg- 

lingtran og Dåglingen især synes at leve af Blæksprutter, saa vil 

det være interessant at sammenligne Fedtet af Blæksprulter med 

dette Flydefedt. For Tiden maalte S. indskrænke sig til fål- 

gende Meddelelse herom. Ved at udkoge nogle i flere Aar i 

Viinaand opbevarede Blæksprutter, som Prof. Steenstrup godheds- 

fuld havde overladt ham, erholdt han en mårkebruun, stinkende 

Tran, som ikke styrknede ved at nedsættes i smeltende Snee og 

hvis Vægtfylde ved 12? C. var 0,814. Men da dette Fedtstof 

reagerede suuri, og var meget let oplåseligt i Viinaand, saa 

lyder delte paa, at det har undergaael en Omdannelse under 

den lange Opbevaring. 

Havde Flydefedtet havt samme Beskaffenhed, som Hoved- 

massen af den Tran, der nedsendes fra Gronland, eller som 

Sildetran, hvis Vægtfylde ved 12? C. fandtes at være 0,92, saa 

vilde den Hypothese, at Flydefedtet skyldtes Aadsler af Hvaler 

eller Sælhunde have mere for sig end nu, da det viser sig at 

det har en heel anden Beskaffenhed. 

Hensigten med denne Meddelelse er derfor nærmest at hen- 

lede en stårre Opmærksomhed paa denne endnu temmelig gaade- 

fulde Sag, som vistnok fortjener en nærmere Undersågelse, 

Maaskee tår man ogsaa haabe at denne Meddelelse vil give 

Anledning til, at en eller anden Reisende, som kan have Lei- 

lighed til at samle Blæksprutter eller stårre Masser af Clioner, vil 

understålte $.s Bestræbelser i denne Retning. 
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I Modet blev fremlagt: 

Fra Académie des Sciences. 

Éloge historique de Marie Henri Ducrotoy de Blainville, par 

M. Flourens. Paris 1854. 

Fra Geologische"Reichsanstalt. 

Jahrbuch der |Kaiserlich-Koniglichen Geologischen Reichsanstalt 

1853, IV Jahrgang Nr.4. 1854, V Jahrgang Nr. 1. "Wien. 

Fra Geological Society i London. 

The Quarterly Journal of the Geological Society, Vol. X Part 2 

& 3. London 1854. 

Fra Physicalisch-medicinische Gesellschaft i Wwrzburg. 

Verhandlungen der Physikalisch - medicinischen Gesellschaft in 

Wirzburg, IV Band III Heft. Wirzburg 1854. 

Fra Geheime Hofrath Hausmann. 

Studien des Gåttlingschen Vereins Bergmånnischer Freunde. 

Sechsten Bandes. Drittes Heft. Gåtlingen 1854. 

Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Gåttingen. 

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universitåt und der Kånigl. 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Goåttingen 1853, Nr. 

1—17. Gåttingen. 

Fra Mr. Auguste de Jolis. 

- Mémoire sur la lin de la Nouvelle-Zélande. Cherbourg 1848. 

Observations sur les Ulex des environs de Cherbourg. Cher- 

bourg 1853. 

Fra Rigsantiquar Hildebrandt. 

Svenskt diplomatarium, 4 Band 4 Del. Stockholm 1853. 

Fra Kongl. Vitterhets, Historie og Antiquitets Academien. 

Handlingar, 20de Del. Stockholm 1852. 
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Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

dets Medlemmers Arbeider 

i Aaret 1855. 

Af 
Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 

Selskabets Secretair. 

Ær. 2. 

Modet den 9% Februar. 

———>— — 

S ecretairen forelagde en Afhandling af Hr. Professor Hansteen 

i Christiania, Selskabets Medlem, over den magnetiske Inclina- 

tions Forandringer i den nordlige tempererte Zone. 

Forfatteren gjår opmærksom paa de betydelige seculaire 

Forandringer, som Jordens magnetiske System er underkastet, 

idet saavel Misviisningen, som Inclinationen, og sandsynligen 

Intensiteten af den magnetiske Resultante paa ethvert Punct paa 

Jordens Overflade fra ethvert Tidspunct, da disse Phænomener 

bleve med nogenlunde Nåjagtighed observerede, indtil vor Tid, 

4 
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have undergaaet mærkelige Variationer. Den endnu ubekjendte 

Aarsag til disse Forandringer maa vel såges i Virkningen af 

mægtige, maaskee galvaniske eller ihermoelektriske Kræfter i 

Jordens Indre, ligesom Aarsagen til de mindre daglige, deels 

regelmæssige deels uregelmæssige Forandringer, fornemmelig til 

de første, tydelig sees at være Solstraalernes Indvirkning paa 

Jordens Overflade. Skal man haabe nogensinde at komme paa 

Spor til de seculaire Forandringers Ophav, saa maa man nåie 

studere Love og Perioder. 

Forfatteren har fornemmelig henvendt sin Opmærksomhed 

paa Inclinationen. Efterat have fremstillet en Kritik over de 

forskjellige Methoder, som anvendes til Inclinationens Bestem- 

melse, bemærker han, at da Forandringen ikke er eensformig, 

maa Inclinationen kunne fremstilles ved en Række, hvis forste 

Led indeholder den Stårrelse 2, af Inclinationen, der hårer til 

en vis Epoche é,, og hvis fålgende Led bestaae af constante 

Factorer, multiplicerede med de forskjellige Potentser af den 

fra Epochen forlåbne Tid, altsaa af folgende Form: 

i =i, + y (1—1,) + z (i—1,)? + u (1—1,)? + … (1). 

For i, kan man tage Begyndelsen af et vilkaarligt Aar, og for 

i, sælte æ, + 7, hvor æ, er den formodede Værdie af Inclina- 

tionen for dette Tidspunct, og æ en Reltelse, som denne vil er- 

holde ved Beregningen af alle de observerede Inclinationer. Er 

2 den i Tidspunktet & observerede Inclination, saa er æ,—% gi- 

ven, og sæltes ;,—i=m, saa forvandler ovenstaaende Række 

sig til folgende: 

=m+rc + y (i—t,) + 2 (i—1i,)? + u (i—1,)?. 

Ved at indsælte i denne Række de observerede Inclinationer 2 

med deres lilsvarende Tider £, erholder man for ethvert Ob- 
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servationspunct ligesaa mange Ligninger, som der ere obser- 

verede Inclinalioner, hvoraf de sandsynligste Værdier af Con- 

stanterne x, y, 2, 4 paa den bekjendte Maade kunne såges. 

Forf. har samlet Iagttagelser paa 16 Puncter i den nord- 

lige tempererte Zone, hvor lagttagelserne strakte sig over et 

saa langt Tidsrum, at der kunde være Haab om, at finde tem- 

melig paalidelige Værdier af Constanterne. Men da den længste 

Observationsrække (i Paris) kun strækker sig over et Tidsrum 

af 54 Aar, saasom Inclinationer fra det forrige Aarhundrede 

maa ansees i Almindelighed for mindre sikkre, saa har han 

troet i en forelåbig Undersågelse at kunne sætte det sidste, af 

den 3die Potents af Tiden afhængige Led ud af Betragtning. 

Ved under denne Forudsætning at differentiere Rækken 14) finder man 

di 
di re lå + 2 (i—1,)z, (2) 

hvilket udtrykker den aarlige Forandring for Aaret æ. Sættes 

denne Storrelse = 0, og såger man Værdien af £, faaer man 

T=t— 3 B) 

hvor T er Epochen for et Minimum, naar y er negativ, z posi- 
liv; i modsat Tilfælde for et Maximum. Det første finder for 
nærværende Tid Sted i Europa, det sidste i det åstlige Siberien. 
Ere begge disse Constanter positive, saa er T Epochen for et 
tidligere Minimum; ere de begge negalive, for ct tidligere 
Maximum. 

Følgende Tabelle indeholder den paa denne "Maade af de 
givne Iagttagelser beregnede Inclinations Stårrelse for 15 af 
disse Puncter for Aaret 1840 + c tilligemed Epochen T for 
Maximum eller Minimum; det førte betegnet med en +, tillige 
med Puncternes geographiske Beliggenhed. 

4: 
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Længde 
Sted Brede | 9 Inclination for Aaret 1840 + 7 v åj 

oa ' o ' o ' Lær Ud 

London -. —0'%ie 51 28,6 | 17 39,6| 69 12,33-—2,7658 7 +0,005012 7? 
| Te ERE LSE 48 50,2 | 20 0,0! 67 11,67—3,1227 7 +0,014492 z2! 1947,7 

Brussels. 50 11,2! 22 1,5! 67 21,96—2,8707 7 +0,021747 z%| 1906,0 

Gåttingen . .. .|51 38,8 | 27 36,3) 67 48,75—2,5899 7 +0,011227 7%' 1955,3 
BEEN ak all ver 52 30,3| 31. 3,5! 67 57,07—2,6591 z +0,023362 z?! 1896,9 
Kjébenhavn. . .|55 40,9 3014,6! 69 55,89—1,7708 7 +0,018565 z?! 1887,7 

Christiania . . ./59 54,8 | 2823,5| 71 48,95—1,8006 7 +0,033371 22! 1867,0 
Stockholm. . . ./59 20,5 | 35 43,5| 71 27,96—1,6578 x +0,048968 z2! 1856,9 

2 70. 56,08—1,0853 7 +0,042095 22 1852,9) | 
Petersburg . . . (59 56,5 | 4758,0 ln 0,16—1,0019 7 -+0,013898 2? 18760! 

nere dere 55 47,8 | 66 47,7| 68 21,11+0,8198 7 +0,11919 72! 1836,6 
Catharinenburg (56 50,2 | 78 14,4! 69 52,04+0,9479 7 +0,001886 7” 7 

Nertschinsk. . ./51 18,6 (137 0,8| 67 1,93+3,1366 7 —0,10385 z?| 1855,1= 

Pek sed 39 54,2 /134 5,4!.54 42,88+3,8466 7 —0,13666 z?! 1854,1= 
Ska enn TRE 57, 7,0 (242 23,6 75 50,19 +0,5042 7 +0,04045 z?! 1838,8 
New York .../40 43,0 |283 31,0| 72 48,19—-1,5289 7 —0,04253 z?| 1822,3+ 

Heraf sees, at Minimum vil i Europa tidligere indtræffe i 

de nordlige og åstlige Puncter end i de sydlige og vestlige; 

at det i 1840 allerede var indtraadt imellem Petersburg og 

Kazan; at den aarlige Forågelse i Nerischinsk og Peking var 

over 3 Minuter og aftagende; hvorved et Maximum vilde ind- 

træffe i 1854 og 55; i Sitka liden og tiltagende, i New York 

negativ og tiltagende. De dobbelte Værdier for Petersburg have 

deres Oprindelse af Observationernes slette indbyrdes Over- 

eensstemmelse, hvorved Resultatet bliver forskjelligt, eftersom 

man udståder forskjellige Iagttagelser som mistænkelige. 

For at undersåge, hvorvidt de ældre Iagttagelser fra det 

forrige Seculum ville harmonere med de ovenstaaende Con- 

stanter, har han ved disses Hjælp beregnet Inclinationen for 

fålgende Puncter, og sammenlignet samme med Iagttagelserne: 
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Sted 
Inclination 

Iagttager t Å 
Observat. | Formel 

London. :.. |. Graham 11/4723,29 | 744270 | 75 43,4 (449 1/4 
Rieher = (51671,5). + 7551010. | 282-377. (47. 37,7 

- eis La Caille "'1754,77| 72'15,0 | 73 22,0 |41 7,0 
Berlin ..... Euler 1769,5 72 45,0 | 75 0,6 | +0 15,6 

Kjébenhavn . Bugge 1791,5 71 20,5 | 72 5,4 |+0 44,9 

Da Regningen overalt har givet for store Inclinationer, saa 

kan delte neppe ansees som en tilfældig Fålge af Obser- 

valionsfeil. Inclinationen i Paris kan i 41671 ikke have været 

82? 38” og overalt vilde de tre Constanter for negative Vær- 

dier af c give en in infinitum voxende Inclination, hvilket er 

urimeligt. For de ældre Iagttagelser maae man fålgelig med- 

tage det sidste Led i Rækken (1), som er afhængigt af den 

tredie Potents af Tiden 7, og forsåge at bestemme Constanten 

u, som maa have en positiv Værdie. Forf. hår bibeholdt de 

allerede fundne Værdier af Constanterne io og y, som antages 

tilstrækkelig nåje bekjendte, og blot sågt de sandsynligste Vær- 

dier for z og u, og saaledes fundet: 

London (it, = 1820) 

j = 7097754 — 2',966 ((—1820) + 07,0054928 (t— 1820)? 
+ 0/,000069307 (t — 1820)2. 

Nr. | t Observat. | Regning | då 

| o ' (ej ' | ' 

i 1723,29 74 42,0 74 43,16 +1,16 

2 1775,78 72 31,0 12)23,55 —7,45 

ag 1820,00 70 7,64 70 7,64 0,00 

4 1830,91 69 37,5 69 36,02 +1,48 

5 1837,08 69 21,2 69 18,92 —2,28 

6 1838,52 69 17,0 69 15,63 —1,39 

ag 1851,54 68 40,46 68 41,83 —+0,37 

8 1854,65 68 31,13 68 34,34 +-3,21 
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Paris (it, = 1800) | 

i= 697 397,77 — 4/,2821 (:—-1800) + 07,0068764 (:—1800)?” | 

+ 0",00016187 (t — 180072. 

Nr. ét Observat. Regning Aa 

1 | 1671,5 | 75 0 75. 0,10 +0,01 
2 | 1800,0 69 39,77 | 69 39,77 0,00 
3 | 1806,5 69 12,00 | 69 12,27 40,27 
4 | 1814,5 68: 37,01 +…|…-68-39,62 42,61 
Bu" TBI8.2T 68 28,34. |. 68 24,78 —3,56 
6 | 182356 | 68 9,72 |' 68 3,56 617 
7 | 1828,73 67 48,23 | 67 46,25 —1,98 
8: | .1833,54. :| 67 32,79 . |. 67. 29,99 —2,80 
|" 857 TE 67 18,62 | 67 16,55 —207 

10 | 1846,64 66 52,67 | 66 51,29 111,38 
11 |. 185212 | 66 32,73 | 66'58,19 +5,46 

Berlin (i, = 1806) 

i= 69954770 — 4',2477 (t —1806) + 07,017231 (t—180617? 

- + 07,00015237 (1 —1806)2. 

Nr. ( Observat. Regning E | 

1 | 1769,5 72 45,0 72 45,29 +-0,29 
2 | 1806,0 69 54,70 | 69 54,70 0,00 
3 | 1826,88 68 38,9 68 34,91 —3:99 
4 | 1831,64 | 68 22,08 | 68 19,69 —92,39 
5 | 1837,74 68 1,80 | 68 2,12 40,32 
6 | 1845,32 67 42,39 | 67 43,58 +1,19 
FRE så TE SELE ERE SETS ØRE dr End ETA TE —0,02 

Da disse af de ældre Iagttagelser bestemte Constanter z og u i 

Forening med de forhen bestemte x og y paa disse tre Steder 

gjengive ikke alene de ældre Iagttagelser, men endog de nyere, 

næsten ligesaa nåiagtigt som forhen, saa gjor man maaskee 

Uret i, at ansee de ældre Iagttagelser som aldeles ubrugbare, 

uagtet de vistnok bår anvendes med Forsigtighed. 
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Differentierer man den fuldstændige Formel 

==, F+yr+ts3r + ur? (a) 

hvor 7= t—to, saa faaer man 

Ex =—y+ 2237? + Zur? (b) 
dt 

hvilken udtrykker den aarlige Forandring for Aaret æt. Sætter 

man denne =0, og såger 7, finder man 

er aner PE 
TY Ng D; dan (3%) 3u? 

hvor det åverste Tegn angiver Epochen for et Minimum: 

El El ha ME ane 
T=t + Vé > KØ Cc) 

det underste Epochen for et Maximum: 

vet brun sleek all: 
ere 3u SOE å Cd) 

gg 
Differentierer man Ligningen (b), og sælter —= 

T, Saa faaer man Epochen T” for den stårste aarlige Aftagelse: 

= 0, og såger 

77 ERE we RS 37 (e) 

Af disse Formler har han beregnet de fålgende Værdier af T, 

T' og T” saavelsom Stårrelsen af Maximum og Minimum for disse 

tre Punkter, og den hele Amplitude af Forandringen imellem 

Maximum og Minimum. 

Sted T Maximum T Minimum | T—T' |Amplitude| TY 

BE 29 jpg 75 42,25 |1915,9 167 14/85 | 244,6 | 827,4 |1793,6 
Paris. .. .|1690,9 |75 18,59 |1880,8 |66 4,06 | 189,9 | 9 14,5 |1785,8 
Berlin. |1684,8 | 78 28,83 |1871,8 |67 13,22 | 207,0 "11 15,6. |1768,3 

Omendskjønt Nojagtigheden af dette Maximums saavel Stér- 

relse som Epoche hovedsagelig er afhængig af de ældre Iagt- 
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tagelsers stårre eller mindre Ufuldkommenhed, saa synes dog 

den ret gode Overseensstemmelse imellem Resultaterne af lagt- 

tagelsen paa ire forskjellige Steder, af forskjellige Personer. og 

med forskjellige Instrumenter, at antyde en Tilnærmelse til 

Sandheden. Man tår vel altsaa heraf gjåre folgende Slutninger: 

1) I den midlere Deel af Europa indtraf et Maximum af In- 

clination i den sidste Fjerdedeel af det 17de Aarhundrede. 

2) Minimum vil indtræffe henimod Slutningen af det nærvæ- 

rende. 

3) Længden af den hele Periode mellem Maximum og Minimum 

er omtrent 200 Aar. 3 

4) Den hele Forandring vil neppe overstige 9 eller 10 Grader, 

noget mere i de sydlige, end i de nordlige Puncter. 

5) Den hurtigste aarlige Aftagelse har fundet Sted i de sidste 

Par Decennier af del forrige Aarhundrede, noget tidligere 

i de dstlige, end i de vestlige Egne. 

Ved en Magnets Poler forstaaer man i Physiken' de Re- 

gioner paa dens Overflade, hvor Resultanten af Molecularkræf- 

terne er et Maximum. Da enhver Magnetpol fremkalder sin 

Modsætning, saa maa enhver Magnet nådvendtg have to mod- 

satte Poler, eller et lige Antal. Betragter man Jorden som en 

Magnet, og vare dens Poler hinanden diametral modsatte, saa 

vilde et Maximum af Inclination og Intensitet i hvilkensomhelst 

Parallel antyde den nærmeste Magnetpols Meridian. Den hori- 

zontale Compasnaals Retninger i to Puncter A og B i Nærheden 

af denne Meridian vilde forlængede skjære hinanden i Pol- 

punctet. Havde Jorden endnu en anden Magnetpol i samme 

Halvkugle paa den modsatte Side af Jordpolen, saa vilde denne 

modificere Retningen af Magnetnaalen i Puncterne A og B, og 

deres Forlængelser vilde skjære hinanden i et Punct imellem 

den nærmeste Magnetpol og Jordpolen; og Afvigelsen vilde 

blive desto stårre, jo stærkere den fjernere Pol var. Disse 

Convergenispuncter vilde altsaa tilnærmelsesviis antyde Mag- 

netpolernes Meridianer.  lagttagelserne vise, at der i hver 
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af Jordklodens Halvkugler findes to Maxima af Inclination 

og Intensitet, og ligeledes to Convergentspuncter, hvis Meri- 

dianer, især ved de to stårste Maxima, ikke afvige betydeligt 

fra disses Meridianer. I den nordlige Halvkugle ligger den 

stærkere Region i den åstlige Deel af Nordamerika, den sva- 

gere i del dstlige Siberien; i den sydlige Halvkugle ligger 

den stærkere i det sydlige Indiske Hav, den svagere i den 

sydlige Deel af det stille Hav. Forfatteren har betegnet de to 

nordlige med B og b, de to sydlige med Å og a., Da man 

har langt ældre brugbare Iagttagelser af Misviisningen, end af 

Inclinationen og Intensisiteten, især paa Havet, saa har Forf. 

sågt Beliggenheden af disse Convergentspunkter for forskjellige 

Epocher, for deraf at udfinde Retningen og Stårrelsen af deres 

Bevægelse, hvoraf de egentlige Magnetpolers Bevægelse i det 

mindste tilnærmelsesviis kunde sluttes.  Nedenstaaende Tabeller 

indeholde de saaledes fundne Beliggender af disse fire Conver- 

gentspuncter hvor w& betegner Punktets Afstand fra den nær- 

meste Jordpol, 4 dets Længde åst Greenwich, ét Aaret, i hvilke 

Observationerne er udfårte. 

Convergentspunct B. 

é & i då 
Observation Regning 

oe bagt | GSR OR 

1725 24) Allr ØER 8025] ad ISA RE DØGN | 

1730 19 13 | 251 54 |251 34 | —0 20 

1768 19 43 | 259 58 | 261 26 | —+1 28 

1838 | 25 22 | 280 19 | 279 36 | —0 43 

Dette Punct bevæger sig altsaa mod Øst og dets Længde for 

Aaret i kan udtrykkes ved fålgende Formel 

1 = 250? 16",4 + 15',5844 (i—1725). 

Afvigelserne imellem Observation og Regning ere ikke betyde- 

lige, og den aarlige Bevægelse over 1 Grad. 
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Convergentspunct b. 

2 
[ | (v2 | | 4 

Observation Regning 

o ' o ' o ' o ' 

1608 10 19 19 27 19 22 —0 5 

1770 4.36 -| 101.29: | 102 12 +0 43 

1805 4 38 | 116 9 112 23 —3 46 

1829 | 1 51 | 114 43 | 116 42 +1 59 

i. = 19? 2176 + 43",9451 (:—-1608) — 0,079258 (:—1608)2. 

Dette Punct har altsaa en meget stærk Bevægelse mod Øst, og 

det er mærkeligt, at den er retarderet. Dersom dette forholder 

sig saa, skulde Bevægelsen standse i Aaret 1885. 

Convergenispunkt A. 

1. 
Observation Regning rl: 

| 
o ' o ' o ' o ' 

1642 18 55 | 146 29" | 146 17 | —0 12 
1773 20 14 | 136 53 | 137 30 | -+0 37 
1841 21 34 | 134 32. | 132 56 | —1 36 
1845 2. 9. 113128 132 40 SSO 

X = 146? 177—4',0238 (1i—1642). 

Dette Punkt bevæger sig altsaa fra Øst mod Vest omtrent en 

Grad i 15 Aar. 

Convergentspunct a. 

t ce Å | 
Observation Regning 

Or (TERE; ret okse 

1586 287 0 | 287 43 |—0 43 

1670 15 53. | 265 26 | 264 40 | —0 46 

1774 12.43 | 237.14 | 236. 8. 1;—1. 6 
1842 | 15.55. 4) 216 20 Je23( 27.5] 154 

1 = 287” 427,6 — 16,459 (1—1586). 

Dette Punct bevæger sig ogsaa fra Øst mod Vest, men mere 

end 4 Gange saa hurtigt som del foregaaende. 
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Heraf er det klart, at begge de nordlige Puncter have en 

Bevægelse fra Vest mod Ost, begge de sydlige fra Øst mod 

Vest; og dette maa tillige gjælde om de egentlige Magnetpoler, 

da Convergenispunkternes Beliggenhed er betinget af hines. 

Forfatteren betragter de to Poler, der bestemme Convergenis- 

punkterne A og B, som sammenhårende til en Magnetaxe, da 

de have en langsommere Bevægelse og en langt overvejende 

Styrke i Forhold til de to andre Poler a og b, hvilke han an- 

seer som lilhårende en svagere Magnetaxe. 

Af disse Magnetpolers Bevægelser kunne alle Forandringer 

i Jordens magnetiske System i Almindelighed forklares. I Aaret 

1600 laae Nordpolen b i det nordlige Ishav imellem Spitsbergen 

og Novaia-Zemla, og frembragte en større Inclination og en 

&silig Declination i Europa, samt en vestlig Declination i den 

nordvestlige Deel af det Russiske Rige. Idet den bevægede 

sig mod Ost, aftog Inclinationen, det åstlige Declinationssystem 

i Europa fulgte efter, og har udbredt sig over den stårste Deel 

af det vestlige Siberien; den vestlige Declination i det Euro- 

pæiske Rusland blev skudt mod Ost, hvor det nu indtager den 

åstlige Deel af Siberien fra Irkutsk til det stille Havs Bredder. 

Men da den Nordamerikanske Pol B langsomt nærmer sig til 

Europa, saa bliver Inclinationens Aftagelse der aarlig mindre, 

og Inclinationen vil omsider naae et Minimum, hvorpaa den vil 

begynde at tiltage. Denne Pols Bevægelse mod Ost er ogsaa 

Aarsag lil, at Magnetnaalens Retning i Nordamerika aarlig be- 

væger sig mod Ost, og at Inclinationen i New-York har be- 

gyndt at aftage. 

I Aaret 1600 laa den sydlige Magnetpol a i Længden 283" 

åst for Greenwich, omtrent 5? vestenfor Cap Horn, og frembragte 

en stærk dstlig Declination i det sydlige Atlanterhav lige fra 

Cap Horn til det gode Haabs Forbjerg, hvor den var =0?. 

I det Indiske Hav frembragte Sydpolen ÅA en stærk vestlig Decli- 

nation fra det gode Haabs Forbjerg til Van Diemens Land. Men 

efterhaanden som Polen a bevægede sig mod Vest, udvidede 
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det vestlige System sig i det Indiske Hav og bevægede sig 

mod Vest henimod Sydamerica, saa at den vestlige Declination 

ved det gode Haabs Forbjerg nu er henimod 30”. Ved denne 

Pols Bevægelse mod Vest har ogsaa den sydlige Inclination i 

Sydamerika betydelig aftaget.  Sandsynligviis "har Intensiteten 

i Europa mærkelig aftaget fra Aar 1600 til vor Tid og tiltaget 

i det åstlige Siberien, ligeledes aftaget i Sydamerika. Men 

herom mangle vi desværre Iagttagelser. ) 

Derefter meddelte Hr. Professor Steenstrup som Tillæg 

til det i forrige Måde Foredragne om Fuglefaunaen forhi- 

storiske Forhold, at han i disse Dage havde modtaget tvende 

vigtige Bidrag i denne Retning. — Hr. Proprietær Olsen Ul 

Meilgaard havde nemlig indsendt en lille Samling af Knokler, 

der vare komne frem ved en i videnskabeligt Oiemed for 

vore Museer foretaget Gravning i Væggen af den derværende 

store Ostersdynge, og iblandt disse Knokler havde Steenstrup 

erkjendt trende Knokler af Tjuren: Tetrao urogallus Linn. — 

Dernæst havde Universitetsmuseet gjennem Hr. Hofjægermester 

Carlsen fra Hr. Kammerherre cv. Haffner til Eegholm, modtaget 

nogle faa, men meget kjærkomne, i en Tårvemose paa sidst- 

nævnte Gods opgravede Knokler, iblandt hvilke ogsaa var et 

Ben af Tjuren, nemlig Ravnenæbsbenet (coracoideum) af en 

gammel Hane, den fårste Levning af denne Fugl, som vi hidtil 

have faaet fra vore Térvemoser. De åvrige Knokler vare: Brud= 

stykker af Brystpladen af en yngre Kjærskildpadde (altsaa Mu- 

seels tredie Individ), venstre Underkjæbe af en Hund, der 

ligner meget Urindvaanernes Hund, og et Pandeben med Roden 

af Stæglerne, tilhårende en ældre Form af Geden, Capra. 

Fugleknoklen blev forevist tilligemed de tilsvarende Knokler 
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af de i Norge levende Tjurer; nærmere Oplysning herom er 

optaget i Beretningen om forrige Maaneds Måder, S. 9—10, 

og paa den med disse fålgende Tavle er Tjurknoklen aftegnet 

fig. 3. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Naturforschende Gesellschaft zu Halle. 

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. 

1 Bd. 2—3 Quartal. Halle 1853. 

FE Ba Aurora Halle 1854. 

BTs Quastal, 

Fra de Hrr. Homalle et Quevenne. 

Archives de physiologie, .de thérapeutique et d”hygiéne. Paris 

1854. Nr. 1. Janvier. 

Fra Société Vaudoise. 

Société Vaudoise des sciences naturelles; Bulletin. Nr. 30 & 

31, Tome III. 1853. Nr. 32, Tome IV. 1854. Lausanne 

1854. 

Fra Videnskabernes Selskab i Harlem. 

Naturkundige Verhandelingen van de Hollandsche maatschappy 

der wetenschappen te Haarlem. 10 Deel. Haarlem 1854. 

Fra den hollandske Regjering. 

Flora Balava of afbeelding en beschryving van Nederlandsche 

Gewassen. 175 & 176 Aflevering. Amsterdam. 

Fra Videnskabernes Selskab % Batavia. 

Bibliothecae societatis artium 'scientiarumque quae Batavia floret, 

calalogus systematicus. Batavia 1853. 

Verhandelungen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten 

en Vetenschappen. Deel XXIV. Batavia 1852. 
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Fra Professor Dumont i Liittich. 

Carte geologique de la belgique. 

Fra Sir Roderick Murchison. 

Siluria; the History of the oldest known rocks containing or- 

ganic remains, with a brief sketch of the distribution of 

gold over the earth. 

Fra Videnskabernes Selskab i London. 

Proceedings of the Royal Society. Vol, VIL. Nr. 6 & 7. 

Fra Fyens Stifts literære Selskab. 

Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid. 2 Samling. 

JSb 3 

Fra British Association i London. 

Report of the twenty- third meeting of the British Association 

for ihe advancement of science. . London 1854. 

Fra Doctor Mahr i Altona. 

Paragramme und Beitråge zur theoretischen und practischen 

Medicin.  Ausstellungen und Verhandlungen nach einer 

25jåhrigen Praxis entworfen. 1 Abth. Braunschweig 1854. 

Fra Professor Scheerer. 

Der Paramorphismus und seine Bedeutung in der Chemie, Mi- 

neralogie und Geologie. Braunschweig 1854. 
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Mødet den 23 Februar. 

——— 

Hr. Etatsraad Molbech meddeelte ,Anmærkninger over nyere 

Tiders Architektur, særdeles i Danmark og Rigets Hovedsstad, 

og over Fornyelsen af en gammel Bygningsstiil i Sverrige”; som 

bleve fortsalte og sluttede den Øde Maris. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Videnskabernes Selskab i Belgien. 

Mémoires couronnés et mémoires des savanis étrangers publiés 

par Pacademie royale de Belgique. Tome XXV. 1851—53. 

Bruxelles 1854. 

Bulletins de Pacadémie royale. des sciences des lettres et des 

beaux-arts de Belgique. 

Tome XX. II & III Parlie. 1853. Bruxelles 1853. 

Tome XXI. 1 Partie. 1854. Bruxelles 1854. 

Annuaire de Vacadémie royale des sciences des lettres el des 

beaux arts de Belgique. Bruxelles 1854. 

Monuments pour servir a Vhistoire des provinces de Namur, 

de Hainaut et de Luxemburg. Tome VI, Bruxelles 1854. 

Fra Professor Quetelet. 

Annuaire de V”observatoire royal. Bruxelles 1853. 

Almanach seculaire de Vobservatoire royal de Bruxelles. Bru- 

xelles 1854. 

Annales de Vobservatoire Royal de Bruxelles. Tome X. Bru- 

xelles 1853. 

Sur la climat de la Belgique. Vlime Partie, de ”Hygrometrie. 
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Rapport adressé A. M. le ministre de Vinterieur, sur Pétat et 

les travaux de Vobservatoire royal pendant Pannée 1852 

& 1853. 

Sur les aurores boréales et sur Vinclinaison magnetique å 

Bruxelles per Ms. Hansteen. 

Fra Congrés général de Statistique i Brussel. 

Compte rendu des iravaux du congrés général de statistique. 

Session de 1853. Bruxelles 1854. 

Extrait du compte rendu des travaux du congrés général de sta- 

listique réuni å Bruxelles au mois de Septembre 1853. 

On the statistics of licht-houses. 

Of the constants of nature. Class mammalia. 

Fra Ms. Erneste Quetelei. 

Sur les foyers dans les surfarces d'un ordre quelconque. 

Sur la declinaison. et la force de Vaiguille magnetique å Bru- 

xelles et sur les variations de ces trois éléments depuis 

quelques annees. 

Fra Professor Brunius i Lund. 

Nordens åldsta Metropolitankyrka eller historisk och architek- 

tonisk Beskrifning om Lunds Domkyrka. Lund 1854. 
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Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers Årbeider 

i Aaret 1855. 

Af 
Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 

Selskabets Secretair. 

AT. 3. 

Mådet den 9” Marts. 
———— 

H.. Etatsraad Professor C. Molbech meddeelte: 

»Ånmærkninger over nyere Tiders Architektur, særdeles i Danmark, 

og i Rigets Hovedstad; og over Fornyelsen af en gammel 

Bygningsstiil i Sverrige.” (s. s. 55.) 

Enhver, som har giort vor Tidsalders Bygninger og Byg- 

ningskonst til Gienstand for Beskrivelse, Betragtning og Efter- 

tanke, vil have erfaret, at uagtet de meget forskiellige An- 

skuelser og Ideer, hvorfra man gaaer ud i at bedåmme denne 

Konst og dens Værker, findes en næsten almindelig Enighed 

i den Erkiendelse: at den nyere Tid — naar vi endog gaae 

langt tilbage i det attende Aarhundrede — savner eiendommelig 

5 
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Architekiur. Med andre Ord: Vor Tid, eller det 19de Aarhun- 

drede, har ingen egen Bygningsstiil. Lad en Archilekt i andre 

Henseender udmærke sig ved denne eller hiin anbefalende Egen- 

skab i hans Værker: han vil hverken kunne gibre den Fordring 

gieldende, at være selvstændig, eller national charakteristisk. 

Forbilleder og architektonisk Charakteer kan han hverken såge i 

sin Tidsalder, eller hos sitFolk. Ja selv om han nok saamegel 

opsåger det Usædvanlige, det Selsomme i Former og Decora- 

tioner, der overraske det uvante Oie, saa vil man dog, med nogen 

Kundskab til Konstens Historie, snart opdage, at det Væsentlige i 

hans Bygningsformer er gammelt og laant; imedens en eller anden 

tilfældig udvortes Charakteer kan være tilfbiet — som oftest 

mere til Skade, end til Gavn for Grundformen. Enhver modern 

Bygning af nogen architektonisk Betydenhed, som vi see for 

os, vil findes at have Noget af en eller anden ældre Stiil; og 

jo mere fremmed eller usædvanlig Bygningen forekommer os, 

desto snarere vil man ved nåiere Bekiendiskab opdage: at År- ” 

chitekten hverken har kunnet skabe af egen Aand, eller danne 

sit Værk i Overeensstemmelse med en samtidig herskende al- 

mindelig Stiil; men har fundet sig nodsaget til at tage meer 

eller mindre paa Borg hos dette eller hiint ældre Folks, hos den 

eller hiin tidligere Tidsalders Bygningskonst. Vi behåve ikke 

at gaae længere -end til vort eget Land, vor egen Hovedstad, 

for at see dette bekræftet ved en Erfaring, som bedst kan be- 

vise eller bekræfte, hvad ovenfor er sagt. — Saa lidt vi kunne 

sige, at vort Fædreland har Rigdom paa udmærkede architek- 

toniske Monumenter, fattes det dog ikke enkelte saadanne fra 

forskiellige Tidsaldere; og skidndt: den normannisk - gothiske 

Stiil, i sin håieste Konst-Udvikling, egenllig aldrig nåaede til 

Norden: har Danmark dog havt en Periode i Middelalderen, hvori 

der fornemmelig anvendtes betydelige Kræfter paa den kirkelige 

Archilektur; og" det lige til det femtende Aarhundrede. Endog 

vore steenbyggede Landsbykirker (de. fleste vel fra det 13de 

og 14de Aarhundrede) have deres eiendommelige Mærkværdig- 

————————————— 
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hed; og Architekturen savner ikke saameget historiske Forhold i 

Danmark, som dens Historie hidtil har været recent forsåmt. 

Vi ere vel, det maa tilstaaes, temmelig fattige paa nyere offent- 

lige eller private Bygninger af en fremtrædende og betydende Cha- 

rakteer; men ogsaa de faa, vi have, lægge for Dagen, at vore 

Architekter i senere Tider ikke have opfundet, men laant Sliil, 

Charakteer og Ornamenter enten hos de Gamle, eller i en eller 

anden nyere Periode, hvori man endnu kunde siges at besidde 

noget Eiendommeligt. i Bygningsformer og Bygningers udvortes 

Syn. — Noget saadant har man ogsaa kun eengang i den nyere 

Tid havt i Danmark, under en Konge, der selv var Bygmester: 

Christian den Fierde. Det maa være mig tilladt, med nogle 

Ord at beråre det overordentlige, og fra flere Sider (ogsaa 

den finantisielle) mærkværdige Phænomen, som denne Konges 

architektoniske Virken frembyder. — Det kan vel siges, og er 

oftere sagt om Christian IV., at han byggede og lod bygge 

nærmest i nederlandsk og nordtydsk Stiil.  Desuagtet vil del 

uden Tvivl findes, (hvad selv Fremmede have erkiendt) at en- 

hver Bygning, der skylder Christian den Fierdes Byggelyst sin 

Tilværelse, har noget Eiendommeligt, Noget der strax giver sig 

tilkiende som Egenhed, som charakteristisk for Bygherrens Smag 

— med eet Ord som en Séiil, der vel har sit Fundament i en 

vis Tids udenlands herskende Bygningsart; men dog saaledes, 

at Stilen tillige har et vist Slags individuelt Præg, hvori man 

gienkiender særegne Modificationer, og en Frihed. i at an- 

vende de fremmede Motiver, der er ligesaa charakteristisk for 

Christian den Fierdes Bygninger, som Frugtbarhed og Mang- 

foldighed i den architektoniske Opfindsomhed. Denne har be- 

bevirket, at neppe een af disse Bygninger kan siges, i sin 

hele Charakteer og Skikkelse, at være en Copie eller Gien- 

tagelse af den anden. — Delte gielder f. Ex. ogsaa om Slot- 

tene Frederiksborg og Rosenborg.  Hvormeget disse endog 

synes at have, og virkelig have tilfælles, ere de dog i Anlæg, 

Plan og Udfårelse saa meget forskiellige, at det første fuldkommen 
5” 
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har Charakteren af en grandios Kongeborg fra Begyndelsen af 

det 17de Aarhundrede — imponerende nok til at kunne beherske 

en i sin Tid endnu langt mere storartet, for Danmark og Siæl- 

land eiendommelig Naturomgivning af stolte og mægtige Skove, 

som man siden har giort alt mueligt for at indskrænke og for- 

tynde, uden dog at kunne svække Virkningen af et architektonisk 

Monument, der såger sin Lige i Europa. Det er ogsaa netop ved 

dette Bygningsværk, det betydeligste og stårste i Danmark næst 

det ældre Christiansborg, at det af historiske Kilder kan vises, 

og er beviist: at Kongen, endog ved saa slore Foretagender, 

ikke benyttede nogen egenilig Architekt til at forestaae Slottets 

Opfårelse; at han selv umiddelbart giorde Tingninger med de 

forskiellige Haandværksmestere (Muurmester, Tåmmermester, 

Kleinsmed, Glarmester, Kobbertækker, Steen- og Billedhugger, 

Maler, Snedker, Bråndmester o. fl.) som brugtes ved Slotsbyg- 

ningen ; og at det saaledes, efter al Rimelighed har været efter 

hans egne Planer og Idcer, tildeels vel endog efter hans egne 

Udkast og Tegninger, al Bygningen fik sin Skikkelse, sin Stiil 

og sine Ornamenter; med eet Ord, at Christian IV. ikke blot 

var Bygherre, men var sin egen Bygmester. %) 

Ikke mindre vel har Christian den Fierde forstaaet, at 

give Rosenborg en Form og Charakteer, som gidr det til en 

Dalter af Frederiksborg, men uden at savne Egenhedens Præg 

i Slægtskabets Liighed, og uden at lide noget ved Sammenstil- 

ling med den, efter en stårre Maalestok anlagte Slots-Bygning. 

%) ,De meddeelte Actstykker — gibre det åiensynligt, at Kong Christian den 

»Fierde, ved personlig at afslutte Contracter med de forskiellige Haand- 

»vVærksmænd, ved selv at sårge for Materialier, selv at anordne og aftale 

»med sine Mestere, hvorledes Alt skulde være, og ved ct vigtigere Arbeide, 

»at levere dem de fornådne Tegninger og Modeller (,,Afrids” og ,,Skabe- 

»Jon”) har taget en saa betydelig umiddelbar Deel i Slottets Opfårelse at 

»al Tanke om en anden, Udførelsen af dette Bygningsværk forestaaende 

»Årchitekt, ganske maa bortfalde.” (Bidrag til den danske Bygnings- 

historie af Archiv-Documenter, ved G. F. Lassen. 1. Frederiksborg Slot. 

Histor. Tidsskrift, IV. S. 591.) Jvf. ogsaa J. A. Berg's Beschreib, des 
Schlosses Friedrichsburg. Fol. C. 1. b. 



Man tænke sig begge Slottes Plads ombyttet; og man vil da let 

forestille sig, hvor uheldigt dette Vilkaar vilde være for Begge; 

hvor uberegnelig meget Frederiksborg i umiddelbar Nærhed ved 

Hovedstaden — eller endog, som nu, indenfor dens Volde, 

vilde tabe i sin Virkning; og hvor lille og uanseelig Rosenborg 

vilde forekomme paa den herlige Skovplet, hvor Christian den 

Fierdes Kongeborg hæver sig op af Séens klare Vandspeil. — 

Dette maa være sagt i Forbigaaende, for at bestyrke den Sæt- 

ning, der altid vil gielde, hvor lidt den endog altid følges: 

at Bygmesteren ikke maa nåies med den Plan, det Afrids af 

sin Bygning, som han udkaster paa Tegnebrettet; han maa 

lænke paa Stedet, hvor den skal lægges, paa Omgivningen, 

som den er bestemt til at modtage. Til denne har Kong Chri- 

stians Rosenborg passet, som Juvelen, i Midten af Smykket, til 

sin Perlekrands. Kongen omgav det med Haveanlæg, der ganske 

svarede til Bygningens Charakteer. I henved to Aarhundreder 

have de bevaret den Harmonie, der fandtes imellem Slottet og 

Omgivningen; det var vor Tid forbeholdt, at bryde den, og fra 

alle Sider at forringe og indskrænke en offentlig Have, der ved 

sin Alder, sin Charakteer og sin Størrelse, midt inde i en stor 

Hovedstad, var ikke mindre ærværdig og udmærket, end Slot- 

tet selv. Rosenborg staaer nu som et isoleret architektonisk 

Monument, i en fremmed og tildeels smaalig Omgivelse; men 

det har som saadant heldigviis en saa charakteristisk Form og 

Skibnhed, at det desuagtet vil tildrage sig enhver Kienders Op- 

mærksomhed og Beundring. At disse Ord ikke ere Udtryk af 

national Forkiærlighed og Overdrivelse: derom har for ikke 

længe siden en af de fortrinligste blandt Europas nulevende 

Konstnere afgivet et interessant Vidnesbyrd. %) 

+) Den navnkundigste nulevende franske Maler Horace Vernet besågte Kio- 
benhavn for nogle Aar siden paa en Dampskibsreise til Petersborg. Blandt 

de meget faa Mærkværdigheder, som han under sit Ophold i en Dags Tid 

besaae, vare Rosenborg og Thorvaldsens Musæum. Slottets Architektur, 

ligesom dets indre Beskaffenhed, Decorationer og Samlinger, vakte i høi 
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Kun to af Christian den Fierdes Bygninger har jeg nævnet 

til Exempel, og disse ere af en beslægtet, eller om man vil, 

eensartet Charakteer. — Men hvor eiendømmelig, med en heelt 

anden Natur og Bestemmelse, er igien Kibbenhavns Børs? — Hvor 

originalt, man kan næsten sige, eneste i sit Slags, er ,Runde 

Taarn” — opfårt ikke til Kirketaarn, men bestemt, ved Byg- 

ningsmaade, Soliditet og Fasthed, til astronomiske Iagttagelser? 

— Ikke mindre forskiellig var igien Koldinghuus, med sit saa- 

kaldte ,Kæmpetaarn”, fra de ovenfor nævnte to Sloisbygninger; 

og dersom Nogen allene fra Trinitatis Kirke vilde medtage en 

Forestilling om, i hvilken Stiil og Charakteer Christian den 

Fierde vilde have en ny Kirkebygning opfårt: da vilde han i 

håi Grad overraskes ved at see den i Aarene 1618 til henimod 

1621 opfårte Trefoldigheds-Kirke i Christianstad i Skaane, hvis 

rummelige, luftige Hvælvinger og hvis dristige, lette Soilebygning, 

i håiere Grad end Trinitatis- Kirke råber en afgiort Egenhed i 

architektonisk Idee og Smag. Denne Kirke (om hvis mærkvær- 

dige og ualmindelige Bygningsmaade, man nu er i Stand til, 

ogsaa uden at hbesåge Stedet, at faae tilstrækkelig Kundskab)=) 

Grad hans Interesse; han yttrede, at det var et af de af de mærkvær- 

digste og i sin Art skiånneste Slotte, han nogensteds havde fundet. Ved 

sin Tilbagekomst var Tiden ham endnu knappere tilmaalt. Han gik i 

Land, og lod sig fåre lige til Rosenborg, hvor han anden Gang tilbragte 

flere Timer, og det var det eneste Sted, hvor han den Gang opholdt sig, 

indtil han atter blev sat ombord i Dampskibet, der kort efter afseilede. 

+) Jyf. ,,Konstanteckningar under cen Resa i Sverige år 1849, af C. G. Bru- 

nius.” Lund 1851. p. 695—720. Et Uddrag af denne Beskrivelse er op- 

taget i R. Åcrel's ,,Tidskrift for praktisk Byggnadskonst och Mekanik”. 3. 

Årg. 1852. 1ste Hefte; hvortil 2 meget vel udfårte Tegninger ere med- 

deelte af Forfatteren. I Beskrivelsen har Prof. Brunius af danske Archiv- 

documenter oplyst, at Kongen har overdraget Bygmesteren David Nyborg 

at lade udfåre Kirkens Muur- og Tåmmerværk, efter ham meddeelte Teg- 

ninger. (13 Dec. 1617.) Desuden har man Kongens afsluttede Contracter 

med Steenhuggeren Rasm. Clausen, Orgelbyggeren Joh. Lauritzen (1619) 

og Snedkermester Hans Kock (1620). I en Skrivelse fra Christian IV. til 

Dav. Nyborg, gives der ham en skarp Irettesættelse, fordi han, imod Kon- 
gens Forskrift, havde anbragt Prædikestolen (af sort Marmor) i Kirkens 

Mellemgang, foran Choret (hvor den endnu findes). Vi behåve ikke at 
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afgiver saaledes et nyt Vidnesbyrd om den kongelige Bygme- 

sters personlige Talent og Selvvirksomhed i den Yndlingskonst, 

som han fremmede ved en Række af store Bygningsværker, Om- 

bygninger, Stæders og Fæstningers Anlæg, hvis Antal, hvis 

Storhed, Omkostning, og Tiden trodsende Varighed, sætter os i 

sligende Forundring, jo flere af dem vi lære at kiende, og jo 

nåiere og dybere vi blive fortrolige med Historien af denne 

Konges architektoniske Virksomhed og dens talrige, endnu be- 

varede Mindesmærker. — Da den nylig nævnte Kirkebygning i 

Skaane hos os er saa godt som ubekiendt, og heller Ingen i 

Danmark hidtil har skienket Kong Christian IV. som Bygherre og 

Bygmester den Opmærksomhed og Interesse, som Professor 

Brunius i Sverrige: kan det være værd at meddele den al- 

mindelige Charakteristik af Christianstad Kirkes Architektur, 

hvormed den sagkyndige Forfatter, slutter sin detaillerede Be- 

skrivelse af samme: 

»Iblandt Christian den Fierdes mangfoldige Bygningssvær- 

ker, der alle udmærke sig ved en sikker Anordning og ual- 

mindelig Fasthed, og hvoraf endeel fortiene Bygningsforskerens 

hele Opmærksomhed: synes den her omhandlede Kirke, ved sin 

Dristighed i Plan og Reenhed i Holdning, at indtage den fårste 

Plads: Nåar man seer disse smekkre, håie Colonner at bære 

saa vidtstrakte og lavtspændte Forenings- og Skille-Buer (Skiljo- 

bågar) med lidet opspringende Hvælvinger: sættes man i For- 

undring over, at Nogen har vovet sig til at udfåre en saadan 

Bygning, og at denne allerede har staaet sin Pråve i to Aar- 

hundreder. Det synes som en slig Construction knap kunde 

være sikker, dersom man havde givet den Træhvælvinger med 

Hængeværk (?) (Spånnststolar). Men vi have ovenfor viist, hvilke 

Forsigtighedsmidler man har anvendt, for at bevirke Sammen- 

hold i det Hele; og disse Midler vilde; gibre vor Tids mest 

udmærkede Bygmestere Ære. Saavidt mig er vitterligt, findes 

gaae langt for at erfare, hvad Brunius bemærker, ,,at ogsaa nyere Byg- 

mestere have giort sig skyldige i denne Feil.” 
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der i den hele europæiske Verden ikke en eneste saa stor og 

høi Kirke, %) hvori Steenhvælvinger ere slagne paa saa tynde 

(smårta) og saa faa Colonner; og det synes virkelig, som Kon- 

gen her har villet vise, hvad han som Bygmester kunde vove. 

Det kan imidlertid ikke negtes, at Synet af Soilernes overor- 

dentllige Svaghed, i Sammenligning med Langhusets (Skibets) 

store Omfang og Héide, vækker en med Forhbauselse blandet 

Frygt, snarere end Fålelsen af den med Beundring forenede 

Siælsoplåftelse.. At Colonnerne, uagtet de bestaae af en meget 

haard Graasteen, virkelig (i det mindste en enkelt af dem) ikke 

have Styrke nok, viser sig deraf, at i den nordre Rad blev 

paa den næstsidste Såile mod Osten 1755 Capitelens nedre Ring 

sammenknuusl ved Trykket. %%) Enkelte Revner have ogsaa viist 

sig påa de dåstligste Taghvælvinger over Mellem- og Sidegan- 

gene.” — I åvrigt bemærker Forfatteren bl. a. at de to håie 

Gavlbygninger, som reise sig paa Langskibet, i Liighed med 

Korsflåienes Gavle, baade ere unyttige, og ophæve Korsformen 

for Oiesynet. Men han tilfåier: ,at en saadan Anordning til- 

hører Kirkens hele Bygningsstiil; og man forsoner sig snart 

med denne Sammenstilling, naar man ikke ledes af en blot 

eensidig Forkiærlighed for en vis Stiil.” 

At Christian den Fierdes Bygningsstiil ikke blev uden Virk- 

ning påa anseelige Privat-Huses Characteer, der opfårtes i isle 

Halvdeel af det 17de Aarhundrede: derom har Kidbenhavn ikke 

=) Dens hele indre Længde, fra den vestre Indgang til Chorets åstre Muur er 

198 Fod; dens Brede tilligemed Korsflåiene 131%3 Fod; foruden disse, eller 

Langhusets (Skibets) Brede 91%3 Fod. Langhusets og Korets Ydermuur 

har i Tykkelse 6/3 Fod; Korsflåienes Muur 7 Fod, og Taarnmuren nederst 

9, åverst 7 Fods Tykkelse. Derimod have de 12 Såiler, som bære Tag- 

hvælvinger, til en Håide af 32!'e Fod nedentil kun to Fod og oventil 1% 

Fod i Diameter. |. 

+%) Da Forf. kun anfårer dette ene Tilfælde som indtruffet 120 Aar efter Kir- 

kens Bygniug, synes det dog at kunne ansees som en Undtagelse, der lod 

sig tilskrive en Synkning i Grunden eller et stærkere Tryk paa det en- 

kelte Punkt; snarere end en almindelig feilagtig Beregning af Såoilernes 

Bærekraft. M. 
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manglet Vidnesbyrd, som dog, omtrent paa et eneste nær — 

den bekiendte af Borgermester Matih. Hansen 1617 opfårte (nu 

Schoustrupske)Gaard paa Amagertorv”) — allerede ere for- 

svundne. At man i den fålgende Halvdeel af dette Aarhundrede 

har forladt denne Konges nederlandske Stiil, og begyndt at 

gaae over til den franske fra Ludvig den XIII. og Ludvig XIV. 

Tidsalder — derom vidner vel ogsaa kun et eneste Bygnings- 

værk i Kidbenhavn, men et i sin År! fortrinligt: Charlotten- 

borg, oprindeligen Gyldenlåves Palais, opfårt efter 1672. Dette 

Slots skinne Hoved -Fagade er og vil altid blive, ikke allene 

en Hoved-Prydelse for. den ved sin sieldne Storhed og ved de 

omgivende Bygningers Anseelighed udmærkede Plads, der i et 

Aarhundrede har været Kidbenhavns Centralpunkt; men det vil 

tillige være et i Oine faldende Beviis paa, at Architeklurens 

artistiske Skidnhed, Betydning og Virkning ikke ligger allene i 

en Bygnings Storhed, Pragt, Colonnader og andre udvortes 

Ornamenter. Charlottenborg har intet af saadant; det har sin 

oprindelige Form og Simpelhed, sin alvorlige Charakteer i de 

bruunråde Mure, som hidtil ingen destruerende Slots- eller 

Stads- Bygmester har vovet at forgribe sig paa; det har sine 

gode, rene og ædle Forhold, der indtage Oiet, uforstyrrede ved 

nogen fremmed eller overflådig architektonisk Pynt, og vinde i 

deres Virkning paa Synet, jo længere de betragtes. Der ligger 

i Charlottenborg endnu en Mindelse om ældre Tider, om den 

mere alvorlige Stiil og Charakteer i det 16de og 17de Aar- 

hundredes Architektur. Det blev imidlertid omtrent det eneste 

i sin Art i Kidbenhavn: Her fattedes i det attende Aarhundre- 

des anden Halvdeel en kongelig Bygmester. Christian V., som 

havde arvet sin Farfaders Interesse og Omsorg for den danske 

Krigsflaade, var, som i mere andet, Christian IV. uliig deri, at 

han havde mere Jagtlyst end Byggelyst. 

+) Jyf. Nyt historisk Tidsskrift. V. S, 261—272, 
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Omtrent tredsindstyve Aar efterat Charlottenborg var op- 

fårt, foregik der et Slags Revolution i Bygningsstiil og archi- 

tektonisk Smag i Kidbenhavn. Denne Revolution begyndte med 

Christian den Siettes colossale, udvortes med overlæsset Prunk 

decorerede, men i sin Heelhed stolte og imponerende Konge- 

borg; den endte eller udtåmte sig i den anseelige Mængde af 

Palaisbygninger, Hoteller og andre betydelige Privathuse, hvis 

Opførelse i Kidbenhavn vedvarede under Frederik den Femtes 

tyveaarige Regiering — en forbausende kort Tid for saa mange 

store og kostbare Bygningsværker; og for Anlægget af den 

hele nye Deel af vor Hovedstad, som endnu danner dens archi- 

tectoniske Glandsparti, der paa den fordeelagtigste Maade mod- 

tager den Fremmede, hvis Ankomst skeer fra Såsiden. 

Den her omtalte Overgang og betydelige Forandring i Byg- 

ningsstiil og den hele Bygningsmaade (thi den strakte sig ogsaa til 

de nyere Huses og Pragtbygningers hele indre Skikkelse, Indretning, 

og Decorering) var en ligefrem overfårt Copie af den sildigere 

franske Architektur, der opkom og udviklede sig under Ludvig 

den Femtendes lange Regieringsperiode (1715—41774). Den var et 

Slags Udartning af den saakaldte Renaissancestiil, der selv var en til- 

deels endnu grandios, men med uharmoniske Dele blandet Overgang, 

eller Tilbagegang, fra den saakaldte Middelalders ejendommelige 

Archilektur til antike Former. Det vilde fåre for vidt, at ud- 

vikle hiin Bygningsstiil fra det i5de og 16de Aarhundrede, i 

dens italienske og franske Hoved-Egenskaber; vi maae nåéies 

med at antyde, at dens charakteristiske Soliditet og Kraft syntes 

at være for storartet, for alvorlig og betydende for det 18de 

Aarhundredes lette, frivole og fordærvede Konstsmag, hvis Charak- 

leer man nemmest opfatter i den, al ædel Reenhed og Naturlighed 

føornegtende Maleri og Plastik, som italienske og franske Malere 

og Billedhuggere hyldede i Midten af det 18de Aarhundrede — 

en broget, forvirret Blanding af forskiellige Konstarter og af det 

Sande og Eiendommelige for hver især. Det synles som alForestil- 

ling om det Skidnne i den menneskelige Skikkelse og andre Natur- 
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Former var gaaet tabt. Billedhuggere modellerede deres Statuer, 

som om de dråieste Figurer paa en Deel Malerier af Rubens 

og hans nederlandske Skole havde været deres Modeller. Franske 

Malere (som den frugtbare Frangois Boucher, og hans Samtidige 

og Aandsslægtninge) satte den håieste Priis paa opsvulmede 

Former, og en kaad vellystig Letfærdigheds Udtryk i qvindelige 

og mandlige Legemer og Ansigter, uden ædel Skiådnhed og uden 

aandelig Kraft og Værdighed. Den saakaldte Rococo- eller Barok- 

Stiil”) gik ligeledes over i Architekturen, hvor næsten al Forskiel 

og Adskillelse imellem den profane eller civile, og den kirkelige 

Stiil blev udslettet. Man kunde knap mere skielne imellem et Slot 

eller Palais, og en Kirke, — Saaledes havde den tilbyggede la- 

vere Fléi eller Sidebygning der indeholdt Slotscapellet i det ældre 

Christiansborg, heller ikke det Ringeste, der, saaledes som nu, 

kunde adskille Capellet i architektonisk Charakteer fra det åvrige 

Slot. Hvis delte endog, i det Hele taget, giorde, og maatte gibre 

en ved den compacte Masses Storhed imponerende Virkning; 

saa havde man tillige giort alt mueligt for at svække og forvirre 

denne Virkning, ved at overlæsse de store Bygningsflader med 

en prunkende Fylde af Ornamenter, som betog dem endeel af 

deres Rumfylde ved indskrænkende Vinduesprydelser og ved en 

i dyrigt ziirlig og smuk tredeelt Pilasler- Række paa Hoved- 

Pa ornamentale Charak- 

teer ved det ældre Christiansborg Slot, hvor Altaner, Statuer, 

Balustrader, Trophæer, Vaabenskiolde og andre Prydelser vare 

anbragte paa enhver Plads, som dertil var nogenlunde skikket, 

havde Architekten hyldet sin Tids og sit Fædrelands Smag. 

Det var den franske Stiil fra Ludvig den Femtendes Tidsalder, 

som her var overfårt i en Slotsbygning, hvis Forhold og massive 

Eenhed i dvrigt bevarede Slottets storarlede Charakteer; ligesom 

fagaden imod Slotspladsen. I den ovn 

+) Denne, af Professor Brunius optagne og anvendte Benævnelse, synes i 

det Hele rigtigere og mere artistisk passende for den her omhandlede Stiil 

i Architekturen og i Bygnings - Ornamenter, end det i Tydskland dannede 

Ord: Parykstiil, 
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en dertil svarende Soliditet i Mure, Grundvold, Kielderhvælvinger, 

Porte, Trapper og den hele Indbygning, vidnede om en Byg- 

mester, der har været sin Opgave voxen og hiemme i enhver 

Deel af sin Konst. ==) 

I det Hele foregik der ingen væsentlig Forandring. i den 

Architektur, der blev herskende i alle de Bygningsværker, som 

i Frederik den Femtes Regieringstid, og i en forbausende 

kort Periode, maa have i meget betydelig Grad forandret 

vor Hovedstads ydre Charakteer; ligesom Forvandlingen allerede 

var begyndt i den simplere civile Huus - Bygningsmaade, efter 

Ildebranden 1728. Fra-den Tid af forsvandt saaledes i de ny- 

opbyggede Gader saa godt som al Anvendelse af Bindingsværk, 

selv i mindre anseelige Borgerhuse; men egentlig architektonisk 

Still i grundmurede Bygninger, og i adelige Familiers Hoteller og 

Palaier, fik dog Kidbenhavn først efterat det nye Christiansborg 

var opstaaet som et Slags kongeligt Forbillede i Danmark paa 

det 18de Aarhundredes franske Smag — eller som man sna- 

rere vil kalde den — Yansmagi Architekturen. — Vi ville der- 

med, som alt er sagt, ingenlunde udtale en absolut Fordåmmelse 

af denne Danmarks, og en af det hele Skandinaviens stårste civile 

Pragtbygninger, hvilken kun, fra Bygningsformens og Skidn- 

hedens Side, fandt en seirende Medbeiler i Tessins -Slots- 

bygning i Stockholm. Bygning. betragtet, var det gamle 

Christiansborg. et i-sin Art saa mærkværdigt og saa udmærket 

Monument, at man vel kan beklage dets Undergang; thi dets nyere 

ombyggede Skikkelse har dog hverken i sin Art kunnet opnaae den 

Storhed, eller den Betydenhed, som den ældre Slotsbygning besad. 

Den ældre Slotsbygnings Mangler og negative Egenskaber laae 

”) Man har antaget, at den oprindelige Grundplan til Christiansborg skyldes 

en fransk Architekt. Imidlertid nævnes den daværende Brigadeer, siden Ge-= 

neral-Maior Håusser (der havde underviist Christian VI, i Tegning og Ar- 

chitektur) som Slottets beskikkede Bygmestev, hvis Forslag og Planer dog 

skulde forelægges en af Kongen udnævnt Bygnings- Commission. (Danske 
Atl. II. S. 97). 
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heller ikke såa meget i det, som nærmest tilhører egentlig 

Bygningskonst, hvori næsten alle techniske Fordringer paa en 

fortrinlig Maade vare opfyldte: som de laae i den Uskionhed og 

Smagfordærvelse, der herskede i Slottets Indre, i Værelsers, 

Pragtsales, ja selv i Slotscapellets Decorationer ved Plastikens 

og Maleriets Anvendelse. Man fåler en virkelig Modbydelighed 

ved at see af bevarede Afbildninger og Prospecter f. Ex. af 

Slotscapellets Indre, hvilken Håide den daværende Decorations- 

still havde naaet i at kunne vanzire og fordærve Alt hvad den 

berårte. Jo stårre Rumforholdet og jo mere ophåiet Bestem- 

melsen var, som Architekten havde givet Slottets Sale, desto 

mere fordærvelig var Virkningen af en for vort Oie baade saa- 

rende og latterlig Pragt, som man bortådslede paa de mest 

smaglåse, unaturlige og barnagtige Decorationer i Barokstiil, 

hvormed endog Slots- Kirken og Riddersalen i Christiansborg 

vare overlæssede. Smaglåsheden havde paa en vis Maade ud- 

tomt sig, og naaet sit Hoidepunkt i Kongeborgen; den har uden 

Tvivl forholdsviis været mindre i Oine faldende, ringere i sin 

Virkning, der hvor den fremtraadte i den private Architektur i 

Kibbenhavn, eller i saadanne mindre Hoteller og Palaier, hvor 

man ikke kunde drive det fuldt saa vidt i at ådsle med Sma- 

gens Fordærvelse ved det Barokke, som i det colossale Chri- 

sliansborg. 

Det synes derimod overhovedet antageligt, at Architekturen i 

Kibbenhavn hævede sig noget til en renere, eller mindre over- 

læsset og falsk Smag under den Udvikling, som den modtog i 

hiin historisk mærkværdige Bygningsperiode, der indtraadte un- 

der Frederik den Femtes Regiering. Jeg kan blot nævne, eller 

flygtig berére denne, uagtet den fortiente, fra en sagkyndig 

Haand, en fuldstændig historisk Belysning —- saameget mere, 

som af dens mange Frembringelser i store og pragtfulde Pri- 

valbygninger en Deel allerede ere nedbrudte eller ombyggede; 

og flere og flere ville dele denne Skiebne. For at nævne det Be- 

tydeligste og Stårste architektoniske Monument fra hiin Periode, 
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som Kiébenhavn endnu har tilbage: saa er det bekiendt nok, 

at den regelrette Plads, der har reddet det gamle Amalienborgs 

Navn — med dens fire Palaier; med det herlige Monument over 

Frederik den Femte, som neppe nogensinde et sildigere offent- 

ligt Konstminde i Kibbenhavn vil fordunkle; og med den skiånne 

Harsdorffske Colonnade, som desværre kun er Træværk, og som 

kun paa een Side forbinder to af disse udmærkede Bygninger, 

— hårer til Hovedstadens ædelste Prydelse. Man tår vel ogsaa 

dristigt antage, at denne Plads, med sin Omgivning af sym- 

metriske og eensartede Palaier, i Skidnhed kan maale sig med 

enhver af lignende Art og Stårrelse, som findes i Europa; og 

vi ville haabe, at vandalisk Materialisme aldrig vil naae den 

Héoide i Danmark, at disse Architekturens ædle Monumenter 

skulle som Stals- Acliver dåmmes ved Hammerslaget til at yde 

Steen og Gruus til Speculations-Huse. 

Ville vi blandt de &vrige endnu bevarede adelige Hoteller 

fra Frederik V. Tid nævne et Par af dé fortrinligste, da kunde 

det vel være det Grevelig Lerchiske Palais, for Stårrelsens Skyld, 

og for den oprindelig gode og heldige Plan i denne Bygnings 

indre Anordning; ligesom det forrige Berkentinske, nu Schim- 

melmannske Hotel, kan nævnes som et hidtil urårt Vidnesbyrd 

om, al man i hiin Tid havde en Herrestand i Danmark, der 

hverken fattedes Evne, Sands eller Smag for Opførelsen af 

private Huusbygninger, som i architektonisk Betydning og Vær- 

dighed, og i en til Bygningens hele Charakteer svarende stor- 

artet Sliil endnu i vore Dage prise Bygmesterens Konst. Hans 

Navn er maaskee for længe siden glemt; men saalænge hans 

Værk faaer Lov at staae urårt, vil det vidne om hans riglige 

Blik for det Ædle og Passende i en Palaisbygning, uden at lade 

sig forvilde af Tidens Svaghed eller Unaturlighed. Man vil 

endnu den Dag i Dag kunne gaae lige fra det nye Christians- 

borg til det henved 100 Aar gamle Schimmelmannske Hotel, 

uden i delle af savne nogel i den mindre og mindre pragtfulde 

Bygnings Charakteer og Anordning, og uden at stådes ved en os nu 
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ganske fremmed Stiil i Architekluren. — Der kunde nævnes en heel 

Række af adelige Hoteller og andre udmærkede Huusbygninger 

fra Frederik V. Regieringstid, som meer eller mindre dele — eller 

deelte Fortrin og Mangler med denne Periodes herskende Byg- 

ningssmag.%) 'Sammentagne danne de en architektonisk Periode, 

som egenilig er den sidste, der fremtræder i vor Hovedstad 

med en afgiort og bestemt Charakteer; og man kan vel sige, 

at denne i det mindste ved Soliditet og Anseelighed, underliden 

ogsaa ved gode Proporlioner og riglige Rumforhold, båder paa 

det, som enkelte Bygninger fra hiin Periode savnede i ædlere 

Simplicitet og en renere Ornamentstiil, og paa det, som de nu 

faltes i en til vore nærværende Livsforhold ikke altid svarende 

indvortes Anordning.., 

Noget sildigere, under Christian VIL, eiede Danmark i Byg- 

ningsdirecteur Harsdorff en Architekt, som maaskee havde væ- 

rel i Sland til at grunde og udvikle en egen og renere Byg- 

ningssliil, dersom han var fremkommen i en for hans Konst 
heldigere Periode i Danmark. Men han savnede næsten al Lei- 

lighed dertil. Regieringen fandt ingen Kræfter at anvende paa 

den nyttigste offentlige Luxus, naar den bruges paa en riglig 

Maade og uden Overilelse: Bygningsluxus; og yderst faa Pri- 

vale vilde bygge- for noget meer end Fornådenheden og den 

indre Beqvemmelighed. Den hele Aarrække fra 1770 til 1800 
er for Architekturens Historie i vor Hovedslad overhovedet 

fallig, eller af ringe Betydning og næsten uden Monumenter. 
Man kan unegtelig vel i de mange Gader, som Ildebranden 1795 

lagde i'Gruus, og iblandt de mange hundrede private Huse, 

søm efter samme opførtes, opdage enkelte, der udmærke sig ved 

gode Proporlioner, ved en mere fremtrædende Form og Stiil i 

hele Bygningen; eller rettere i dens ydre Decorationer til Gaden. 

En ved Skionhed udmærket, reen og ædel, eller betydende cha- 

æ) Adskillige findes historisk omtalte og beskrevne, saavel i Thuras bekiendte 

Værker, Vitruvius Danicus og Hafnia hodierna, som af Pontoppidan i D. 
Auas II. S. 107, 108. 178, 181. 182. 186. 187, 190. 191. 192. og fl. St. 
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rakteristisk Bygning fra hiin Tid, vil man dog have vanskeligt nok 

ved at finde. Pråver paa at decorere Ydersiden af et Huus i 

antik Smag — eller noget, der skal ligne denne — midt iblandt 

lange, eensformige moderne Huusrækker, håre ogsaa kun til 

sieldne Undtagelser. Og iblandt slige fremmede architektoniske 

Skikkelser er det endnu sieldnere at finde nogen, der (såaledes 

som den oprindelig ,,;Gustmeierske Gaard” ved Holmens Canal) 

snarere ved en reen og tækkelig Sliil, end ved Prunk og et 

Slags Prætension (saaledes som den store saakaldte »Erichsens 

Gaard” paa Kongens Nytorv) tildrager sig Opmærksomhed. 

Begge disse Bygninger tillægges Harsdorff; og den fårste især 

kan med Rette siges at gibre hans Smag Ære; ligesom den virkelig 

viser, al en antik Stiil lader sig anvende i den nyere Huus- 

bygning, naar det skeer i passende Forhold, og med forstandigt 

Hensyn lil Husenes Størrelse og Beliggenhed. — Man har un- 

dertiden ogsaa tillagt Harsdorff en af de faa offentlige Bygninger, 

fra det 18de Aarhundredes sidste Decennier, som kunne tildrage 

sig og fortiene Opmærksomhed: det chirurgiske Academie i 

Bredgaden. Det er imidlertid intet Værk af Harsdorff, men af 

den samtidige Bygningsinspecteur, Professor P. Meyn; (opfårt 

1786). Uden at håre til architektoniske Pragtværker, vil et 

dannet og uforvænt Oie dog finde sig tiltrukket og i det Hele 

tilfredsstillet ved en Bygning, som lærer, at der ikke altid ud- 

fordres store Pengemidler, eller fuldkommen rene antike For- 

mer, til al frembringe noget i sin Simpelhed Ædelt og Smukt 

i Architekluren.”) At man kan tillægge de to joniske S6i- 

ler, som ere anbragte ved Indgangen til det chirurgiske 

+) En Forfatter, som man ikke vil kunne frakiende Smag og Aandsfrihed, 
uagtet Baggesen i sin Tid giorde sig lystig over ham, regner det chir- 

urgiske Academie, tilligemed Charlottenborg, Land - Cadetacademiet og 

Staldmestergaarden, til de ,,bedste” Bygninger i Kibbenhavn (1792). Ram- 

dohr's ,Studien auf einer Reise nach Dånemark.” SS. 166. Bogen er 

næsten glemt; men indeholder endeel, der endnu har historisk Interesse. 

Suhm havde skrevet foran i sit Exemplar: ,,Recht gut; hat aber zu viele 

Ich und Aber.” 
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Academie, den architektoniske Feil, at de mangle den saakaldte 

Entasis, eller umærkelige Udbugning, som enhver Colonne 

efter Regelen bår have — kan vel ikke i det Hele skade eller 

forringe Indtrykket af hiin Bygnings tækkelige Former. Man 

kunde snarere sige, at disse Séiler maaskee ikke vilde savnes, 

om de havde været borte. 

Et andet Bygnings - Monument udenfor Kibbenhavn, hvor 

der dog mindre kan være Tale om det Ydre, som ikke har 

manglet Dadlere, end om det Indre: vil bevare Harsdorffs Minde 

som en Mand, der forstod at anvende sin Konst i dens Reen- 

hed, at virke uden Bram og Odselhed ved en ædel Stiil, som 

dog ikke ligefrem og ubetinget underkaster sig og fålger den 

antike Architekturs Forbillede og Forskrifter. %%) Jeg mener her- 

med det nyere kongelige Gravcapel ved Roskilde Domkirke. 

Det er til Ære for Bygmesteren, at længe efter hans Dåd har 

det vundet stårre Bifald og Erkiendelse, efterat Capellet ikke 

mere var tomt, men havde optaget de Monumenter som det 

var bestemt til at rumme. At Harsdorff (hvem formodentlig 

ogsaa flere, efter Branden 1795 opfårte Privat-Bygninger i Kid- 

benhavn tilhåre) eengang i det mindste fandt Leilighed til at 

anbringe en antik Stiil, med dens Colonner, paa et stort Bor- 

gerhuus (det ovenfor nævnle saakaldte Erichsenske ved Kon- 

gens Nytorv) tår maaskee snarere fremkalde nogen Overra- 

skelse, end en reen æsthetisk Virkning. Man seer hellere det 

chirurgiske Academie, en Bygning med langt ringere Præten- 

sion, end denne borgerlige Pragtbygning, der paa en Maade 

repræsenterer den Tids Handelsbram og Kidbmandsluxus, lige- 

som Rybergs Gaard (i Store Kongensgade, nu ombygget) og 

++) Uheldigviis er denne fortiente og agtede Bygmesters Erindring allerede 
saa udslettet i hans Fædreland og blandt hans Konstfæller, at jeg endog 

forgieves har henvendt mig til vor lærde Konsthistoriker, Hr. Professor 

Høyen, om Oplysninger, ham vedkommende. Ei engang hans Fådselsaar 
seer jeg mig i Stand til med Vished at angive. Harsdorff dåde A. 1798. 

6 
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Van Hemmerts (YVaisenhuset paa Kidbmagergade) gave Billedet 

af den bramfrie Handelsvelstand — som dog uheldigviis for en 

Deel kun var illusorisk. 

Betraginingen af den nyere Tids, eller det 18de Aarhun- 

dredes Bygningskonst har i disse korte Træk særdeles vendt sig 

til vort eget Land, og dets Hovedstad — som den Gienstand, 

der nærmest og lettest frembyder sig for vor egen Erfaring, 

og kan oplyses ved denne. Det vil ikke være mindre nalur- 

ligt, og passende til den nådvendige Begrændsning, som disse 

faa Bemærkninger maa underkastes, at jeg ogsaa fremdeles, ved 

at vende Blikket til den nyeste Tids Charakteer og Frembrin- 

gelser i Bygningskonsten, helst holder mig til det, vi kiende, 

og for en Deel selv have seet at blive til for vore Gine. — 

To næsten samtidige Begivenheder, Christiansborgs Slotsbrand 

1794 og Stadens Brand 1795, have givet de mest virkende ud- 

vortes Anledninger til betydende Værker i Bygningskonsten, og 

til at lægge for Dagen, hvilken Vending denne Konst vilde tage 

hos os i det 19de Aarhundrede. Uagtet man vel ikke med Grund 

kan sige, at Danmark i national Velstand og Kraft ved dette Aar- 

hundredes Begyndelse stod tilbage for Midten af det 18de Aar- 

hundrede: er det dog langt fra, at hvad Architekturen hidtil i 

det 19de Aarh. har præsteret i Kidbenhavn, overhovedet i Mængde 

og Betydenhed kan maale sig med det, som denne Konst frembragte 

ien Tid af 25 Aar, eller i Aarene 1740—1765. Christiansborg, 

(1733—1740) med det i Nærheden liggende Kongelige Palais, 

Amalienborg, det allermeste af den nye Stads-Deel, Osten for 

Gothersgaden og Nyhavn, de to Kirker paa Christianshavn, =) 

den begyndte Marmorkirke, en stor Deel andre offenilige Byg- 

ninger og private Huse og Hoteller — overgaae i det mindste 

=) Den betydeligste af disse, Vor Frelsers Kirke, cn af de smukkeste og an- 

seeligste i Kidbenhavn, er vel allerede bygget under Christian V. af Lam- 

bert v. Haven 1682—94: men det høie Taarnspir, med sin udvendige Vin- 

deltrappe, blev fårst opfårt af Laur. Thura 1749. 
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i Pragt, Anseelse og Betydenhed næsten Alt hvad der ved 

Hovedstadens Gienopbyggelse efter Branden 1795 opstod i for- 

nyede Skikkelser. Den Hurtighed, hvormed dette, efter en saa 

vidt omgribende Odelæggelse, foregik, bidrog meget til, at 

baade Soliditet og Konst-Charakteer maalte komme til at lide. 

En Deel af dette Tab maa Man dog skrive paa Tidens og Sma- 

gens Regning; da her i Begyndelsen af Aarhundredet ikke her- 

skede stor Tilbåielighed for det Solide eller Varige; heller ikke 

vil man finde, at en saadan Tilbåielighed efter den Tid er voxet 

betydeligt, — Hvad derimod Architektur og Huusbygning angaaer, 

da kan det vel ikke negtes, at der overhovedet neppe tabtes noget 

ved, at enkelte Qvarterer i Kidbenhavn, hvor stundom et' og 

andet charakteristisk gammelt Borgerhuus i snevre, krogede 

Stræder maaskee var skaanet af Tiden, efter Ilden maatte give 

Plads for bedre, lysere, beqvemmere Gader. Men i dvrigt kunde 

det efter 1795 hastigt opstaaende og for en stor Deel ganske 

forvandlede gamle Kiåbenhavn, i sin Gienopbyggelse ikke maale 

sig med hiint nye — som man længe kaldte det — fra Frederik 

den Femtes Periode — hvis fårste Anlæg imidlertid allerede var 

paatænkt og begyndt under Frederik den Fierde og efter Bran- 

den 1728. 

Huusbygningen efterBranden 1795 stod for en stor Deel i tech- 

nisk Fuldkommenhed tilbage for den ældre Periode fra 1740—65 

— stundom vel endog for enkelte Bygninger, som ere opfårle 

i den myeste Tid; hvilke man, hvor hurligt det endog skeer, i 

det mindste forstaaer at give et vist Skin af solid Beskaffen- 

hed. Overhovedet tår man dog neppe antage en saadan Be— 

skaffenhed for meer end tilsyneladende paa en Tid, da Huus- 

bygning næsten udelukkende er bleven til en mercantil Specu- 

lation, og det, man i den Retning kalder Bygningskonst, ikke 

er andet end en Modesag, hvis Formaal blot er at give Husene 

en mod Gaden pyntet Udside -— sielden hist og-her et Skin af 

artistisk Charakteer, hvoraf de i Realiteten intet besidde. At 

belægge Husenes Sleenmuur med Kalkpuds eller Cement, at 
6" 
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give denne Beklædning et Anstrég af Ziirlighed, en udvortes 

Farvepynt, der nu endog undertiden stræber efter broget Prunk 

i saakaldet ,Pompeiansk Stiil” — eller at bekoste nogle flere 

Muursteen, noget mere Cement og Stuk paa Forsøg i en eller 

anden Ornamentstiil til en Frise, til Vinduesbuer, Dorindfatnin- 

ger og Muurfremspring — dette er omtrent Alt, hvorved vore 

Dages Bygmestere i den civile Architektur troe at lægge nogen 

"Charakteer i en Bygning. Det maa dog ikke glemmes, at i den 

allernyeste Tid (maaskee især siden 1848, eller siden Bygnings- 

manie, og Emigration uden for Voldene, ret begyndte at komme 

i Gang) er der hos os opkommet et eget Slags architektonisk 

Mode, der synes at ville gribe om sig — en Mode, der seer ud 

som den vilde gaae ind paa Konst-Ideernes Sphære, eller at 

ville tilegne sig en mere afgiort Tendents til Konstnervirksom- 

hed hos yngre Architekter. Jeg skal lidt nærmere omtale 

denne Mode, efterat jeg forst med nogle Ord har berørt den 

lidligere, endskiåndt vor Generation endnu tilhårende Hansenske 

Architeklur-Periode, med dens Aand og Hovedværker i Kid- 

benhavn. 

Denne Bygmester, hvis Betydenhed vi ere langt fra at ville 

nedsælte, uaglet vi ei kunne blive fortrolige med en vis Eensidighed 

i hans Konstretning, eller med hans System for vor Tidsalders, og 

det 19de Aarhundredes Architektur, fik en i Danmark håist sielden 

og gunstig Leilighed til at udvikle sin Smag og sine Ideer i 

store Bygningsværker, hvis Lige man i Kibbenhavn ikke havde 

seet opforte i de foregaaende 60 til 70 Aar. Han havde dan- 

net sig denne Smag ved tidligere Studier, under en saa heldig 

Lærer og Veileder som Harsdorff, og under flere Aars Reise og 

Ophold i Italien; og den var hos Hansen saa at sigeudelukkende, i det 

mindste i alle slore Foretagender, henvendt til antike, eller græske 

og romerske Monstre og Forbilleder. Han kunde imidlertid ikke 

overfore og anvende disse i fuldstændig Heelhed og Reenhed 

ved de to afbrændte Bygninger af storarlet Charakteer: Chri- 

stiansborg og Vor Frue Kirke, som det tilfaldt ham at restau- 
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rere eller ombygge, med Benyttelse af de staaende Mure. Ved 

den tredie, Kidbenhavns Raad- og Domhuus, havde han vel 

meget uheldige Localforhold at overvinde; men havde der- 

imod. her den Fordeel, at kunne frembringe et nyt og fuld- 

stændigt architektonisk Monument, efter egne Ideer. Man tår 

neppe sige, at han i Udfårelsen ganske benyltede denne For- 

deel, eller heldigt brugte det vel ikke tilstrækkelige, men dog 

ganske betydelige Bygningsrum, som han havde at raade over. 

Han forkastede at benytte dette saaledes, at han, ved at spare en 

Deel af Rummet, havde kunnet lægge en noget mindre Byg- 

ning fri, saameget som det paa den givne Plads lod sig giåre; 

hvis det ikke havde været mueligt at tilvejebringe en Ombytning 

af Pladsen for andre Bygningsgrunde. Han blev derved ledet 

lil at indeklemme sin i Facaden mod Torvet pragtfulde Raad- 

huusbygning imellem tilstodende Huusrækker. Den fik saåledes en 

Beliggenhed, hvorved den colossale joniske Såilebygning, i en 

ganske reen og ædel Stiil, og af en håist imponerende Virk- 

ning, taber meget af denne, naar man ikke seer den i en Be- 

lysning, for Ex. i Maaneskin, hvor den paa en Maade bringer 

alle andre omliggende Bygninger til at forsvinde for Oiet. Han 

kunde heller ikke forebygge, at Synet saa at sige ganske fyldes, og 

Tanken optages ved denne Fagade, og at man uvilkaarligen maa 

hengive sig til den Forestilling at der bag ved den grandiose 

Forside ligger en i alle Former ligesaa mægtig, i alle Forhold 

ligesaa reen og fuldendt Bygning i antik Stiil, som Colonnaden 

med dens Frontispice lover os; men hvortil Oiet, ved de lavere 

Sidefléie, og ved Torvets Huusrækker, afskæres al Adgang. 

Hvad vi her gribes af, eller hvad vi beundre, indskrænker sig 

saaledes udvortes til det isolerede Indtryk af den colossale 

Séilebygning. I det Indre vil en Forhalle i stor Stiil, og et Par 

Retssale forekomme os omtrent svarende til den imponerende 

Charakteer, som Bygningens Forside frembyder; imedens dens 

byrige Indretning og Anordning lader meget tilbage at ånske, 
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for at den skulde opfylde enhver technisk eller practisk For- 

dring, hvortil vor Tid kan være berettiget. 

Man vil saaledes her, og oftere i de Hansenske Værker, komme 

til klar Overbeviisning om,.at enhver Bygning, i hvis hele Con- 

struction man vil giennemfåre en for vore Tidsforhold fremmed 

Stiil, meer eller mindre vil komme til at lide under væsentlige og 

uundgaaelige Mangler. At opfåre en offentlig Bygning, hvis 

Hoved-Formaal, eller hvis herskende Idee maa forekomme os at 

være den, al tilfredsstille Architektens individuelle Tilboielighed 

og Smag, kan ikke være nok for at opfylde Alt hvad vi fordre 

af en Bygmester. — I nærværende Tilfælde, ligesom i Frue Kirkes 

Forside og Peristyl, fremtræder Konstnerens Hensigt, at ville 

reproducere en reen antik Stiil i enkelte grandiose Partier, som 

i og for sig selv vel kunne indtage og nære den architektoniske 

Synslyst og Skidnhedssands; men som hverken kunne giennem- 

fåres i fuldstændig Heelhed, eller indgaae en harmonisk For- 

bindelse med Folkets ubevidste Smag og Følelse, der vil, at en 

Bygnings ydre og indre Charakteer fremfor Alt maa svare til 

dens Bestemmelse, og til en aandelig Harmonie — for Ex. imellem 

christelige Ideer og Forestillinger, og en kirkelig Architektur 

for vore Tider. Jo mere og jo fuldstændigere denne overfåres 

påa antik Grund, desto mere vil upaatvivlelig Kirkebygningen 

blive fremmed og verdslig for Folkets naturlige Sands. Maa- 

skee kan denne efterhaanden vænnes til nogenlunde at fatte 

det ejendommelig Skidnne, Imponerende, Harmoniske i de an- 

tike Former; men den vil dog altid ved dem finde sig fiernet 

fra det uudslettelige Indtryk af en christelig Konst, der er op- 

staaet og har dannet sig med Middelalderens Architektur. 

Vi maa desuden ikke glemme, at i hvormeget Bygmesteren 

vil stræbe at hæve sin Konst til den rene Ideeverden, vil dette 

aldrig ganske lykkes ham i nogensomhelst Stiil. Det ligger i 

Bygningskonstens Væsen, at den ingensteds, hos intet Folk, til 

ingen Tid, kunde blive absolut fri og ideal, da denne Konst 

overalt, hvor den dannede sig et ejendommeligt Præg, eller antog 
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en herskende Stiil, har staaet under nationale og locale Be- 

tingelsers Virkning. Den har saaledes til alle Tider havt, og 

vil allid beholde practiske Oiemed at opfylde, der fordre en 
reen iechnisk Kundskab, Erfaring og Færdighed, og som den 

mest geniale eller smagsdannede Architekt ikke kan tilsidesætte 

for virkelige eller formeente Skiånhedsfordringer, uden at ar- 

beide imod sig selv, eller frembringe Bygningsværker, der ville 

blive meer eller mindre unaturlige og hensigtsstridende. 

Den ydre architektoniske Skibnhed er i sin Grundidee aller- 

først henviist til Massens eller Rumstårrelsens harmoniske og 

symmetriske Forhold og Virkninger paa Oiets naturlige og dan- 

nede Sands. Denne Virkning kan være ganske enkelt i sit 

Væsen, i hvilket den er uafhængig af Alt hvad der hårer til 

Ornament, Pragt og Rigdom, En colossal, i Decorationer rig 

og prunkende Bygning kan være forfeilet i sine Forhold og 

Former, og derved fordærve eller forringe den tilsigtede syn- 

lige Virkning paa Siælen; imedens en langt mere indskrænket 

og fordringsfri Bygning indtager og behager os, allene ved den 

heldigt beregnede og fundne Harmonie imellem den synlige 

Heelhed og de anbragte architektoniske Brydninger af en Byg- 

ningsflade; eller ved det gode Forhold imellem dennes Hovedparti 

og de tilfbilede mindre og lavere Sideflader, m, m. — Vi kunne 

dog derhos ikke lade det være ubemærket, at der unegtelig i 

Rummeis Storhed allene, under visse Betingelser, og i Forening 

med en enkelt mathematisk Grundform, (for Ex. Pyramiden, 

Fiirkanten og Halvkuglen) ligger en vis uimodstaaelig Virkning 

paåa Siælen, som aldrig kan forfeiles. Alle, som have erfaret 

denne, ere enige om, at Synet af de egyptiske Pyramider paa 

Memphis -Sletten udåver denne Virkning i håiere Grad, end 

noget andet Menneskeværk paa den hele Jord; ligesom den 

modsatte Bemærkning oftere er giort, at den stårste enkelte 

Bygning, som gives, St. Peterskirken i Rom, .baade i det Indre 

og Ydre, forekommer enhver Beskuer mindre end den virkelig 

er, fordi visse Egenskaber ved dens Bygningsmaade borttager 
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eller formindsker Storhedens tilgængelige eller for Synet fatte- 

lige Harmonie, og den Beskaffenhed i Formerne, hvorved Oiet 

sættes i Stand til at tilegne sig det virkelige Rumforhold. 

Det var derimod netop en saadan Harmonie, hvorved Græ- 

kerne have bragt den gamle Verdens Architektur til sin største 

Reenhed og Fuldkommenhed i den ydre Skidnhedsform. Man 

vil uden Tvivl i dette Folks ædle architektoniske Konstværker 

allid opdage, at disses Skidnhed væsentlig bestaaer i en fuld- 

kommen Harmonte imellem Heelheden og Delene, imellem den 

virkelige Rumfylde og den Forestilling om samme, som den 

indre Sands modtager ved Synsbilledet. Men man vil aldrig 

finde, at de have ladet denne Harmonie udåve en tyrannisk 

Magt over de græske Bygningers virkelige Bestemmelse og 

Brug — naar vi hensætte os i Tidens Betingelser, i Folkets 

religiåse Skik og dets borgerlige og offentlige Liv, i Landets 

Beskaffenhed og Climatets Forhold. Enhver Architektur, som i 

en nyere Tid, eller i vore Dage, vil copiere Grækernes Skik 

og Smag, staaer iFare for, meer eller mindre at ståde an imod 

Tidens Skik og reelle Fornådenheder, dens Trang og dens For- 

dringer. En saadan Architektur vil og maa altid blive meer 

eller mindre fremmed for Folkets Syn, og uden fuldstændig 

Harmonie imellem den ydre Form og den ændre practiske Be- 

stemmelse. Denne Konstretning er udsat for at frembringe Byg- 

ningsværker, der blive om ikke reent uforstandige og forfei- 

lede, dog ofte unaturlige, hensigtsstridende, ubeqvemme — 

og let underkastede den Skiebne, hverken at kunne tilfredsstille 

Konstens ideale, eller Technikens practiske Fordringer. Dette 

bliver meer eller mindre Tilfældet — om ogsaa kun i det for 

vort Oie Uvante, som måder os i enhver modern Bygning, 

i streng antik eller græsk Sltiil. Den kan indtage Oiet ved 

sine ædle Skikkelser og rene Forhold; den kan vække en 

Fålelse af halv Forhauselse, halv Beundring, ved det paa en- 

gang storartede og harmoniske i Colonner, og andre Byg- 

ningsdeles eller Ornamenters særskilte eller samvirkende For- 
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mer. Men et Indtryk af hiemlig Fålelse, af national Førtro- 

lighed med Bygningens Skikkelse og Charakteer modtage vi al- 

drig. Det bliver altid for os ligesom Billeder af en forsvunden, 

en fremmed Bygningskonst, som i Stedet for al være tegnede 

eller malede for at give os en anskuelig Forestilling, i samme 

Hensigt ere opfårte af Steen, og i naturlig Storrelse. — Det kan 

vel ikke negtes, at Forholdet paa en vis Maade er et lignende 

med Middelalderens Architektur, eller den saakaldte ,,Gothiske” 

Bygningsstiil. Imidlertid vil dog en almindelig Erfaring lære, 

at denne Stiil ligger vor æsthetiske Sands, vor Evne til at mod- 

tage Indtrykket af architektoniske Former, langt nærmere, end 

ved dem, som tilhåre den antike Verden. Den ,gothiske” Byg- 

ningsstiil (for at beholde en vedtagen, om endog vilkaarlig, 

lidet passende Benævnelse) er ligesaa vel en forældet Archi- 

tektur, som den antike. Men den er dog i det Hele nærmere 

beslægtet med vor aandelige Sands, og med den æsthetiske Opfat- 

nings-Evne, hvormed Christendommen i et Aartusinde, giennem 

de forskiellige Konstarter, har giort os fortrolige. Den antike 

Harmonie og Symmetrie har, med al sin ædle Idealitet, noget, hvori 

vort Syn snarere taber sig i Rumforholdenes ydre og sandselige 

Indtryk. Man kunde sige, at den giver den rene architekto- 

niske Skibnhedsform for megen Magt; den leder os bort fra 

den Art af aandelig Betragtning, der vækker Bevidstheden om 

en heelt anden symbolisk Betydning, en til det Overjordiske 

oplåftet Virksomhed af Tanken og Fålelsen, som ikke nåies 

med den sandselige Form, hvor ædel, reen og grandios den 

end kan være; den trænger snarere til saadanne Former, der 

drage os bort fra Materien, eller giennem dennes Konstskik- 

kelser og disses ejendommelige Dannelser, hæver os til en mere 

aandelig Virksomhed, en indvortes Stemniwg, hvis Skiånheds- 

fålelse er mere poetisk og mere religiås, end nogen Betragt- 

ning af antike Konstværker kan frembringe eller nære. 

De ovenfor antydede architektoniske Indtryk, som i deres 

Art og Natur, uagtet de udgaae fra rene og ædle Konstformer, 
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dog under disses Fremtræden midt iblandt vore moderne Huse, 

i vore Gader og paa vore offentlige Pladser, altid beholde deres 

overraskende fremmede Charakteer, have vi Leilighed nok til 

at modtage i de Bygninger, som især udmærke Hansens Konstner- 

virksomhed, ja saa at sige næsten ganske udfylde den. Hans 

Smag, hans Konstideer, hans hele Tilværelse som Architekt var 

saa udelukkende hentet fra den antike Verden, at jo håiere han 

steg i sine Productioner i den Konstart, hvori han virkede noget 

stort og betydeligt i vort Fædreland, desto mere forkyndte hans 

Værker, at hiin Smag ganske beherskede ham. Alt hvad der 

ikke tilhårte den, eller hvad der stred imod den antike Cha- 

rakteer, var ogsaa hans Natur modstridende; den skidnneste 

Middelalders - Bygning var ham en smaglås og konstlås Forvil- 

delse af architektonisk Virken. Det er saaledes let forklarligt, 

at han forkastede ethvert Forsåg paa at restaurere den afbrændte 

Fruekirke i noget Slags Gothisk Stiil; og han giorde paa sit 

Standpunkt vel deri. Han vilde have savnet alt Anlæg lil at 

behandle denne Stiil; han vilde have blandet den med ueens- 

artede Elementer, og frembragt et Værk uden Eenhed og Heel- 

hed. — Jeg tår imidlertid ikke vedkiende mig den Mening: at 

Hansens Restauration af Kirken har kunnet tilegne sig disse 

Egenskaber; uden at jeg derved vil afgibre, om nogen anden 

Architekt, der skulde have benyttet dens Grundvold, Mure og 

Taarn, uden at anvende Middelalderens ældre og rundbuede Stiil 

Chvilket jeg antager baade for mueligt, og ikke forbundet med stor 

Vanskelighed) vilde have været heldigere end Hansen. — En 

temmelig almindelig Erfaring har imidlertid bestyrket, at hver- 

ken hans ypperlige doriske Soilehalle og Indgang, eller det 

Indre af Kirken — der paa det nærmeste danner en blandet Mel- 

lemting af et græsk Tempel og en christelig Basilica — har kunnet 

vinde almindelig Erkiendelse, eller et saadant Bifald hos Mæng- 

den af Folket, der grundede sig paa en indvortes Fortrolighed 

med Stilen, en bevidst eller ubevidst Smag for den her i Lan- 

det aldeles fremmede og ubekiendte kirkelige Bygningsmaade. — 
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Det har vist nok kun været meget Faa, 'som ved fårste Gang fra 

den storartede Soilehalle at træde ind i dette Tempel, ikke have 

fålt sig overraskede og forbausede ved en håitidelig Charakteer, 

der i taus og kold Storhed fylder det håie og vide Rum, som 

intet: uvedkommende Ornament, ingen livelig Farvebrydning de- 

ler eller indskrænker. — Men jo oftere man har seet Kirken, 

jo mere vil man fåle sig befæstet i den Tanke, at den er et 

Værk af en anden architektonisk Idee, end den enten catholsk- eller 

luthersk-christelige. Det er snarere Bygmesterens Individualitet, 

hans egen Smag og Forkiærlighed for de Gamles Konst, som 

her har afpræget sig i Former og Decorationer — det er ikke 

den kirkelige Stiil, der lige fra Middelalderens gigantiske Ca- 

thedraler og deres med den håieste Forvovenhed og Sikkerhed 

opmurede gothiske Taarnspiir, indtil vore ligesaa beskedne som 

eiendommeligt nationale Landsbykirker, har giort os fortrolige 

med en Bygningsmaade, ved hvilken vi hverken spørge, hvor- 

fra den er udgaaet, eller hvilken Tidsalder den tilhårer; thi vi 

fåle os fra Barndommen af hiemme i dens Værk. 

Mange sige nu i dvrigt, at Hansens Basilica har fårst faaet 

sin fulde Betydning, sin Udfyldning i architektonisk Skibnhed, 

ved de ædle Værker af Thorvaldsens store Genius. Delte er 

påa en vis Maade sandt; og Vor Frue Kirke har ogsaa først 

vundet uberegnelig meget i den almindelige Stemning og i et 

storre Bifald hos alle Folkeclasser, siden Christusbilledet påa 

Alteret, Daabsengelen, og Konstnerens Mesterværk, Apostlerne, 

pryde Kirkens Chor og Langskib. Men det vil pråves og erfares, og 

Erfaringen uden Tvivl meer og meer bekræfte sig, at det er disse 

Værker af Thorvaldsens Konst og Begeistring, som man i Særdeles- 

hed beundres og fængsles af — meer endnu end af Kirkebygningen 

selv. Ganske naturligt kan det da falde os ind at spårge: er 

Kirken alisaa bygget som et Slags Museum eller Glyptothek for 

endeel af Thorvaldsens Hovedværker? — eller ere disse be- 

stemte til at ophæve og modvirke den Forestilling, at vi be- 

finde os i et fra det antike Hedenskab overfårt Tempel? — 
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Paa den anden Side synes man ogsaa at kunne forudsætte, at en 

Architect, der saa udelukkende hyldede den antike Stiil, som 

Hansen, ikke har havt oprindelig eller afgibrende Deel i det 

Mislykkede og Forstyrrende i den Blanding af græsk og chri- 

stelig Konst, som paa flere Maader yttrer sin uharmoniske 

Virkning i Vor Frue Kirkes Architektur og i dens Konstprydelser. 

Jeg erindrer ei, om det ikke allerede af nogen Fremmed er 

bemærket: at uden Hensyn til den plastiske Charakteer i Thorvald- 

sens Christus-Figur, hvis Skikkelse jeg vilde kalde héi og ædel, 

men ikke ædeal — en Egenskab, som her maaskee er uopnaaelig 

— bliver det altid meget tvivlsomt, om en Statue, hvor Oiet 

stærkt hendrages til det Legemlige i Former og Drapperie, er 

paa sit rette Sted, paa Alteret i en protestanlisk Kirke. Jeg 

tilstaaer i det mindste, at en saadan Tvivl altid har været stærk 

hos mig; at det fra Begyndelsen har forekommet mig, som de 

heelt beklædte Apostel-Statuer i denne Kirke tilfredsstille Smag og 

Fålelse, den religibse og den artistiske Sands, meer, end Chri- 

stus - Statuen, uagtet dennes ædle, plastisk -talende Stilling og 

Udtryk; og at jeg tillige har fundet, at den modsigende Dob- 

belthed og Contrast imellem christelig Plastik og græsk Årchi- 

tektur fremtræder stærkest giennem Opstillingen af Thorvaldsens 

Johannes-Gruppe i en dorisk Fronton af den reneste antike Stiil. 

Det kunde synes som man allerede ved Gruppens Opstilling paa 

dette Sted har villet forberede den Indtrædende paa, at han 

heller ikke i Kirkens Indre kunde vente sig Konstens fuld- 

komne Eenhed og giennemfårte Harmonie. 

Hvis der er Grund til at sige, at denne Harmonie allerede . 

er bleven brudt derved, at uagtet Kirkens architektonisk-pragtfulde 

Hovedfagade og Hovedindgang — naar vi see ganske bort fra Taarnet 

— bebuder en fuldkommen antik Bygning, saa måder det Indre 

os med et Indtryk, der vel ikke er uden Slægtskab med det, som 

tilhårer Portalen og Colonnaden, men dog har modtaget Tél- 

sætninger af en anden Stiil og forskiellig Charakteer: saa maa 

det saa meget mere, naar vi fårst holde os til Architekturen 
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som Hovedelement, forekomme os, at den Eenhed, der kan og 

bår findes i en reen og fuldkommen Kirkebygning —- det være 

nu i antik eller gothisk Still — fattes i Vor Frue Kirke. — Vel 

tår det siges, at Oiet hverken stådes eller saares ved alt for 

folelige Mangler i Rumforholdene; og jeg har allerede yttret, 

at det fårste Indtryk, som Beskueren modtager, er et mægtigt 

og oplåftende. Men Tilfældet er med enhver stor Pragtbygning 

— og særdeles en Kirke — at vi sielden ville néies med et 

saadant Totalindtryk, der mangengang kunde være skuffende, 

eller mangle udholdende Varighed. Er Indtrykket stærkt og 

storartet, da forlade vi Kirken med den Tanke, at det vil ved- 

ligeholdes og bestyrkes ved enhver fålgende Beskuelse; eller 

at Indtrykkets Heelhed intet vil tabe ved nåiere og nærmere 

Betragtning af hvert enkelt Parti. — Men, dersom jeg ikke fei- 

ler, vil man gibre den Erfaring, at Forholdet er ikke det samme 

med det Indre af Frue Kirke, som med dens antike Portal, 

Denne har i og for sig selv en artistisk Fuldkommenhed, der 

bliver sig selv liigi Charakteer og Virkning. Den sidste gientager 

sig uden Forandring, saa tidt man betragter det ædle, rene 

Bygningsværk — hvilket ogsaa deler hiin Egenskab med Chri- 

stiansborgs grandiose Soilehalle ud imod Ridebanen. — Ander- 

ledes forholder det sig med Frue Kirkes indre Architektur. 

Dens fårste Virkning er stor og imponerende, men fremmed og 

kold. Det architektoniske Element fængsler os; det optager 

ogsaa, ved fårste Qiesyn, uden Disharmonie eller Modsætning, 

Virkningen af Thorvaldsens Statuer, som Værker af en Konst, 

der i Almindelighed let maa kunne slutte sig til hiint Element, 

fordi begge behåve og gaae ud paa Rummets Forhold; end- 

skiondt Anvendelsen deraf i Konstens og Skiånhedens Tieneste 

er meget forskiellig hos begge. Men man vil finde, at Plasti- 

kens Konst i denne Kirke har faaet en vis Overvægt, som Ar- 

chitekturen saa at sige ikke taaler — eller hvorved vi efter- 

haanden bortdrages fra Bygningens Totaleffect. Derved kunde 

vel endogsaa Beskuelsen enten bringes over i den rene Konst- 
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sphære, hvor Plastikens Formaal bliver det mest gieldende, og 

Kirkens religiåse Bestemmelse træder i Skygge; eller Tanke 

og Følelse kunde tabe sig i en Synsmaade, som nærmede sig 

den troende Catholiks, der saa let kan gaae over til at see 

Helgenbilleder i Konstværker af den Art, som Thorvaldsens 

Apostler. 

Men det tilhårer Architekturen, at den maa gibre sig og 

sin Bestemmelse gieldende, ved og for sig selv. Frue Kirke er 

ikke bygget for Statuernes Skyld, eller til et Museum, men for 

Udåvelsen af en protestantisk Gudstieneste. Dens kirkelige Ar- 

chilektur maa saaledes, uden at underordnes noget andet Konst- 

hensyn, opfylde de techniske Fordringer som Bygningens prac- 

tiske Oiemed foreskriver, ligesaa fuldkomment som Grækenlands 

Templer, eller Middelalderens catholske Cathedraler. Uden at 

ville gaae dybere ind i Undersøgelsen af det Spårgsmaal: om den 

protestantiske Kirke efter Reformationen har været i Stand til at 

udvikle en virkelig særegen Bygningsstiil, der kan gidre Fordring 

paa Konstcharakteer? (hvilket jeg for min Deel ikke har været 

i Stand til at opdage) vil jeg kun bemærke det almindeligt be- 

kiendte: at heller ikke Fruekirke er fri for acustiske Mangler, 

som Slotskirken i endnu stårre Grad frembyder for den geist- 

lige Talers Tilhårere — og som der siges, allermest for dem, 

for hvilke Slottets Capel nærmest og fortrinsviis skulde være 

opført. — Vi tår i Danmark neppe sige: at Frue Kirke opveier 

denne architectoniske Mangel ved dens fortrinlige Egenskaber 

til Udfårelsen af geistlig Musik og store Kirkeconcerter; eller 

ved det oplåftende Syn, som den, under tilstrækkelig stærk 

Aftenbelysning, frembyder ved de forskiellige store og magiske 

Lysvirkninger, som Hvælvingens Form, Såilernes Stilling og 

Chorets Bygningsmaade hielpe til at danne. Man kunde være 

nær ved at forestille sig, at dette var en Hoved-Idee, der ube- 

vidst havde foresvævet Architekten, da han udkastede og ud- 

fårte sin Plan til Kirkens indre Bygning. Ved en saadan Be- 

lysning forringes i det mindste den altfor stærke Virkning, eller 
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den isolerede tiltrækkende Kraft, som Thorvaldsens Apostelstatuer 

udåve ved Dagslyset. Disse plastiske Konstværker indtræde da i 

deres rette Forhold; de smelte mere sammen med Architekturen, 

og underordne sig denne; imedens de i sig selv vinde ved den 

magiske Glands, hvori deres ideale Skikkelser. aabenbare sig 

under den konstige Belysnings Tryllevirkning. Denne synes 

desuden at formindske den materielle Sværhed,. hvis Tyngsel 

ved Dagens Lys ligesom nedtrykker Synets Flugt, og ved over- 

flådigt massive Dimensioner i Skibets oplåftede Soilerader bort- 

råver en Deel af Kirkens Rumfylde, som desuden taber meer, 

end vinder ved den lange Tåndehvælvings uafbrudte Eenhed i 

Rummet. — Jeg er langt fra at ville gaae ind paa en dybere 

Fremstilling og theoretisk Kritik af den architektoniske Idee og 

dens Udførelse i Vor Frue Kirkes Indre; men jeg overlader til 

Sagkyndige at afgibre, om dette ikke fremstiller et Exempel paa 

de samme Mangler som man har dadlet hos Brunellesco, Al- 

berti og andre italienske Bygmestere fra Renaissance-Periodens 

forste Begyndelse; nemlig en halv ufri Blanding af samvitlig- 

hedsfuld archæologisk Hylding af den antik-romerske Architek- 

turs Hoved -Elementer, med nyere Opfindelser, eller med saa 

godt som nådvendige moderne Tillæg og Forandringer. 

Det synes som i det mindste en Deel af den Feil i kirkelig 

Årchitektur, som en erkiendt smagfuld og talentfuld nyere Ar- 

chitekt (Heinr. Hiibsch) tillægger i”Særdeleshed Alberti og hans 

Efterfålgere, der fortrinligen holdt sig til romerske Monumen- 

ter og til Vitruvius, gienfindes i det Indre af Frue Kirke. Hibsch 

bebreider nemlig hiin Bygningsstiil, at den fornegter den chri- 

stelige Kirkes Charakteer. 1 Stedet for dennes opadstræbende 

Dristighed, der for Oiet udvider det virkelige Rum, indskræn- 

kes og formindskes den synlige Rummelighed ved colossalt tykke 

og massive Masser af Sidemure og Piller: , Efter den af Alberti ind- 

»forte archæologiske Bygningsmaade” (siger den anførte Forfatter) 

ySogte man saa nær som mueligt at efterligne den hele romerske 

»Anordning. Man lod den tunge, med store dybe Cassaturer 
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»forsynede Téndehvælving hvile paa massive, med en kæmpestor 

»Pilaster-Orden beheftede Muurpiller, bag hvilke Sideskibene afson- 

»dre sig, som et næsten ganske tabt Rum.” %)— Ganske bogstaveligt 

gielder det samme vel ikke om det Indre af Fruekirke; men 

gibr ikke dens Loft og de tælte, ufornådent svære, håit over 

Gulvet oplåftede doriske Soilerader, med den massive Under- 

muring, en ganske lignende Virkning? — Ja en stor Deel af 

den synligen tunge Architektur kan ikke andet end forekomme 

Enhver, som tænker paa, at Fornuft og Smag i Forening herske 

med lige Berettigelse i Architektens Konst, ufornuftigt og uden 

Fornoédenhed anvendt — Enhver nemlig, som forud veed, at den 

hele Sleenvægt i Tåndehvælvingen kun er en Illusion af Træ, 

og at de colossale Séiler, som bære den, ere lige illusoriske. 

En Architektur i Træ synes, efter den naturlige Forestilling, 

snarest at forudsætte den største muelige Lethed og Fiinhed i 

Former og Dimensioner; men at lade det Indre af en prote- 

stanlisk Kirke fremstille ligesom en Model i Træ af en halv 

antik Steenbygning: kan neppe siges at være Konsten i dens 

Sandhed, eller en Bygmester som Hansen værdigt. 

Forlade vi vor Hovedstads Metropolitankirke, for at be- 

tragte Charakteren og Udførelsen i et andet af Hansens store 

Konstmonumenter, da kan det vel siges, at han i Christians- 

borg Slotsbygning — og det endog efter den almindelige Mening 

og Vurdering — overhovedet har været, heldigere; ligesom han 

ogsaa var slillet under mere fordeelagtige Betingelser, end 

ved Vor Frue Kirke. Som Architekt havde han i Slottet et For- 

maal, der laae den hos ham herskende Konstsmag, og hans 

Kiærlighed til det Anlike, nærmere, Han kunde vel ligesaa lidt 

her, som ved Kirken, opfåre en Bygning i reen græsk eller 

romersk Stiil; og han maatte ogsaa ved Slottet fåle sig ind- 

skrænket, eller sin Konstvirken mindre fri, da Bygningens Masse 

%) ,Die Architectur, und ihr Verhåltniss zur heutigen Malerci u. Sculptur.” 

Stutg. u. Tib. 1847, S, 118. 
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"og dens Rumforhold vare ham forud givne. Men desuagtet 

giorde hans Smag og Forkiærlighed for det Anlike ham mere 

skikket til at restituere en stor Kongeborg, end den afbrændte 

protestantiske Metropolitankirke: — I det Hele var hans Opgave 

vel egentlig den, at fornye det ældre Christiansborg; men han 

opfattede den herskende eller meget udbredte Tanke: at dette Slot 

alltid havde været for svært og colossalt i sine Masser. Han 

forkastede den forrige Bygnings, ved Massens Storhed og Een- 

hed mæglige Virkning — hvorom vi endnu have en Erindring 

bevaret ved den imponerende Fagade, som vender mod den 

søndre Slotsgaard. Han foretog sig at bryde denne Eenhed og 

at bringe mere Lys og Frihed i Bygningens Indre, og i den 

skiånne, indbyggede Slotsgaard, ved at afbryde den vestre 

Hovedfléi imod Ridebanen, og at forene de saaledes adskilte 

Sideflbie ved en pragtfuld og colossal Colonnade. Paa en 

Maade lykkedes det ham virkelig, at give Slotsbygningen, seet 

fra denne Hovedside, en baade ny og ædel, en Kongeborg 

værdig Charakteer; al frembringe et Bygningsværk, der langt 

bedre slutter sig til Slottets Heelhed og dvrige Archilectur og 

Skikkelse, end Tilfældet er med Frue- Kirkes og Raadhusets, i 

sig selv storartede Soilebygninger. — Men unegtelig kan desuagtet 

den Tanke let opstaae, ved at betragte Slottet fra denne Side, 

og i Forbindelse med de ældre, Ridebanen omsluttende Bygnin- 

ger og Arcader, hvis Syn og Virkning i det Hele er Stedet 

værdigt, og hvor man kun ånsker den Vanziir borte, som de i 

Midten forhéiede Overbygninger (Ridehuus og Theater) frem- 

bringe: om Hansen ikke havde giort bedre i at opgive det 

Meste af sin Plan og Stiil, som dog kun omdannede Slottets 

Yderside, og det ikke engang heel? — Dersom han da havde 

holdt sig til den tidligere, bedre Renaissance-Stiil, hvorhos en Co- 

lonnade dog vel kunde være beholdt, vilde uden Tvivl en stårre 

Eenhed og Harmonie imellem Slottets Hoveddeel, Arcaderne, og alle 

dets Ombygninger og Tilbygninger, være opnaaet. — Imidlertid, 

dette lilsidesat, tår jeg maaskee i del Hele finde Medhold hos 
7 
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sagkyndige Konstnere i den Mening: at Hansen som Bygmester har 

reist sig det varigste og skiånneste Minde netop i denne Slotsfagcade 

som den nu er, og i dens herlige Colonnade. Denne har desuden en 

ypperlig Egenskab: at besidde det, jeg vilde kalde architektonisk 

Realitet — eller at udgibre, som et Middel til Forbindelse imellem 

de io adskilte Slotsflåie, en fuldstændig, virkelig og Slottet 

practisk tilhårende Bygningsdeel; og en saadan er noget ganske 

andet og bedre, end hvad vi' skulle modtage allene som et Orna- 

ment, der isolerer sig selv — eller ved hvilket vi maae tage en eller 

anden Illusion til Hielp for ikke at anvende den bekiendte Sar- 

kasme: ,Kiære Colonner! hvad have I her at bestille?” 0. s. v. 

— Men vi kunne desuagtet ikke være mindre tilfreds med, at de 

fra Christian den Sieltes Slot overblevne Staldbygninger, med 

deres Buegange og den prægtige, skiåndt i Stilen modern- 

franske Portbygning — som er en virkelig Kongeport — ere 

blevne uforandret bevarede. Uagtet deres med den nye Facade 

til Ridebanen ikke ret harmonerende Charakterer, maa Enhver 

glædes over, at Branden ikke naaede dem, og at de maaskee 

derved have undgaaet en ikke altid, enten nådvendig eller 

roesværdig, men mangen Gang ulykkelig Lyst til Nedbrydelse 

og Ombygning. 

Jeg tår derimod ikke antage, at vor beråmte Architekt har . 

været lige heldig i at restaurere og decorere Slottets anden 

Hoved-Fagade imod den store Slotsplads. Der kan have været 

overveiende Grunde 1iil, at Giennembrydningen af Slottet ikke 

skeete paa denne Side, og at den store Colonnade ikke blev 

anbragt der, hvor den maaskee ikke havde givet Oiet en over- 

hovedet saa heldig Forgrund, som Ridebanen med sine Ar- 

cader; men hvor dens Beliggenhed ud imod Staden, og mod en 

ved Canalen og Torvet udvidet Aabning i tæt bebyggede Qvar- 

terer, kunde have giort Hovedstadens Indbyggere mere fortrolig 

med Skidnheden i hiin Facade og dens S&ilehaller, end nu, da 

den har en mere skiult Beliggenhed. — Derimod kan jeg ikke 

andet end mene, at Hansen ikke har erstattet dette ved sin 
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Restauration af Slottets åstre Hovedfagade, hvis Soilebygning i 

Mellempartiet bryder Fagcadens Storhed, uden i sig selv at have 

enten hiin Realitet, eller nok af den tilsigtede Effect. Heller ikke 

tilfredsstilles vi ved den i sig selv smukke, correcte, men isolerede, 

eller ved sit Forhold til andre Bygnings-Partier, ikke ret selvstæn- 

digt-antike Forside af Slotskirken. — Architectens Mening har 

været, at Slotsfacadens Mellempartie skulde, foruden ved dens Co- 

lønnade og Fronton, udhæves ved den fremtrædende Basis med de 

Thorvaldsenske Sculpturarbeider, bestaaende af 4 colossale Statuer 

og Bas-Reliefs; om nu disse overhovedet harmonere med 

hele Facadens Charakteer, og om den for Diet flade Under- 

bygning, hvorpaa de-ere anbragte, kan siges at passe til det 

Ovrige, vil jeg lade være uafgiort. Men en aabenbar svæk- 

kende Virkning gibr den til en saa stor og storartet Fagade 

alt for tarvelige, snevre, eller til sin Héide smalle Slotsport, der 

synes ligefrem at modsige: at man her skal såge den egent- 

lige Hovedindgang til Kongeborgen. 

Om Slotskirkens indre Architektur er der allerede i mange 

Aar sagt saa meget til Dadel, at jeg ikke vil foråge det med 

en Stemme, som Kirkens bygningskyndige Forsvarere maaskee 

ville negte al Gyldighed, eller tillægge en blot individuel og 

indskrænket Smag. Jeg vil da ikke meer, end holde mig til 

denne. Jeg vil tilstaae, at naar jeg i Frue Kirkes Indre seer 

et Bygningsværk, som med en stor Conception, af overraskende 

og ophåiet Virkning, forener Ufuldkommenheder i sin Con- 

struction og i sit architektoniske Formaal, der mere gaaer ud 

påa Skin, end Realitet, mere har givet os en Model i na- 

turlig Størrelse af Soiler og Lofthvælving, end virkelig con- 

strueret dem: saa kan jeg derimod i Slotskirken ikke finde 

meget meer, end en kold Realitet, som mere tilhårer Slottets, 

end Kirkens Architectur, og som heller ikke ganske synes al 

svare til det, som Forhallen eller Portalen, med sin isolerede, 

reen græske Soilebygning bebuder. 
7" 
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Naar vi tilsidst ville såge at sammenfatte Hovedtrækkene 

af denne Bygmesters Charakteristik — og derved fremstille det 

Eiendommelige i den sidste betydende, navnkundige danske 

Architekis mangeaarige Konstnervirksomhed: da maae vi først 

fremhæve den Egenskab hos Hansen, at han var en meget 

grundig Kiender af den gamle Verdens Architektur i dens græske 

og romerske Stiil; og at hans Ideer, hans Opfindelser, og hans 

practiske Udførelse af store Bygningsplaner vare saa at sige 

udelukkende henvendte til en Fornyelse og Efterligning af antike 

Bygningsformer og Bygningsmaader. Hans artistiske Hoved- 

tanke var saaledes virkelig beslægtet med Thorvaldsens, for 

hvis Siæl det havde aabenbaret sig, at det maatte komme til 

en heel Gienfådelse af Sculpturen, efter de ideale Forbilleder, 

som den græske Plastik havde fremstillet, dersom man i Bil- 

ledhuggerens Konst vilde frembringe en saadan Restauration af det 

Skionne, som i denne Konst fuldendte, hvad Canova vel havde 

begyndt, men med en Tendents, der endnu betydeligt helder 

til det Pittoreskes Natur og Eiendom, og derfor blev staaende 

paa Halvveien, Ogsaa Hansen havde Anelsen om, at Archi- 

lekluren paa Overgangen fra det 18de til det 19de Aarhun- 

drede var siunken hen til den stårste Grad af Uvished, Tomhed 

og Fattigdom i Alt hvad der kunde henregnes til egen Stiil, 

Smag, Charakteer og Nationalitet, Man havde med en vis ar- 

tistisk 'Væmmelse vendt sig bort fra og forkastet det 18de 

Aarhundredes udartede franske Stiil, som ogsaa havde over- 

svommet Tydskland, hvor der byggedes meget i dette Aar- 

hundrede; ligesom denne Stiil ogsaa havde fundet Veien ind 

i vort Fædreland og dets Hovedstad. Men Forholdet var 

hos Archilekten heelt anderledes, end hos Billedhuggeren. 

Thorvaldsen kunde regenerere sin Konst, fordi den kunde holde 

sig til den rene artistiske Production; og han kunde tilegne 

sine Værker en fuldkommen Frihed, der var ganske uafhængig 

af Tidsfordringer og af praktiske Oiemed. 

En Bygning er til, ikke blot for at betragtes, men for at 
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benyttes; den er til med en Hensigt, udenfor Konsten. En Sta- 

tue er kun til for at beskues som et Værk af Konstens ideale 

Skabningsevne, med andre Ord, som en Aabenbaring af den 

organiske Skibnhedsform, og det fortrinligen hos Mennesket. 

Naar Hansen derimod vilde bringe Architekturen tilbage til en 

ædlere og renere Konststiil, der herskede for et Par tusinde 

Aar siden hos den gamle Tids, i Skidnhedens Verden levende 

og saa at sige hiemmefådte Folkefærd: da maatte han, dersom 

hans Tanke ikke havde været ganske nedsænket i en udelukkende 

Synsrelning og Smagsdannelse, tillige være bleven sig bevidst, 

at græske Bygninger, i hvilket Land de endog fremtræde, for 

det 19de Aarhundredes Sands og Oie blive ikke allene frem- 

mede Phænomener, og unationale i Synsformerne; men ogsaa 

for en stor Deel fremmede, ubeqvemme, upractiske i deres 

Indretning for Bygningernes Bestemmelse og Brug. 

Det sidste Moment ville vi dog sætte tilside; fordi det i 

det mindste er tænkeligt og mueligt, i de fleste Dele at indrette 

en Bygning til fuldkommen modern Anvendelse eller Beboelse 

i det Indre, ved Siden af at give dem udvortes en temmelig 

fuldstændig antik Form; dersom man kan overtale sig til at 

frembringe en i sig selv saa urimelig, saa usammenhængende 

Skuffelse. — Derimod bliver det diensynlig klårt for enhver fri 

og uhildet Betragtning, at Hansens Bygninger, saalænge de ere 

lil, under de nuværende Verdens- og Culturforhold ville blive 

ikke blot fremmede, men i derés Charakteer ufattelige og ufor- 

staaelige for den almindelige Folkesands hos Beboerne af den 

Hovedstad, hvor de vel udgibre architektonisk prydende Mo- 

mumenter, men ikke slutte sig til en almindelig herskende 

Bygningsskik, ”som Værker af den nærværende Verdens Smag 

eller af en national Bygningskonst. — Disse anseelige, bety- 

dende, tildeels i sig selv ædle og skibnne Bygningsværker have 

derfor ogsaa i betydelig Grad isoleret sig fra deres Omgiv- 

ning, og fra den nulevende og efterfålgende Generations Byg- 

ningsmaade og Fordringer til Bygmesterens YVirken. Hansens 
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Architektur har i det Hele, og i Forhold til dens Betydenhed, 

været af meget ringe Indflydelse i Danmark, Dens ædle Reen- 

hed og Hoihed i antike Former og Ornamenter, maalte, som 

det synes, i det mindste have yttret sin Virkning paa Elevers 

og yngre Efterfålgeres Smag og Udvikling; men deraf har 

hidtil intet mærkeligt været at spore. Den kirkelige Bygnings- 

konst, som i det saakaldte ,,fattige” Sverrige i dette Aarhun- 

drede har hævet sig paa en mærkelig Maade, ligger i Dan- 

mark heelt brak. At Landsbymenigheder selv lade bygge eller 

restaurere deres Kirker (til det sidste især kan en Mængde af vore 

ejendommelige og mærkværdige Middelalders Landkirker frembyde 

mangfoldig Leilighed og Trang), er hos os en uhørt Sag. Enkelte 

Kirker, som Godseiere have ladet opfåre eller restaurere, ere for det 

meste enten ubetydelige, smaglåse, uden Kirkestiil, eller vanda- 

liserende Fordærvelser af det 13de Aarhundredes Bondekirker. — 

Vende vi os til civile Bygninger, da mener jeg, vi skulle såge 

længe og smaaligt, for at finde et eller andet Spor til reen Smag eller 

Konst i landlige Bygninger. Hvorledes mange stårre offentlige 

Bygningsværker ere behandlede, maalte man helst såge reent al 

glemme. Den samme Architekt, der paa en uheldig Maade op- 

stillede en Contrast til Hansens Stiil og Værker, i en offentlig 

Bygning, hvis charakteerlåse Ydre kun råber någen Formlås- 

hed og egensindig Forkastelse af Skidnhed: har vel i et andet, 

artistisk bedre og smukkere Bygningsværk villet oprette noget 

af hvad der beråvedes den architektoniske Konst i Hovedsta- 

den. Men Bygmesteren har ikke hævet enhver Tvivl, om han 

ved et Værk fra det 19de Aarhundrede, der skylder en ud- 

mærket heldig og skidn Localitet saameget af dets Virkning, 

virkelig har overgaaet den ældre nedbrudte Bygning fra det 

18de Aarhundredes Midte, som sluttede sig langt nærmere til 

dens architektoniske Omgivnings Charakteer; og hvis Ophavs- 

mand aldrig vil tabe den Ære, han indlagde sig ved en såm- 

melig og håist roesværdig Skaansel, som han viste imod 

uerstattelige architektoniske Monumenter og Levninger fra For- 
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tiden. Den selv hos os næsten uhårte revolutionair-vandaliske 

Iver, hvormed man i vore Dage destruerede disse, ja endog 

var nær ved at forberede en af Danmarks ypperste Kirkers bratte 

Odelæggelse — hårer til de sårgeligste Erindringer i Danmarks 

Bygningshistorie; og det var mere ånskeligt, end det er mue- 

ligt, at den, indtil det sidste Minde, kunde udslettes. — Men, 

for ligesom at drive Spot med al Ærbådighed for Konstens 

Monumenter, har man endnu villet vanzire den samme Kirke 

med en urimelig, ja næsten latterlig, Oiet skuffende, histo- 

risk Sands og Smag forvildende Tilbygning; en i sin Anven- 

delse paa dette Sted upassende og barok Indgangsportal til 

en af de ædelste og reneste Kirker i Middelaldersstiil, som 

findes i vort Fædreland. Og ligesom for tillige at give vor Tids 

civile Bygningssmag i Danmark sit rette Skudsmaal, har man 

ikke langt fra denne Kirke opfårt en offentlig Stadsbygning, 

der maa forekomme os som en Satire paa den i Smagen fiint 

dannede Konge, som her maa have fundet sit Navnetræk smag- 

låst misbrugt. 

Man lår vel i det Hele sige, at Architekturen i vore Dage 

er den uheldigste af alle Konster. Bygmesteren — der maa 

blive sig bevidst, at han lever i en Verdensalder, som over- 

hovedet har tabt den ideale, man kunde ogsaa sige, den 

froende eller religiåse Sands for Konstens Værker — er deri 

endnu langt mindre begunstiget, end Maleren og Billedhugge- 

ren, al han endogsaa savner en Konst-Almosphære, en i Tids- 

alderen herskende- architektonisk Smag og Stil — var den 

" endog ikke ganske reen, værdig, eller ædel i sin Charakteer. 

Renaissance-Stilen betragtes sædvanligen som et Affald fra Skion.- 

heden; den er dog i det mindste en Stiil, som har Egenhed, 

og en bestemt, endskidndt noget fleersidig Charakteer, hvori 

Middelalderens gothiske eller tydske Stiil blev afbrudt og til- 

sidesat; men ved en svag Tilslutning til den antike Bygningskonst 

dannede Renaissance-Stilen gradviis en Overgang til den nye Tid, 

der imidlertid hverken har kunnet holde paa det Antike eller 
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Moderne, paa det Classiske eller Romantiske i Architekturen. 

Denne bestaaer i det 19de Aarhundrede — naar Talen er om 

storre offentlige, eller Pragibygninger — overhovedet i en, i 

Architektens subjective Forkiærlighed grundet, vilkaarlig Oplta- 

gelse af uddåde Bygningsformer, der blive lige fremmede for 

den nærværende Tids Smag, hvad enten de ere græske, ro- 

merske eller gothiske. — I det Hele — som man Aar for Aar 

kan erfare af den stårste Mængde af udstillede Planer og Teg- 

ninger — hersker vistnok endnu en Tilboielighed for den an- 

tike Bygningsstiil, der ved Academie-Skoler og Studier holdes 

i Live. Men man seer tillige, at Architekterne selv maa have 

den Følelse: at jo mere denne Stiil reproduceres, desto mindre 

kan den fåie sig efter Nutidens tilvante Smag eller Mode, og 

desmere vil den ståde imod overvejende og reent uafviselige 

Fordringer. Man vil og kan i vore Dage, hverken i Nord eller 

Syd, dyrke Gud i græske Templer, eller boe i pompeiiske 

Huse. Bevidstheden herom kan ikke heller blive fremmed for 

Architekten; den gaaer over i hans Ideer og Bygningsplaner. 

Naar han lader en sund Eftertanke raade, maa denne kunne 

sige ham, at hans Konst vel har Grundformer og Grundsælt- 

ninger, practiske Hensyn og Færdigheder, tilfælles hos alle Na- 

tioner; men den har ikke, som Malerkonst og Sculptur, Idea- 

ler, der ere evige, som Skibnheden, og der saaledes med 

samme Gyldighed forplante sig fra Slægt til Slægt og hyldes 

i eet Aarhundrede efter det andet. Architekten såger da al 

redde hvad han kan af det Antike, hvormed Studier og Reiser 

have giort ham fortrolig; men naar han fra sine ideale Planer 

og Tegninger skal gaae over til virkelige Bygningsværker, 

da bliver der sielden Tale om andet, end at gibre et nyt eller 

ombygget Huus saa beqvemt, beboeligt og for Eieren indbrin- 

gende, som det kan blive. En enkelt Gang kan vel Architek- 

ten i en ny Bygning faae Leilighed til at producere et Foster 

af Lune eller Særhed — hvorpaa vor Hovedstad heller ikke faltes 

et Exempel i stor Stiil; men langt oftere er det, enten Mode eller 
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Fordeel og Speculation, som han maa fålge og adlyde.  Der- 

som han selv havde Smag og Strenghed nok til f. Ex. at ville 

protestere imod en heel Undervaaning i et Huus, sammensat af 

Jernséiler og Glasskiver, der synes at skulle bære Husels tre 

eller fire andre Etager — da vil det ikke hielpe ham til noget. 

Talen er her ikke om at tilfredsstille en architektonisk Idee, 

Smag eller Stil — men om det, som Leien af Boutiken og 

det åvrige Huus kan indbringe. 

Saaledes har man i den nyeste Tid, da ikke Bygnings- 

konst, men Bygningsmanie, ledet af Speculation, er bleven 

herskende i vor Hovedstads Udvidelse og Ombygning, begyndt 

en fuldstændig Oplåsning af alle Begreber om Eenhed, Har- 

monie, national Charakteer, ja endog af enhver Tidssmag eller 

Overeensstemmelse i Retning og Tilbåielighed for en vis Byg- 

ningsstiil og Smag. Imedens man fra Hamborgerne har laant 

Ombygningen af moderne Hoteller og Borgerhuse til store, 

civile Caserner: synes man at have stumpeviis overfårt nyere 

Frihedsideer til Architekturen, eller til lovlåse og dvergagtige 

Copieringer af de mest forskiellige Perioders Stiil i enkelte 

Boliger og Smaahuse. Saa langt er det fra, at Hansens antike 

Monumenter have udåvet nogen giennemgribende Virkning paa 

at rense og forbedre den architektoniske Smag, at man ved 

Siden af hans Slot og Slotskirke har reist en ved sin Bestem- 

melse og sit uvurdeerlige Indhold betydningsfuld Bygning, hvis 

for Nationen eller for Mængden saa at sige ubegribelige Stiil, 

i sin ægyptisk-etruriske Yderform, er bleven opblandet med 

national-danske Fresco-Malerier. Her er det ikke Konsten eller 

Skiånheden, som har hersket og virket. Det er en vilkaarlig 

og prosaisk -individuel Egenhed, som har faaet Raadighed. 

Man kunde saaledes tænke sig det Tilfælde, at en rig Borger eller 

Jordbruger lader bygge et Huus eller Landsted, som Architekten 

opfårer i reen græsk Stiil.. Bygherren har intet at indvende 

imod Huset; men da det er færdigt, forlanger han et Taarn i 

normannisk-gothisk Sliil tilfåiet, eller han vil have spidsbuede 



98 

Vinduer, og Murene overmalede i chinesisk Smag; og Archi- 

tekten er tvungen til at fålge den selvraadige Bygherres Villie. 

Der haye vi oplysende Sidestykker til: den ovenfor berårte 
Blandingsproces i en Bygning, af paafaldende besynderlig og 

uharmonisk Charakteer. Vi have saaledes egenilig ingen Grund 
til Overraskelse eller Forundring, naar vi midt i en tarvelig 
og beskeden Huusrække i en af vore Forstæder, finde en Byg- 

ning, som man kan antage for et catholsk Capel, eller noget 

lignende; eller naar vi paa el mere i Oine faldende Sted inde 

i Sladen ståde paa to ganske nye Huse, hvor Archilekten sy- 

nes at have villet lege med Contrasten, ved at sætte en gothisk 

Sminke paa det ene Huus, og give det andet en ret tækkelig 
italiensk Yderside. I Grunden har han maaskee villet bygge 

en Satire over Tidens Smagsnegationer. Disse ville, dersom de 
skride frem i samme Retning og i tilsvarende Progression, om-— 

sider gibre Kibbenhavn med sine Forstæder, hvor vi da fremdeles 

kunne vente os Huse i egyptisk, assyrisk, indisk, chinesisk og 

maurisk Stiil, til et Pråvekort paa enhver eftergiort og mislyk- 

ket eller forfusket Bygningssmag, laant hos alle Nationer, som 

have havt deres Cultur- og Konst-Periode i Verdenshistorien. 

Jeg vilde slutte disse faa og stråede historiske Bemærk- 

ninger over nyere Tiders Bygningsforhold og Bygningssmag i 

Danmark, eller egentlig i Kidbenhavn, med en kort Betragtning 

over de samme Forholds Skiebne og nærværende Skikkelse hos 

vore Gienboer. Retlere var det fornemmelig et enkelt mærkeligt 

Phænomen, hvortil jeg vilde indskrænke mig, en enkelt Mands 

Ideer og deres virkelige Udfårelse i architektoniske Værker, 

som jeg nogle Oieblikke vilde opholde mig ved. Thi det for- 

holder sig i Sverrige, eller navnlig i Skaane, ligesom hos os, 

og fortrinligen i Kidbenhavn. Vil man paa begge Steder see 

sig om efter nogen ny, i vore Dage stor eller charakteristisk 

fremtrædende Kraft og Virken, nogen betydende, ejendommelig 
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Gierningsmand, fra hvem en saadan Virken, en alvorlig Stræ- 

ben efter Reform og Gienfådelse i Architekluren er udgaaet: 

saa ville vi dog hos os egenllig kun standse ved eet Navn: 

Hansen, ligesom i Sverrige ved Brunius. Men da det, som 

bekiendt, er under heelt andre ydre Betingelser, i Bygninger 

af en meget forskiellig Natur ogiBestemmelse, at begge disse 

Konstnere have dvet og udviklet deres Virksomhed: saa have 

de ogsaa i deres individuelle Smag og Grund-Idee været saa at 

sige væsentlig modsatte; ligesom begges Stræben og Virken i 

Bygningskonsten har havt forskiellige Udgangspunkter i Dannelse, 

og en forskiellig Fremgang og Udvikling. Derimød have de paa den 

anden Side, uagtet disse Grundforskielligheder, havt et vist Slægt- 

skab, en Liighed i Aand og Tanke, der vel kan bringe dem under 

eet og samme Synspunkt. Begge have havt en stærk Fålelse 

af den fuldkomne Charakteerlåshed, den Mangel paa egne 

Konst-Ideer, eller paa en enten traditionel eller national Smag 

i Architekturen, der fandtes hos ethvert Folk i Europa paa 

Overgangen fra det 18de til det 19de Aarhundrede. Kunde 

det vel falde Nogen ind at paastaae, at der paa den Tid gaves 

noget Slags étaliensk, fransk, nederlandsk eller tydsk Byg- 

ningsstil — den være god eller slet, reen og ægte, eller falsk 

” og smaglås? — Enhver Architekt componerede sin Plan og 

sine Tegninger efter egne Indfald, laante noget i een Sliil, 

noget i en anden, eller byggede reent uden Stiil — og var 

gierne heldigst, jo mere han holdt sig til blot Simplicitet, til 

gode eller antagelige Proportioner, til et tækkeligt Udvortes, 

uden Pilaster-Prunk eller andre paaklinede Ornamenter og 

Konstlerier uden Betydning. Man havde saaledes (allerede i det 

18de Aarhundrede) begyndt i England at udvikle et Slags 

national Stiil i Landbygningskonst (,,rural Architecture”), der 

synes at have udviklet sig til en vis Eiendommelighed. Han- 

sen har maaskee heller ikke været ganske fremmed for denne 

Still i de Landhuse og Bygninger af lignende Art, som han 

opførte ved Altona, og paa et og andet Sted i Danmark, Da 
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det derimod gialdt noget Stårre og Håiere — Opbyggelsen af 

Kongeborgen, og Restaurationen af nogle af Kiåbenhavns be- 

tydeligste offentlige Bygninger: da fandt Hansen i Samtiden 

ingen Forbilleder, ingen afgiort Charakteer eller Retning at 

holde sig lil; han maalte bryde sig en ny Bane, og han valgte 

den, hvor han fålle sig mest hiemme: at forplante en reen 

antik Bygningsstiil til Danmark. 

Det er gaaet Brunius paa en ganske lignende Maade; men 

med et håist forskielligt Resultat, som begge Architekters afvi- 

gende Individualitet og ydre Vilkaar allerede tilstrækkeligt kunne 

forklare. Hansen gik til sine Bygningsværker med en fuld- 

stændig technisk og artislisk Dannelse, og en allerede lang 

practisk Ovelse. Han havde et Navn for sig, Regieringens 

Kaldelse, og en offentlig Embedsstilling, hvori han ikke let 

vilde finde anden Modstand eller Hindring for sine store Pla- 

ner, end den, som nogen Indskrænkning i Pengemidlerne kunde 

medføre. Professor Brunius fremstod som en af Naturen allene 

kaldet Autodidakt, der (med Undtagelse af Siælland, og længere 

hen Norge) ikke kiendte noget andet Land, end Sverrige. 

Da han paa en ganske usædvanlig Maade, i en fremrykket 

Livsalder, efterat have opoffret sine Ungdoms- og Manddoms- 

aar paa de gamle Sprogs Studium, med et ikke almindeligt 

Talent som nyere latinsk og græsk Poet, fålte sin tidligere 

Ungdomslyst til Bygningskonst vaagne hos sig med overvejende 

Drift: skulde man snarest kunne vente sig, at han, efter sin Stil- 

ling og sil Lærefag ved det sydsvenske Universilet, havde vendt 

sin Tilboielighed til den antike Architektur. Men nelop det 

Modsatte indtraf. Den mærkværdige Bygning, Knud den Hel- 

liges Domkirke, i gammel saxisk Stiil, som Brunius i mange 

Aar havde havt for Oie, og hvormed han tilfældigviis som acade- 

misk Tilsynsmand ved et betydeligt Restaurationsarbeide, hvil- 

ket Kirkens Tilstand giorde nådvendigt, kom i nærmere Ber6- 

ring, gav ham en heelt anden og eiendommelig Udvikling. 

Han maatte for at blive Bygmester, baade selv lære af Ar- 
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beidere, som vare hans Tilsyn undergivne, og han maatte blive 

deres Lærer, saasnart Arbeidet skulde hæve sig over den blotte 

Haandværksgierning. Han maaite anvende baade en tidligere, 

ved Bekiendtskab med mange af sit Fædrelands gamle Kirke- 

bygninger erhvervet technisk Kundskab, og Studier af theore- 

tiske og historiske Værker om Architekturen, for at kunne 

tilvænne og oplære Muurfolk til det for længe siden aflagte og 

borlglemte Arbeide, at anvende hugne Steen til at restaurere 

hele Masser af bortsmulrede og skadede Dele i Kirkens Mure, 

Piller og Grundvolde. Brolæggere og Muursvende maatte han 

danne til Steenhuggere; knap en eneste af dette Slags Gier- 

ningsmænd fandtes i Lund; og der har siden været Tider, da han 

kunde anvende tyve til tredive saadanne Arbeidere for at til- 

hugge Granit og Sandsteen til Bygningsarbeidet ved Domkirken. 

Med dette hengik en Række Aar, og Professor Brunius, der i 

saa lang Tid med hver Dag blev mere fortrolig med densi 

Massen colossale, men af et mindre varigt Materiale opfårte 

Domkirke, optog meer og mere den i samme herskende Byg- 

ningsstiil i sine Ideer, og som et Forbillede for den architek- 

toniske Smag, han foretog sig at kalde frem af fem til sex 

Aarhundreders Hvile, 

Den rundbuede, saakaldte byzantinske Stiil, der var et 

Slags Overgang fra den gamle Verdens Bygningskonst til den 

nyere, christelige, hvis Charakteer egentlig fårst fuldendtes i 

den spidsbuede, romantisk-gothiske (man kunde kalde hiin 

den antik-gothiske) blev det Ideal, Prof. Brunius foresatte sig 

at realisere, for at vække en nyere national Stiil i et nordisk 

Land. Uden Tvivl har, som allerede er bemærket, Domkirkens 

Architektur lagt Spiren til denne Idee hos Brunius; men man 

kan vel antage, at den er bleven næret og underståltet ved 

Bevidstheden om, at den ældre rundbuede Stiil ved ulige leltere 

Midler lod sig fornye, end den sildigere normannisk-gothiske, 

med dens hele ornamentale Rigdom og Pragt. Enhver kan imid- 

lerlid let indsee, hvor langt Brunius var fra heri at hylde, eller 
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lade sig lede og underståtte ved nogen Tidssmag eller Mode; 

og hvor meget han snarere, ved et saadant Foretagende,- og 

ved at fremtræde som selvlært og heterodox Architekt, maatle 

"vente sig Modstand og Hindringer overalt hvor han kom i Be- 

roring med skolelærte Bygmestere, eller med Auctoriteter, In- 

tendantur, og den fornemme Verdens Smag eller Luner. Der 

maatte en personlig energisk Kraft til at overvinde saadanne 

Hindringer; men der behåvedes ligesaa nådvendigt — ikke saa- 

meget Talent til at udkaste store Bygningsplaner og stille dem i et 

glimrende, indtagende Lys, (hvilket sidste Brunius altid har for- 

smaaet) som en afgiort og umiskiendelig Grundighed og tech- 

nisk Dygtighed som Bygmester. Disse Egenskaber har han 

vidst at erhverve sig og at skaffe almindelig Erkiendelse. Ved 

dem har han været i Stand til at trodse Tidsaanden og at 

lrænge igiennem med en alvorlig Opposition imod dens cha- 

rakteerlåse Modesmag, dens vandaliske Had imod Middelalde- 

rens Bygninger, og den lige skammelige og fordærvelige Ode- 

læggelsessyge, som den har anvendt imod Forfædrenes Værker, 

hvilke Tidsalderen hadede, fordi deres Fasthed og Varighed 

var en Contrast til dens egne Værkers lette Ubetydelighed; 

eller fordi den fålte sig for svag til at efterligne dem. — Den 

Grundidee, som Bfunius er gaaet ud fra i Alt hvad der hårer 

til Architekturens techniske Side: at bygge med de vwarigste 

Materialier og med den håreste Soliditet, uden at tilsidesætte 

en for Bygherren åonskelig Forringelse af Omkostninger ved det 

strengeste Opsyn, saavel ved Anskaffelse af Materialier, som ved 

Arbeidets Udførelse og Fremgang, har maaskee været en Ho- 

vedgrund til den seirende Kraft, hvormed Brunius har over- 

vundet Hindringer, der vilde have, om ikke reent afskrækket, 

i det mindste snart lammet en mindre energisk og udholdende 

Natur. — Jeg kan saaledes gientage en tidligere Yltring: at 

der i Prof. Brunius's Bygningsstiil og Bygningsmaade ligger en 

afgiort Retning mod det Stærke, det Varige og det Charakteri- 

stiske — og bort fra det Lette, Flygtige, i en Hast opmurede 
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og overkalkede Yderlige, Ubetydelige og Charakteerlåse, som 

udgidr Præget af de allerfleste nyere Bygninger i vort Norden&, 

Dette i det mindste er en Sætning, som Erfaring vil nåde en- 

hver Sagkyndig, der vil undersåge nogle af hans vigtigere 

Bygningsværker, til at indråmme. Jeg skal derimod ligesaa 

lidt negte, at der, i Henseende lil ydre Former, til Stilen i 

disse og hvad der hårer til den ornamentale Deel i Architek- 

turen, langt snarere ville findes stridende Meninger hos saadanne 

Betraglere, for hvilke det Ydre, det for Oiet tilvante Syn af 

en Bygning, eller det lettere tiltalende og indtagende Udvortes 

er vigtigere end den strenge Form — Afholdenhed fra Alt 

hvad der meer er en overflådig eller undværlig Prunk og De- 

coralion, end technisk Fuldkommenhed, Styrke, Soliditet, ved 

et Værk af Architekturen. 

Imidlertid vilde jeg maaskce være tilbåielig til at antage, 

at Brunius noget meer end nådvendigt har udstrakt denne Af- 

holdenhed, der forsmaaer Alt hvad der kun paa en behagelig 

Maade smigrer et forvænt Oie. Det forekommer mig tænkeligt, 

at den af ham hidtil saa at sige udelukkende anvendte rund- 

buede Stiil — saaledes som man ogsaa finder det i visse Over- 

gangsperioder i Middelalderen — deels kunde blandes og for- 

ene sig med den spidsbuede; deels kunde modtage en no- 

get rigere Forfinelse i Ornamenter, som uden at skade 

Grundformerne, vilde skaffe den lettere Indgang i vor Tid. 

Jeg maa imidlertid tilfbie, at med nogle Undtagelser (f. Ex. 

Bygmesterens eget Huus, og det nu til Bispe-Residenis be- 

stemte, isoleret liggende Huus udenfor Staden, hvis oprindelige 

Bestemmelse var at: indrettes til "Natural-Museum) indskrænke 

de fuldstændige architektoniske Værker, som han har udfårt, 

sig lil Landsbykirker i Skaane, og maaskee nogle andre Pro- 

vindser i Sverrige"). Her har hans Bygningers herskende Cha- 

+) Jeg maa tilfåie, at jeg fårst ganske nylig ved en Aftegning i Il. Bd. 

1 Hefte af Værket ,,Skånska Herregårde" er bleven bekiendt med den for 
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rakteer, den rundbuede Sliils Simpelhed, dens for nordisk- 

protestantiske Kirker af mindre Dimension passende Form, og 

den stérre Lethed og Frihed, der gives Bygmesteren til at lade 

Construction, Rumforhold, Lysning, Harmonie imellem en Byg- 

nings Charakteer og dens Bestemmelse — kort det væsentlig 

Architektoniske — være Hovedsagen, allerlettest kunnet herske 

og gibre sig gieldende. I flere, ved Prof. Brunius næsten 

reent ombyggede, eller af Ny opfårte Landkirker i Skaane, vil 

man kunne overbevise sig om, at han virkelig i den simplere 

kirkelige Architektur har kunnet tilvejebringe Reenhed og en 

Qiet tiltalende Harmonie ved Anvendelsen af en rundbuet Stiil, 

og med tarvelige, til Menighedernes Vilkaar svarende Midler 

til architektoniske Ornamenter. 

Paa den. Maade kan Brunius siges at have i Sverrige lagt 

Grund til en nyere, men i sine Elementer gammel kirkelig 

Bygningsstiil, der har hævet sig håit over den Smagfordær- 

velse, som i forrige og i dette Aarhundrede paa den utaale- 

ligste Maade har vanziret, fra Architekturens Side fordærvet og 

ødelagt en stor Deel gammeldanske Landkirker og Stadskirker, 

baade i Danmark og i Skaane. Han har udvirket endnu mere; 

han har saa at sige giort Fortsættelsen af en saadan Bygnings- 

fordærvelse, i Sverrige i det mindste, umuelig, ved at gibre 

det Modbydelige i dens Skikkelse zndnu mere synligt og i 

Oine faldende. Hans store og viglige Restaurationsarbeider 

(saaledes f. Ex. ved Kirkerne i Lund, Malmé, Helsingborg, 

Ystad, og flere, som jeg nu ikke nåie nok kan angive) have 

vel ogsaa fortrinligt bidraget til den med hvert Aar stigende 

Erkiendelse og Indflydelse, som han i sit Fædreland har vundet; 

og hvis velgibrende Virkning paa en stårre Ærbådighed imod 

flere Aar siden af Professor Brunius udfårte Ombygning af en Deel af 

Herregaarden Jordberga. Dette Arbeide, med en meget tækkelig Anven- 

delse af rundbuet Stiil, forekommer mig at være lykket Bygmesteren sær- 

deles vel; og at kunne for en Deel tiene til at oplyse eller bestyrke den 

oyenanfårte Mening øm en friere Anvendelse af hiin Stiil. 
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Fortidens architektoniske Monumenter hårer til hans meest af- 

giorte og udmærkede Fortienester. — Uagtet nu hans Forbillede 

og hans Indflydelse hos en yngre Archilekt har fremkaldt en 

saa mærkværdig og saa forbausende colossal Civilbygning, som 

Studenterhuset i Lund, der af enhver ikke bedre underrettet 

Reisende vil antages for en Slotsbygning — forekommer det mig 

dog mindre sandsynligt, at Professor Brunius i Civil- Architek- 

turen vil trænge igiennem med sin reent rundbuede Sliil, eller 

at han i al Fald ved den vil opnaae meer end at lægge Grun- 

den til en renere, simplere og mere varig Bygningsmaade — 

i det mindste i det Landskab, hvor han lever og virker. Den 

strenge, enkelte, al ornamental Charakteer forsmaaende, eller i 

Ornamenter alt for meget forældede Stiil, som han fortrinlig 

hylder: strider for stærkt imod Tidens letsindige, ustadige, 

luxurieuse og overforfinede Aand. Jo mere Konsterne selv, 

hos den kun for Guld, materielle Reformer og Stlatsoplåsning 

begeistrede Tidsalder, blive til en Luxusnydelse: jo mindre vil 

en Architektur, til hvis Grundtræk streng Simpelhed og Aar- 

hundreders Varighed hore, kunne vente sig Indgang hos det 

19de Aarhundredes næstfålgende Slægt. Jeg er overhovedet 

tilbéielig til at mene, at Renaissance - Stilen — som Moden i 

andre, ringere Formaal, og i en tildeels smaglås, barok og 

overlæsset Maneer har villet nærme sig — i det Hele vil være 

den, som snarest kunde passe til at blive et Forbillede for vor 

Tids Architektur; ja jeg vil endog antage, at der ligger cen 

Nødvendighed i denne Tilbagegang, hvis nogentid et Slags 

Eenhed i Bygningsstiil igien skal danne sig i Europa —, og 

del en saadan Stiil, der ikke har den underlig kolde, frem- 

mede Virkning paa den levende Menneskeslægt, som Bygninger, 

forflyttede fra det gamle Grækenland og Rom til det moderne 

London, Paris, Munchen eller Kibbenhavn. — I ethvert Tilfælde har 

Brunius givet Tiden en Vækkelse, og Bygningskonstens Dyr- 

kere meer end een alvorlig Erindring; blandt andre den, at 

8 
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der gives mange Veie til at smigre sin Tidsalders Mode og 

Luner; men langt færre til al rejse Værker, der bringe Op- 

havsmandens Navn med Agtelse til Fremtidens Slægter, og at 

saadanne Værker, fremfor eller tilligemed enhver anden anbe- 

falende Egenskab, behåve den grundfaste, varige Construction; 

ligesom denne igien behåver, at Bygmesteren aldrig og ingen- 

steds vil glemme, at han maa være Techniker inden han vil 

være Konsiner; han maa tænke paa Plan og Midler til at reise 

en til sit Oiemed svarende, brugbar Bygning, inden han tænker 

paa Stiil og Decorativn. 

Efter at Selskabet allerede i October forrige Aar havde 

maattet fraflylte sine Værelser paa Christiansborg, har det fra 

16de December 1854 til Slutningen af Februar 1855 holdt sine 

Moder i Universitetets Consistorie-Sal, som dertil af Vedkom- 

mende velvilligen var indråmmet, og benyttede nu den Øde Marts 

for fårste Gang det nye Locale til sine Måder. 

De Værelser paa Christiansborgslot, som Selskabet forlod, 

havde det benyttet i 50 Aar (dets fårste der holdte Måde fandt 

Sted den Zden Januar 1795, dets sidste den Yde Juni 1854; 

den 3die October 1854 var Selskabets Eiendom flyttet), og det 

havde i den senere Tid, foranlediget dertil, deels ved Mangel 

paa Plads til Archivet, deels ved Savnet af et Værelse til sine 

Comiteemåder, deels ved andre Ubeqvemmeligheder, særdeles 

meget onsket at blive anviist et stårre og mere passende Locale. 

Allerede i Kong Chr. VIII. Levetid havde den daværende Secre- 

lair, afdåde Geheimeraad H. C. Ørsted, gjort Skridt i denne 

Anledning, som imidlertid ikke førle til noget Resultat, og Sel- 

skabets Medlem, Herr Etatsraad Madvig, opfyldte derfor et i 

Selskabet almindeligt næret Onske, da han som Cullusminister 
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ved Overdragningen af det saakaldte Prindsens-Palais lil flere 

under Cultusministeriet henhårende Samlinger forbeholdt den 

Plads, hvor nu vor Forsamlingssal og Comiteeværelse er, til 

Videnskabernes Selskab. 

Da Hans Majestæt Kongen havde bestemt de af Selskabet 

hidtil benyltede Værelser paa Christiansborg til anden Anven- 

delse, og tilkjendegivet Cultusministeriet sil Onske, at Ombyg- 

ningen af det nye Locale i Prindsens-Palais, og Selskabets deraf 

afhængige Flytning, maatte lilendebringes saa hurligt som muligt, 

ordnede daværende Cullusminister, Hans Exellence Geheimeraad 

A. S. Ørsted, Selskabels Præsident, Forholdene saaledes, at 

Landhuusholdningsselskabet overlod en Deel af sit hidtil be- 

nyttede Locale til Selskabet til Indretningen af Archivet og til 

Brug for Ordbogscommissionen. Omkostningerne til Istand- 

sættelsen af delte samlede Locale bleve optagne paa Forslaget 

til en Tillægsbevilling til Budgettet for Finantsaaret 1854—55 

og senere bevilgede af Rigsdagen. Selskabet er ved denne 

heldige Ordning af Forholdene kommet i Besiddelse af rumme- 

lige og særdeles passende Værelser til sine Forsamlinger og 

andre Arbeider. 

Paa et Andragende fra Herr Prof. Dr. L. Muller besluttede 

Selskabet, overeensstemmende med den historiske Klasses Be- 

tænkning, at subscribere paa 50 Exemplarer af hans paa fransk 

udkommende Værk over Alexander den Stores Mynter. 

er 
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Modet den 25% Marts. 

———=—>— — 

H.. Professor Schiådte meddeelte en Beretning om Galatea- 

Expeditionens- Udbytte af Odonater og dets Bearbejdelse i Edm. 

de Selys-Longchamps's og H. Hagens Monographie des Odonates. 

Medens Insekt-Gruppen Odonata, grundet af vor beråmte 

Landsmand, J. C. Fabricius, saagodt som i alle generelle 

Forhold, ved Dyrenes ydre og indre Bygning, Udviklingshistorie 

og Levemaade, stiller sig som en af de ejendommeligst ud- 

prægede og skarpest begrændsede i Leddedyrenes vidtstrakte 

Formrække, og dens Anatomie og Physiologie derfor i ældre 

og nyere Tid har beskjæftiget en Mængde dygtige Iagtlagere, 

udmærker den sig lillige gjennem alle Zoner ved en saa stor 

Eensformighed i sit specielle Indhold, at man i dens ringere 

Tiltrækningskraft i denne Retning nok tår såge Hovedgrunden 

lil at Kundskaben om Arternes Antal, indbyrdes Forhold og 

geographiske Udbredelse indtil den seneste Tid kun i ringe 

Grad er bleven fremmet ved grundige Arbejder. Ariernes ringe 

Afvexling i Form og Overflade, den omhyggelige Præparation, 

de friske Exemplarer fordre, inden de med Fordeel kunne op- 

bevares, deres Skråbelighed i tårret Tilstand, det stårre Rum 

de fremfor mange andre Insekter optage paa Rejser og i Sam- 

linger, kunde heller ikke begunstige deres Indsamling, mindst 

i fjerne Egne, hvor en stor Mangfoldighed af nye Gjenstande 

gjorde Krav paa Samlerens Tid og Flid; de kunde af de samme 

Grunde kun sjeldent komme til at friste Dilettanternes Lieb- 

haveri; og de videnskabelige Entomologer maatte indsee, at 

den specielle Bearbejdelse af denne Gruppe ikke vilde give 

noget tilstrækkeligt lånnende 'videnskabeligt Udbytte, med mindre 

den kunde foretages med et meget stort Materiale, og dette var 

af de anfårte Aarsager vanskeligt at bringe lilveje. For den 
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liggende Grunde været ringere, og naar man nu tår sige, at 

vi kjende den med en håéi Grad af Fuldslændighed, saa bår det 

her mindst glemmes, at et af de fårste betydende Bidrag i 

denne Retning udgik fra Danmark ved O. F. Miller, især i 

hans for sin Tid klassiske Fremstilling (i det Leopoldinske 

Akademies Acta for 1767) af de Arter, han havde samlet i 

Omegnen af Frederiksdal. To fortjente Naturforskere, d”Hrr. 

Edm. de Selys-Longchamps i Liége og Dr. Herm. Hagen 

i Konigsberg, den Fårste især bekjendt ved sine flittige Forsk- 

ninger i forskjellige Dele af den belgiske Fauna, den Anden 

ved sine lærde Studier over flere af de Linnéiske Neuropterers 

Grupper, og som begge i en lang Række af Aar have beskjæftiget 

sig med Odonater ligesom væsentligt medvirket til Opnaaelsen 

af det ovennævnte Resultat for den europæiske Fauna's Ved- 

kommende, have nu ogsaa forenet deres Kræfter til en udførlig 

Fremstilling af de exoliske Arter, grundet paa saagodt som det 

hele Materiale, der i Aarenes Låb er blevet opsamlet i Europas 

betydeligste Museer og Privalsamlinger. Af deres udmærket 

flittige og nåjaglige Arbejde er nu udkommet: 

1. Synopsis des Caloptérygines, par M. Edm. de Selys- 

Longchamps, Membre de PAcadémie. (Lu å PAcadémie 

royale des sciences de Belgique, dans sa séance du 29 

juillet 1853.) Bruxelles, 1853. 8. (73 pag.) 

2. Synopsis des Gomphines, par M. Edm. de Selys-Long- 

champs, Membre de P”Académie. (Lu å PAcadémie royale 

des sciences de Belgique, dans sa séance du 3 juin 1854). 

Bruxelles, 1854. 8. (93 pag.) 

3. Monographie des Caloptérygines, par Edm. de Selys- 

Longchamps, Membre de PAcadémie royale des sciences 

de Belgique et de plusieurs autres Académies et Sociétés 

savanles; avec la colloboration de M. le Docteur H. A. 

Hagen (de Koenigsberg). Bruxelles, Leipzig, Paris, juin 
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1854. 8. maj. (XI og 291 pag. og 14 paa Steen raderede 

Tavler). 

Til delte Foretagende har ogsaa Kjobenhavn afgivet talrige 

Bidrag saavel fra den Westermann'ske Praglsamling som fra det 

kongelige naturhistoriske Museum, men især fra de ved Ex- 

peditionen med Corvelten Galathea tilvejebragte Samlinger. Om- 

stændigheder, der i andre Henseender maa kaldes uheldige, 

have bevirket, at disse Samlinger netop i denne Retning have 

kunnet blive af særegen Betydning. Expeditionens Entomolog 

fik den Skjæbne, paa en Rejse omkring hele Jorden at maalte 

undersåge ethvert af de besågte Punkter i en Aarstid, der var 

mere eller mindre ugunstig for Insektlivets Udvikling, og var 

altsaa i det Hele stillet saaledes som en Samler i Danmark 

vilde være del paa Efteraarets seneste Dage. Naar herlil 

kommer, at den Lejlighed, en Expedition af denne Art kan 

give de ledsagende Naturforskere til at gjåre Samlinger, over- 

hovedet maa blive temmelig ringe, saa vil det være indlysende, 

at et lidt mindre heldigt Valg af Expeditionens Entomolog vilde 

have været tilstrækkeligt til at reducere det entomologiske Ud- 

bytte til en meget ringe Værdie; thi det kom nu an paa, at 

soge paa Lokaliteter, der kræve megen Udholdenhed og Taal- 

modighed, efter Former, der fordre megen Ovelse hos Samleren 

endog for blot at blive bemærkede og megen Færdighed og 

Omhyggelighed ved Præparationen. Hr. Kiellerup's Udbytte er 

saaledes for en stor Deel kommet til at bestaae i småa Former, 

der næsten heelt igjennem cre nye for Videnskaben og som 

af mindre duelige Samlere pleje at blive ganske oversete. Det 

kunde fremdeles, under Omstændigheder, der ikke tilstedede 

noget snævrere Valg, blive ham en Opgave at samle Alt hvad 

der forekom af stårre Former, og blandt disse Efternålere ind- 

lage Odonaterne gjennem alle Jordstråg en fremragende Plads; 

han kunde endelig finde det hensigtsmæssigt, at anvende en 

Deel af den Tid, der under andre Vilkaar vilde være bleven 

oplaget af en stårre Mangfoldighed af Formaal, til at udfåre 
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den Præparation, disse Insekter behåve; og Galathea-Samlingerne 

ere saaledes blevne udmærkede ved en stor Rigdom af vel 

konserverede Odonater. Det hele Materiale til Gruppens Natur- 

historie, der i sin Tid med vedkommende Autoriteters Samtykke 

har været udlaant fra Kjåbenhavn, er nu i god Stand kommet 

tilbage til vore Samlinger og er for Galatea- Afdelingens Ved- 

kommende blevet ledsaget med en af Dr. Hagen forfattet Ud- 

sigt, der giver fuldstændig Oplysning om dens Indhold og 

Betydning. Jeg har, i Betragtning af det Forhold, hvori denne 

Expedilion fra fårst af har været stillet til Videnskabernes 

Selskab, maaltet finde det passende, at denne Udsigt blev fore- 

lagt her. Den første Tabel giver en Oversigt over Samlingens 

hele Indhold af Odonater og af de fålgende Tabeller sees deres 

Fordeling paa de enkelte Fauner. 

EET BEES] TESS SER 

Antal af | Nye Arter 
forben for 

Individer, | Arter. 
bekjendte |  Viden- 

Årter, | skaben. 

Trankebar, Pondichery, Madras........… 14 24 2 

Benealsm (Calenita) sus el æidsle eu 42 39 Å 

EET ar er Eee ere 78 15 0 8 
Ege SU USE 0 REISE, KMS NES il Å 10 1 

Tr ESSEN HERE TEN 43 16 35 8 

Hongkong, Canton, Åmoy, Tschusan, Schanghai AÅ 14 22 9 

ES 31 7 1 5 

bo Daltitis os tsk 2 MAR ÅR 16 3 0 1 

EN ER FK SlE FSR LER RER 43 11 9 I. 

1 rr ledte Se se NS Reelt ate: re Ene 17 5 2 3 

ER IEEE SEØONERSEE MIKE 31 13 TÅ 9 

366 | 107 |. 236 57 

Hertil komme endnu fra Manila.......- 2 

368 Individer; 

Deraf altsaa: fra Asien 230, fra Oerne i det stille Hav 47, 

fra Amerikas Vestkyst 60, fra dets Østkyst 31. 
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1. Nikobar - Øernes Fauna. 

(Jannar og Februar.) 

Kar- bar bu E Stor 
Nikobar, | NEDSKOvE. | gikgpar, Polo Miu. 1. gå fy, 

1.… Libellsla' Tillarga Fr 5 404. 

2. Libellula flavescens F. ..... 

3. Libellula Murcia Drur. 

4. Libellula Sabina Drur,..... 

d.Lsbeltatla  asaked FJ. GS Æ : 

6. Libellula directa nov. sp. 

?. Polyneura palliata Ramb,... Å 15 3 

8. Libellula trivials Ramb,.... 2 1 
9. Micromerus tlandus nov. sp. . 3 Å 

10. Trichocnemis serupica nov. sp. 1 4 5 
11. Agrion incisum nov. sp..... 5 1 
12. Agrion calvum nov. sp. .... Å 1 1 
13. Agrion velare nov. sp...... 3 
14. Agrion venustum mov. sp. ... J l 
15. Agyrion inerme nov. sp. .... 1 

5 14 35 2 22 

EET REE rr 

78 Individer. 

Fra Kar-Nikobar altsaa 4 Art, Nangkovri 7, Lille Nikobar 

8, Pulo Milu 2, Stor Nikobar 10 Arter. 

Af de 15 paa Oerne fundne Arter er: 

1. L. Tillarga vidt udbredt i Ostindien (Madras), og fore- 

kommer fremdeles paa Madagaskar, Maurice, i Oware og 

Angola. 

2. L. flavescens hårer til de faa Odonater, der ere udbredte 

omkring hele Jorden. 1 Asien findes den paa Banka, Su- 

matra, Pondichery, Trankebar, Bengalen, Nikobarerne, Java 

(Libellula analis Burm.); — i Polynesien paa Oahu og 

Borabora; — i Afrika i Oware (L. pallidula Pal. de Beauv.), 

Angola, Senegal, Ægypten (Savigny, Descr. de PEgyple), 

Benin, Isle de France; — i Amerika i Surinam (Låib. ter— 

minalis Burm.), Brasilien, St. Thomas, Cuba. Endog for 

Europa er den — men uden Tvivl med Urette — angivet 
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som forekommende i det sydvestlige England (Lib. Spars- 

halliz Dale). 

.. L. Murcia kjendes desuden fra Madras og China. 

. L. Sabina er udbredt fra China over det hele sydlige 

Asien, maaskee endog til Arabien og Lilleasien: China 

(L. Sabina Drur.), Trankebar (L. gibba F.), Timor, Manila, 

Java CL. leptura Burm.), Arabien (L. arabica mihi), Lille- 

asien (L. ampullacea Schneid., dog er dennes Identitet med 

L. Sabina endnu ikke afgjort). É 

. L. asiatica forekommer endvidere paa Sumatra (Fabr.) og 

Java (L. insignis Ramb.) 

.. L. palliata. Denne Art er opfårt under Libellula, fordi 

den af Rambur opstillede Slægt Polyneura, der er grundet 

påa ganske uvæsentlige Karakterer, ikke kan opretholdes. 

L. palliata er kjendt fra Sumatra, Java og Amboina. Fra 

L. palliata er den typiske L. fluctuans F. alene forskjellig 

ved ringere, P. apicalis Ramb. (fra Java, Amboina og 

Molukkerne) kun ved betydeligere Størrelse, den sidste til- 

lige ved en mårkere Farve paa Vingernes bageste Rand. 

Maaskee ere disse tre Arter at betragte som locale Racer 

af en eneste, over den hele store Række af Oer udbredt 

Art, for hvilken da Navnet L. fluctuans F. maatte træde i 

Kraft. Mærkelige ere de lysere farvede Hanner af P. pal- 

liata; de synes at være ejendommelige for Polyneura- 

Arterne og ophæve den af Rambur opstillede Karakteer 

(Vingernes fine og tætte Nervation). En lignende Form 

af P. apicalis er Lib. Melitta mscrpt. og af L. oculata F.: 

L. stigmatizans F. 

.. L. trivialis. Andre Lokaliteter for denne Art ere: Bom- 

bay, Trankebar, Bengalen, Java, Timor og Manila. 

. Microm. blandus. Synes at være en sikker Art, skjøndt 

dens Afvigelser fra M. lineatus Br. fornemmelig ligge i 

Tegning og Farve. 
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10. Tr. serapica. En anden Race af denne Art forekommer 

påa Sumatra ved Padang. 

11. A. incisum; ogsaa ved Trankebar, paa Java og ved 

Singapur. 

13. Å. velare; ogsaa ved Batavia og Calcutta. 

14. A. venustum; ogsaa ved Balavia og i China (Schanghai). 

Ejendommelige for Nikobarernes Fauna blive fålgelig kun 

Arterne Nr. 6, 9, 12 og 15. 

Angaaende Faunens Karakteer synes desuden Fålgende at 

være al bemærke. 

1. Ifålge Beretningen om Expeditionen gaaer Insekternes Ud- 

vikling forst for sig i en mere fremrykket Aarstid; 

Maanederne Januar og Februar paa Nikobar-Oerne svare 

altsaa til den Tid hos os, da Planteverdenen hviler. Det 

Udbytte, der er gjort af Odonater, staaer i Samklang 

hermed. Farverne ere nemlig meget mættede og Vingerne 

moårkt anlåbne, ganske som det er Tilfældet med gamle 

Exemplarer i Europa. Kun L. asiatica, P. palliata, L. 

trivialis og Agr. incisum ere tildeels forhaanden i nyligt 

udviklede og ikke ganske udfarvede Stykker. 

2. Kun de fårst optåalte fem Arler ere saadanne, der kunne 

anlages at være island til at flyve med Kraft og Udholden- 

hed. Jordbundens uvejsomme Beskaffenhed, Umuligheden 

af at trænge ind i Skovene og den i Beretningen omtalte 

Mangel paa aabne og frie Steder have vistnok kunnet lægge 

uovervindelige Vanskeligheder ivejen for Indsamlingen af 

de håjt og hurtigt flyvende Aeshna, Gomphus og Cordulia, 

og Samlingernes fuldstændige Mangel paa disse Former 

vilde saaledes være meget forklarlig. (Hr. Kjellerup an- 

giver, at han paa aabne Steder i det Indre har seet flere 

prægtige store Former, der flåj saa hurligt og håjt, al det 

ikke lykkedes ham at fange dem.) 

3. Sammenholdes disse to Punkter, saa vil Oernes Odonat- 

Fauna være al ansee for rig. For at denne Slutning kunde 
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blive sikker, vilde det vistnok være nådvendigt at kjende 

det hele Antal Arter, der forekommer gjennem de for- 

skjellige Aaårstider, ligesom man maatte vide, hvilke Arter 

der i andre Lande ere bundne til bestemte Aarstider. Men 

en saadan Kundskab besidde vi, og det kun tilnærmelsesviis, 

alene for det paa Libeller fattige Europa. De i denne 

Verdensdeel forekommende 100 Arter ere saaledes fordeelte, 

at hver af de enkelte Fauner komme til at besidde 40. 

Af disse 40 Arter flyve aldrig flere end 20 samtidigt i et 

Tidsrum af 2 Maaneder, end ikke i den gunsligste Sommer- 

tid, og dette Antal bliver ringere, efterhaanden som Vin- 

teren rykker nærmere; fra November til April forekomme 

kun Efternålere i ringe Antal og Dyr, der ikke have 

kunnet komme til at parre sig. Til disse to Slags Individer 

kunne vistnok samtlige Exemplarer af Galalhea's Odonat- 

Udbytte henregnes, og man tår derfor slutte til en rig 

Fauna for det hele Aar. I Overeensstemmelse hermed 

staaer Adams's Angivelse (i Rejsen med Samarang), at de 

fleste af Oerne i dette Archipel have en overmaade rig 

Libellefauna. Denne Rigdom er paafaldende, da de fleste 

af hine smaa Oer neppe have staaende Vande og kun faa 

af dem flydende Vand af stårre Dybde, saa at de netop 

savne de for Larvernes Udvikling gunstigste Betingelser. 

Imidlertid finder man ogsaa i Europa en stor Rigdom af 

Libeller ved Venedig, skjondt ferske Vande ogsaa her ere 

sjeldne, og det er ikke umuligt, at Larverne hist som her 

formaae at hjælpe sig med brakt Vand. [Dette er ogsaa 

Tilfældet i Danmark, i hvis brakke Vande man finder baade 

Libellula- og Agrion-Larver]. At saadanne Lokaliteter 

forekomme paa Nikobar - Oerne, fremgaaer af et Sted i 

Rejsebeskrivelsen, hvor der fortælles, at Korallerne hist og 

her ikke ville trives paa Grund af Vandets ringe Salt- 

holdighed. 
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4. Hvad der i Nikobar-Oernes Odonat-Fauna skal ansees for 

den herskende Karakteer lader sig naturligviis endnu ikke 

sikkert bestemme. I ethvert Tilfælde synes den, hvad alle- 

rede Øernes geographiske Beliggenhed gjår rimeligt, at 

slutte sig nærmere til Faunen paa Java og Sumatra' end 

lil Ostindiens Fastlandsfauna. Herfor taler ogsaa Tilstede- 

værelsen af et Antal Arter, som fattes paa Kontinentet, 

nemlig Micr. blandus, P. palliata, L. asiatica og Tr. 

serapica. De paa hine Oer saa rigt repræsenterede Slægter 

Rhinocypha, Gomphus og Calopteryx mangle ganske i 

Galathea-Udbyttet, og de flyve sandsynligviis forst paa en 

senere Aarstid. 

2. Java's Fauna. 

(Sidste Halvdeel af April og første Halvdeel af Maj.) 

Batavia. | Chipanuas. 

1. Libellula Sabina Drur.......- 5 1 

2. Libellula angustipennis Ramb. 2 

8. Libellula"Servilia: Dr. ayslsre H … Å 

4. Libellula contaminata F....... 2 

5. Libellula trivialis Ramb......- 12 

6. Libellulu divisa nov. sp. .....- 1 

7. Polyneura apicålis Ramb.....- 1 

8. AÅcisoma panorpoides Ramb..... 2 

gm Eestes CONOMNNE NOV. SP ERE 1 

10. Lestes amata mov. sp. . 1 

11. Platycnemis marginipes Ramb. . . 1 

12. Agrion incisum nov. sp. ....…. 5 

13. Agrion venustum nov. sp. ...….- 1 

14. Agrion: velare NOV. SP. rystet + 2 

15… Agrion. moestum nov. sp. .....- | l 

70. Agrson infans nov. SPU. 1 

41 2 

er Eg 

43 Individer. 

Af de 8 nye Arter ere de 3 allerede omtalte som fore- 

kommende paa Nikobar-Oerne. L. angustipennis, L. contami- 
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nata og AÅcis. panorpoides vare hidtil ikke kjendte fra Java. 

For denne Å er i Grunden kun Batavia's Omegn nærmere be- 

kjendt i faunistisk Henseende; ogsaa Galalhea-Exp. leverer kun 

2 Arler (deraf den ene ny) fra det Indre. Baltlavia's Fauna 

kan jeg tilstrækkeligt oversee, da 43 Arter ere mig bekjendte 

fra denne Lokalitet. I Galathea-Samlingen faltes netop de al- 

mindeligste Arter og alle de rigest repræsenterede Grupper 

(nemlig Calopteryr med 9, Gomphus med 5 og ÅAeshna med 

6 Arter). 

3... Coromandel's Kystfauna 

p (Trankebar, Pondichery, Madras). 

(Oktober.) 

BE
 -——————— 

Traukebar. | Pondichery. | Madras. 

1. Libellula Sabina Dr.......-.- 1 

2. Libellula flavescens F.......…- 2 3 

3. Libellula Thibetana Selys nov. sp.. 2 

4. Libellula trivialis Ramb......….- i 

5. Libellula contaminata F. ....-- 1 

6. Anax mediterraneus Selys...4…+…… 2 

7. Ictinus rapax Ramb. ...-..…+…- 1 

8. Agrion incisum nov. Sp....++- 1 

9 Å 1 

eee el gg 

14 Individer, 

Arterne Nr. 1, 2, 4 og 8 ere allerede omtalte ovenfor. 

L. Thibetana forekommer i Thibet (coll. Selys) og paa Moz- 

ambique (Mus. Berol.), synes altsaa at være vidt udbredt. L. 

contaminata forekommer, foruden ved. Madras (Burm.), tillige 

ved Batavia, Bombay og paa Malabarkysten, altsaa rimeligviis i 

hele Ostindien. Anax mediterraneus, af Selys tillige med Urette 

angiven som europæisk, er meget udbredt; den findes i Senegal 

(An. senegalensis Ramb.), Congo, Ægypten (Descript. de VEgypte), 

Syrien (Anax orientalis Mus. Berol.), paa Libanon, Himalaya, 

ved Madras (Ae. ephippigera Br.) og i Bengalen. Ictinus rapart 

Ramb., hvis Hun er beskreven som I, voraw, findes ved Bombay, 



118 

i Thibet, Bengalen og paa Andamanerne. I det Hele ere mig 

nu 26 Odonater bekjendte fra den ovenfor nævnte Fauna, af 

hvilke 6 ere fra de blaae Bjerge vestligt for Madras.- 

4. Singapur's Fauna. 

(Begyndelsen af April.) 

Libellula Phyllis Sulz.. ... 

Libellula neglecta Ramb. . . 

Polyneura palliata Ramb.. . 

Agrion incisum nov. sp. . . AR&QRVNMN == CI KO mm 

7 Individer. 

L. Phyllis er meget udbredt i Ostindien (Malabar, Java, 

Pulo Pinang og Manila). L. neglecta findes tillige i China. De 

to andre Arter ere omtalte ovenfor. Af Odonater fra Bag- 

indien vare hidtil kun to Arler bekjendte fra Pulo Pinang og 

Cochinchina, ingen fra Malacca. 

Fra Manila har Galathea-Exp. kun medbragt 2 Exemplarer af 

L. contaminata, der er ny for denne O's Fauna. 

5. Bengalens Fauna (Calcutta, en Strækning af 20 Mile 

opad Ganges, den bengalske Bugt). 

(November og December.) 

Bengalen. | Calcutta. 

1. Libellula flavescens F........ 2 

2. Libellula ferruginea F.. ......- 5 

3. Libeliulu festivu Ramb........- 3 

4. Libellula trivialis Ramb.......- 35 

5. Libellula nebulosa Ramb. ..... 9 2 

6. Anax mediterraneus Selys..... 5 

7. Agrion coromandelianum F.... Å 1 

8. Agrion delicatum nov. sp.....- 3 

9. Agrivn velare nov. Sp. ...42…… 1 
10. Agrion divaricatum nov. sp.. . 2 

11. Agrion puberulum nov. sp. ..- - 2 

lle had 
———— io 

42 Individer. 
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Af disse Arter forekommer L. ferruginea gjennem hele 

Afrika ned til Kaplandet og er ligeledes udbredt over det hele 

sydlige Asien; L. festiva har ligeledes hjemme ved Bombay 

og paa Java; de andre tilhåre, forsaavidt de ikke allerede ere 

omtalte ovenfor, kun Bengalen. Jeg kjender nu 63 Arter fra 

disse Egne, som Galathea aabenbart har besågt paa en for Ind- 

samling af Odonater ugunslig Aarslid. 

6. China's Fauna (Hongkong, Danish Island, Amoy, 

Tinghaj, Schanghaj). 

(Sidste Halvdeel af Juni, Juli og første Halvdeel af August.) 

ED SEE EK ERE LOE ER ED EST HE ER SS ORE RD OEREDEED ER ORE 

”- å az FLS E nen | Då | ang, rage | s 
I 

1. Libellula Sabina Dr....... i 3 | 

2. Libellula Servilia Dr....... 2) 5 2 Å 

3. Libellula obnixa nov. sp..... | Å 2 

4. Libellula carcerata nov. sp. . . 4 | 3 i 

5. Libellula trivialis Ramb..... 1 

6. Libellula elata nov. sp... ... 1 | 

7. Libellula decipiens nov. sp. . . 1 

8. Libellula certa nov. sp...... 1 

9. Acisoma panorpoides Ramb. .. 1 

10. Ezophihalmia vittata Br. . . 1 

11. Ictinus rapax Ramb. var.? . . 1 
12. Euphæa decorata nov. sp... . 1 | 

13. Ayrion venustum nov. sp.... 

14. Agrion lineosum nov. sp..... 2 2 

12 8 2 7 15 

44 Individer. 

L. obnixa findes tillige i Japan, E. vittata tillige ved 

Madras. L. obnixa og L. carcerata vise en mærkværdig Ana- 

logie med de nærstaaende europæiske Arter L. albistyla og 

L. cancellata. Fra China kjender jeg nu 36 Arter. Paa- 

faldende er det, at netop de almindeligste chinesiske Arler 

faltes i Galathea-Udbyttet, som Lib. chinensis, Calopt. chinensis &c. 
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7. Oahu's Fauna. 

(October og Begyndelsen af November.) 

Libellula flavescens F.....11 

Libellula vivida nov. sp.... 1 

Anax Junius Dr... 00. 12 

Anaw strenuus nov. sp. . 1 

Agrion grammicum mov. sp.. 3 
Agrion intricatum nov. sp. . 2 

Agrion fallax nov. sp..... 1 NSKXADVN 

31 Individer. 

Anax Junius forekommer hyppigt i hele Nordamerika og 

var hidtil den eneste fra Sandwichs- Oerne bekjendte Odonat. 

Alle de andre Arler, med Undtagelse af L. flavescens, ere mig 

nye og ellers intetstedsfra bekjendte. 

8. Selskabséernes Fauna (Borabora og Tahiti). 

(Midt i December.) 

Borabora. | Tahiti. 

1. Libellula- flavescens F........- 2 

2. Libellula hæmatodes Br.......… 3 

3. Agrion delicalum nov. sp......- > 6 

10 6 

16 Individer. 

L. hæmatodes og Agr. delicatum findes tillige i det syd- 

vestlige Nyholland. Da Selskabs - Oernes Odonat- Fauna hidtil 

var ganske ubekjendt, er allerede dette lille Bidrag forsaavidt 

af Viglighed, som det henpeger paa et nærmere Slægtskab med 

den nyhollandske Fauna. 
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9. Chiles Fauna (Quillota). 

(Slutningen af Januar indtil Midten af Februar.) 

7. Libellula tessellata Ramb..... 1 
2. Libellula connata Burm...... 12 
3. Libellula plebeja Ramb...... 5 
4. Cordulia chilensis nov. sp..... 3 
5. Progomphus molestus nov. sp. . 3 
6. Aeshna configurata nov. sp. 1 
7. Aeshna diffinis Ramb....... 2 

5 8. Ayrion cinctum nov. sp...... 12 
9. Agrion torvum nov. sp...... 2 

10. Agrion vicinum nov. sp. .... 1 
11. Agrion nuptum nov. sp...... 1 

43 Individer. 

Af Chile's mærkværdige Fauna vare hidtil kun faa Årtier 
bekjendte. Selv -det nye Værk af Gay indeholder kun Kopier 
af Rambur og en eneste ny Art af Agrion, der dog er Opstlaaet 
ved Sammensmeltning af 3 virkelige Arter. L. tessellata er 
udbredt over Peru, Columbien, Venezuela og Brasilien lige til 
Rio. L. connata var allerede bekjendt ved Burmeister, L. ple- 
beja ved Rambur, C. chilensis og Pr. modestus fandtes i Ber- 
liner-Museet fra samme Lokalitet, L. configurata kjendte jeg 
fra v. Winthern's Samling, Åe. diffinis ved Rambur; de andre 
Årler ere nye. 3 

10. Perus Fauna. 

(Første Halvdeel af Marts). 

1. Libellula discolor Burm, ..... 3 
2. Libellula tessellata Ramb. .... 5 
8. Agrion floridum nov. sp...... vÉ 
4. Ayrion floridum var.? ...... 1 
5. Agrion incultum nov. sp...... 1 

17 Individer, 

Af Peru's Odonater vare hidtil kun to Arter bekjendte, 
Lib. Peruviana Ramb. og Diast. pullata Br. -— Lib.- discolor 
er udbredt over hele Sydamerika og Antillerne, L. tessellata 
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er omtalt ovenfor under Chile. De andre Arter ere nye, Nr. 

4 er maaskee kun en Var. af Nr. 3. 

Brasiliens Fauna (Rio og Bahia). 

(Juni.) 

.. Libellula discolor Burm. ..... 

Libellula tessellata Ramb. .... 

Libellula umbrata L. ....... 

Libellula flauvilatera nov. sp. . 

Libellula hemichlora Burm 

Litellulu inversa nov. sp...... 

Libellula exusta nov.sp...... 

Libellula familiaris nov. sp. ... 

Agrion rusticum nov. sp....….…. 

Hetacrina divina nov. sp. .... 

. Agrion rufinum nov. sp...... 

Agrion an fem. prioris? ....: 

 Agron. grace RAMUss 550 vers 
——— 

må må om mM SNS K REN 

31 Individer. 

Brasiliens Odonat-Fauna synes næsten uudtommelig; ogsaa 

Galathea - Samlingerne optræde her med 9 nye Arter, uagtet 

saavel Selys som jeg selv besidde store Masser fra Omegnen 

af de to nævnte Stæder, fra hvilke 74 Arter ere os bekjendte. 

Fra Brasilien overhovedet kjende vi langt over 100 Arter, 

Galathea-Expeditionen har altsaa i det Hele tilvejebragt 368 

Odonater, henhårende til 80 Arter, af hvilke 49 ere nye. Af 

de nye Arter vare kun 7 mig bekjendte fra andre Kilder, saa 

at det betydelige Antal af 48 Arter bliver tilfårt Videnskaben 

ved denne ene Expedition. Fra samllige Egne, Galathea be- 

sogle, vare overhovedet 190 Arter bekjendte, saa at Tallet nu 
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stiger til 232; Forågelsen belåber sig altsaa lil over en Femle- 

deel. De 80 Arter tilhåre 16 Slægter i 4 Grupper, nemlig 

Libellulider . . . 216 Individer. 

Gomphider ... 5 = 

Aeshnider.… . 1" 23 — 

Agrionider . . . 124 == 

For al fuldstændiggj 

Museers exotiske Odonater, meddeles her endnu en Fortegnelse 

for det Kongl. naturhistoriske Museums Vedkommende. Arterne 

ere benævnte saaledes, som de ville blive optagne i Hagen's og 

åre Oversigten over de kjåbenhavnske 

Selys de Longchamps's Monographie. 

1. Afrika. 
SSCCECEECÉ€C”—mEECMEEE= 

Guiuca. | Cap.b.sp. | Marokko. 

1. Libellula pedestris nov. sp....….… 1 

2. Libellula bacillaris nov. sp. ..…. 1 

3. Libellula inducta nov. sp. ....- 2 

2 Libellula caffra Burm. ......- 3 

5. Libellula nitidinervis Selys ....- 1 

6. Libellula oblecta nov. sp. ...+… 1 

7. Aeshna delabrata Mus. Berol,.. . 1 

8. Anaæ trislis nov. SP 20. ke » ' 1 

9. Sapho ciliata F.......2:,+ z 1 

10. Sapho bicolor nov. sp. F...... 1 

11. Phaon iridipennis Burm......- 1 

12... Cleis .cincta. NOV. SP. 7.244. 1 

13. Libellugo rubida nov. sp. ...……- 1 

14. Argya elongata nov. sp...+++- 1 

15. Agrion incultum nov. sp....+…- i 

16. Agrion palliatum nov. sp....….- 1 

13 5 1 

er ne eg 

19 Individer. 
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2. Asien. 
FEE ES SAs 2. 7) SE SE or ORE SE SER 

Ind. 0 Kei, Chioa. | Bengalen.| Sumatra. 
bar. i 

TF. Tatelfele Fik 0 Cal0e 1 
2. Libellula flavescens F. ....…. 1 i 

38. Libellula Sabina Dr... ...... 1 

4. Libellula murcia Dr........ 1 

3: Libellula indica FF. 0 0 1 

6. Libellula servilia Dr........ 1 
7. Libellula angustipennis Ramb.. . 1 
8. Libellula contaminata F,..... 1 
9. Libellula braminea F. ...... l 

10. Libellula equestris F........ i 
11. Libellula lineata F. ........ 1 
12. Libellula carnatica F. ...... 1 
13. Libellula geminata Ramb..... 1 
14. Libellula nebulosa F........ 2 
15. Polyneura Svphronia Dr. . 2 
16. Polyneura fluctuans F....... 1 
17. Palpopleura sexmaculala F.... 2 
18. Ictinus clavatus Donov. . 1 
19. AÅeshna annulata F......... 1 E 
20. Anax guttatus Burm.,....... ' 1 
21. Rhinocypha angusta nov. sp .. . 1 
22. Lestes elata nov. sp. ......- 1 
23. Agrion coromandelianum F. . . 1 
24. Agrion rapidum nov. sp...... Å 

12 15 Å 2 1 
RS" ne ———.GØG RR — 

32 Individer. 

3... Amerika. 
FEE SES 

St. Rio. |, Minas FE St. i. | Esse- | Am- 
Geraes”).| Santa. | Thomas. | Croix. | qu bo: | sept, 

1. Libellula flavescens F....... 1 
2. Libellula cardinalis Er,..... 2 
3. Libellula discolor Br. ...... 5 z 7 1 
4. Libellula vesiculosa F,...... 1 
5. Libellula pulchella Drur. .... 1 
6. Libellula binotata Ramb. .... 2 ant) (SLANK A MARGES (Sea sl 

Lateris, 4: Hed Å 1309 KNR 18 5 SN 

”) Hvad her er opfårt har jeg indkjåbt under et Ophold i Paris, hvorimod de 

under Lagoa Santa anførte Stykker ere samlede af Prof. Reinhardt. 



Minas |Lagoa! St. St. | Esse- | Am- 
Geraes. "Santa. | Thomas.| Croix, | quibo. | septr. 

Transport ... 5 4 9 l 2SKNE 

Libellula verbenata nov. sp...» 1 

Libellula tripartita Burm.. ... Ad 1 

Libellula pleurosticta Burm. .. 

Libellula apollina nov. sp. .….. 

Libellula sobrina Ramb,..... 1 

Libellula. Domitia Dr.......- 

Libellula tenuipes nov. sp. .. «få 1 
Libellula exusta nov. sp. ..….… 5 

Libellula catenata nov. sp. .….- 

Libellula fusca Ramb.? var. .. 

Libellula effrenata nov. sp:... 1 

Libellula latimaculata nov. sp. . 2 

Libel!ula Juliana Selys nov. sp. å 
Litellula exusta var.?...... 1 

Libellula Juliana var.?.....f Il 

Uracissosmbula Br.……. 000 ep 

Diastatops tincta Rumb. ...… 2 

Diastatops fenestrala nov. sp. . 

.… Palpopleura americana F. … . 2 

Gomphus spinosus nov. sp...… 

Gomphoides fuliginosa nov. sp. . 

Åeshna januaria nov. sp... … + 1 

. Synacantha conica nov. sp... + i 

. Aeshna rufina nov. sp. ..... il 

Anaz Junius Dr, 4. ? l 

Hetacrina Simplex nov. sp... . 1 

Hcectacrina rosea nov. sp. .... 5 

Microstigma maculata nov. sp.. 2 

. Mecistogaster filigerus Ramb... 2 

Argyu signata nov. sp. .....… 2 

(3; 

—- Fm mm b9 

-= Nm mm 

Agrion rubrum nov. sp.....… 1 

" Agrion fragile nov. sp. ..... I 

Agrion clandestinum nov. sp... 1 

. Agrinn dispar nov. sp. ..………. 1 

Agrion debile nov. sp.......f 4 
Agrion fumigatum nov. sp.... 1 

Agrion gracile Ramb....... å 2 

Agrion credulum nov. sp..... 1 3 

Agrion Briseis nov. sp. .....f 1 å . 

Protoneura simplex nov. sp. .. 1 

Gynacantha tenuis nov. sp... . i 

95199 | 11 | 16 | 2 | 18 
Se er 

104 Individer. 

- | 
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I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Bjergværks-Corpset i St. Petersbourg. 

Annales de Vobservatoire physique central de Russie, publieés 

par ordre de sa Majesté PEmpereur Nicolas 1. Année 1851. 

I & II. St. Petersbourg 1853. 

" Fra Videnskabernes Selskab i Neapel. 

Rendiconto dello societa reale borbonica Nr. 1—7, Januar til 

December 1853. Neapel 1853—54. 

Atli della reale Academia della science, sessione della societå 

reale borbonica. Volume VE. Napoli 1853. 

Fra President Salvatore Fenicia. 

Risponso del Cav. Salvatore Fenicia sulla malattia delle vite, 

Napoli 1854. 

Fra Videnskabernes Selskab i Berlin. 

Abhandlungen der Kåniglichen Academie der Wissenschaften 

zu Berlin 1853. 

Monatlsbericht der Kåniglichen Preuss. Academie der Wissen- 

schaften zu Berlin. August 1853 til Juli 1854. 

Fra Baron Boyer i Paris. 

Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur 

conviennent. V. 1—7. 1844—53 Paris. 

Fra Naturforschende Gesellschaft i Danzig. 

Rede zur Feier der ersten Såcular-Festes der naturforschenden 

Gesellschaft zu Danzig am zweiten Januar 1843. Danzig 

1843. 

Neueste Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Dånzig. 

4. Band 1. Heft. Danzig 1843. 

4. Band 2. Heft. Danzig 1848. 

4. Band 3. Heft.. Danzig 1850. 

4. Band 4. Heft. Danzig 1851. 

5. Band 1. Heft. Danzig 1853. 







hornam del & lith 
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Cssa Tetraonis urogallil, etAlca tmpennis L.varta inter Mytilos, Cardta, Østreas ceterasgve 
religrtas cæenarum aborigitnum Dante tnventa. 





Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers Arbeider 

i Aaret 1855. 

| AF 

Etatsraad, Professor &. Forchhammer, 
Selskabets Secretair. 

Ar. 4. 

Modet den 13% April. 
—=—>—— 

H.. pror. Krøyer meddeelte Fålgende: 

Idet jeg forelægger Sælskabet nogle Bemærkninger i An- 

ledning af en lille Afhandling om en håjst ufuldstændigt be- 

kjændt Kræbsdyrgruppe, for hvilken Afhandling jeg &nsker Plads 

i Sælskabets Skrifter, troer jeg at turde fatte mig meget kort, 

eftersom en tidligere Meddelelse over samme Gjænstand af Hr. 

Prof. Steenstrup allerede har afgivet den fornådne Orientering 

i Æmnet. At mit Arbejde fremtræder så sent — jeg har næm- 

lig for næsten en Snes År tilbage iagttaget Former af denne 

Gruppe, og det er mere end tolv År siden, at jeg i en Af- 

9 
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handling over de nordiske Hippolyter henvændte Opmærksom- 

heden på dem og bebudede en nærmere Meddelelse — grunder 

sig væl for en Del på ydre og tilfældige Omstændigheder, men 

dog især derpå, at jeg ræt levende har fålt, hvor særdeles me- 

get hos disse Skabninger endnu er dunkelt og gådefuldt. Og 

derfor har jeg fra År til År opsat at bekjændtgjåre mit Mate- 

riale, i det Håb, at Tiden måske kunde bringe mig nogle af 

de savnede Oplysninger. Hvorvel dette Håb har svigtet mig, 

troer jeg det dog ikke unyttigt at yde mit Bidrag, så ubetyde- 

lig det end er, og så mange Spørgsmål det end lader åbne for 

Andres Besvarelse. 

Cawvolini er, såvidt vides, den fårste Zoolog, der har kjændt 

en Form af denne Gruppe, -skjondt han ikke anså den for An- 

det end et Æghylster, den Form, som Diesing har kaldet Pa- 

chybdella. Rathke, som ikke havde bemærket Cavolinis Op- 

dagelse, og som sammenfatltede to væl adskilte Slægtsformer 

under et Navn, har imidlertid fårst givet Beskrivelse og Af- 

bildning af den Form, der synes at måtte beholde det rathkiske 

Navn Peltogaster. Hertil fåjes ved nærværende Arbejde en 

tredie ny Slægt, som jeg har tillagt Navnet Sylon. . 

Ved Cavolinis Opdagelse var Udviklingen af Formen Pa- 

chybdella givet, og derved tillige dens omtræntlige Plads i Sy- 

stemet. Udviklingen af Slægterne Peliogaster og Sylon har jeg 

derimod først haft Lejlighed til at iagtlage; hvorved Forbindel- 

sen mellem disse tre Former med Sikkerhed godtgjåres. Thi 

væl fræmbyde de Udviklingsformer, hvis Undersøgelse for mig 

har været tilgjængelig, endel indbyrdes Forskjællighed — hvad 

jeg nedenfor nafmere skal omtale — men dog ikke ander- 

ledes, end at disse Dyr må anvises Plads blandt de laveste 

Kræbsdyr. Deres stærke Omdannelse og deres parasitiske Til- 

hæftelse nærmer dem blandt disse til Lærnæerne eller Snylte- 

kræbsene. Imidlertid fræmbyde de dog betydelige Afvigelser 

fra disses Form, og vise især, såvidt Kundskaben om dem hidlil 

går, en meget stårre Simpelhed i den indre Bygning. Hvorfor 



129 

jeg ikke anlager, at de væl kunne forenes med disse, men 

måske bår stilles nærmest under dem. 

Da Rathke og Diesing antoge disse Dyr for Orme, ere 

Slægtskaraktererne, som de nævnte Forfattere, især den sidsle, 

tillagde dem, formulerede i Overensstemmelse dermed, og må 

altså betydeligt forandres. Fræmdeles var Sondringen af de 

forskjællige Former i deres bestæmte Arter et" endnu uberårt 

Punkt. Ved at bearbejde det for mig liggende Materiale, som 

blot hidrårer fra mine egne Samlinger, i denne Retning, har 

jeg troet at måtte opslille fire eller fem Arter af Slægten Pelio- 

gaster og to af Slægten Pachybdella. Af Slægten Sylon der- 

imod vover jeg hidtil ikke at antage mere end en Art, hvorvæl 

denne fræmtræder med tæmmelig betydelige Afvæxlinger i Formen. 

Med Hensyn til den geografiske Udbredelse af denne lille 

Gruppe, da troer jeg at turde antage, at den udbreder sig 

gjænnem alle Have; thi jeg har truffet den ved Spitsbergen 

Chyppigt og med anselig Slérrelsesudvikling) og i det stille 

Hav ved Kysterne af Chili og Peru. Slægten Peltogaster synes 

udelukkende at lilhåre Pagurerne eller Eremitkræbsene, ligesom 

Slægten Sylon kun vides at forekomme på Hippolyter. Slægten 

Pachybdella er derimod fælleds for et stort Antal Krabber. 

Endnu skal jeg tillade mig at udhæve nogle af de Forhold, 

som gjøre denne Dyregruppe så gådefuld. 

1. Først den overordentlige Simpelhed i Bygningen, der 

er stårre end hos nogen anden Kræbsdyrgruppe. Ved at under- 

kaste alle mig tilgjængelige Arter en anatomisk Undersøgelse 

— hvilken vistnok hos så små Dyr, når de allerede en Række 

af Åar have været opbevarede i Spiritus, kun kan give mindre 

sikkre Resultater — har jeg foruden Æggemassen i Regelen 

kun fundet et kirtelagtigt Legeme i disse Dyrs Indre — dog 

hos Slægten Sylon tillige ligesom et Slags vaskulært System — 

hvorimod ikke blot Muskler og Nærver ganske synes at savnes, 

men sælv Tarmekanal og en egentlig Mund. Da den nysomtalte 

Kirtel er vanskelig nok at bemærke, især når Æggemassen er 
9% 
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stærkt udviklet, hvad sædvanligt er Tilfældet: så ligne disse 

Dyr skuffende en blot Æggesæk. 

2. Dernæst giver Udviklingen megen Anledning til Tvivl. 

Hos tre Arter har jeg iagttaget Embryoner, næmlig hos to Peltoga- 

ster-Årter og en Sylon. Embryonerne hos den ene Peltogaster- Art 

— P. gracilis — der hidrårer fra Chili, stæmme omtrænt overens 

med Udviklingsformen af Pachybdella, således som Cavolini 

afbilder den. De to andre Arter er derimod betydeligt for- 

skjællige fra disse, men indbyrdes omtrænt ensdannede. Skulde 

jeg sége at forklare dette overraskende Fænomen, vilde jeg 

måske finde det ikke ganske usandsynligt, at de to fårste For- 

mer kunde være Udtrykket for en tidligere Periode i Foster- 

livet, de lo sidste for en senere. Men på hvad Måde man nu 

end vil såge at udjævne denne Uoverensstemmelse, så må det 

ikke forglæmmes, at det hele Livsmællemrum og den hele Livs- 

virksomhed, som hos disse Dyr ligger mællem de mikroskopiske 

Embryoner og den tilhæftede Parasit er os aldeles ubekjændt. 

3. Endelig har man hidtil kun truffet Hunner, aldrig Han- 

ner af disse Dyr, og man kunde altså sige, at af enhvær Art i 

denne lille Gruppe står endnu den ene Halvdel tilbage at op- 

dage — med mindre man, med Rathke og Diesing, vilde an- 

lage disse Skabninger for Hermafroditer. Om denne Antagelse 

er man, efter min Mening, just ikke ganske berættiget til at sige, 

at den hværken har Undersøgelser eller videnskabelige Grunde 

at stolte sig på, idet det netop er de anatomiske Forhold, der 

have bestæmt Rathke til at holde sin Peltogaster Paguri for 

Hermafrodit, og til at anse den ovenfor omtalte Kirtel for Te- 

stikelen. Men Rathkes Bevis kan imidlertid ikke tilfredsstille, 

da han ikke har eftervist Spermatozoer i den omtalte Kirtel. 

Og da jeg i samme hos de af mig undersågte Arter aldeles 

intet Spor til Spermatozer har kunnet opdage, finder jeg ingen 

Anledning til at tiltræde Rathkes Mening. 

Jeg håber, at disse få Bemærkninger ville være tilstrække- 

lige til at antyde det omtræntlige Indhold af et lille Arbejde, 
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hvis Opgave kun kan være, i meget enkelte Punkter at bidrage 

til Oplysningen af en interessant Dyregruppe. 

Hr. Professor Steenstrup forelagde den forste Afdeling af 

sin Beretning om Udbyttet af de paa flere Steder i Jylland i 

Sommeren 1854 gjorte geologisk - antiqvariske Undersøgelser. 

Denne DelafBeretningen omhandlede Undersøgelsen afdenstore 

Skaldynge eller Kjåkkenmådding ved Meilgaard og nogle Dynger 

af lignende Oprindelse ved Kolindsund, navnlig ved Landsbyen 

Fannerup. Samtlige disse Dyngers betydelige Mægtighed i For- 

hold til de sjællandske fremhævedes, og ligeledes det hidtil vundne 

storre Udbytte af forskjellige Redskaber, og af mer eller mindre 

bearbeidede Knokler og Hjortetakker, der til rigtigere Opfattelse 

af de ældste Tiders Culturforhold afgive vigtige Bidrag, som 

ikke staae tilbage for dem, de talrige Levninger af Hvirvel- 

dyrene have givet til Kundskaben om de tidligere faunistiske 

Forhold. Da Beretningen senere, naar dens Fortsættelse er forelagt 

Selskabet vil blive optaget i sin Helhed, skal her kun anfåres, 

at der i sidstnævnte Henseende gjordes særlig opmærksom paa 

den betydelige Stårrelsesforskjel, der var imellem dei de jydske 

Dynger fra den Tid af forefundne Knokler af Hiorte. og Raa- 

dyr og de tilsvarende Knokler fra de sjællandske Dynger — 

en Stårrelsesforskjæl, som ogsaa kunde bekræftes ved Fundene 

i begge Landsdeles Torvemoser og som formentligen antydede, 

at allerede dengang Jylland var continental i Forhold til Sjæl- 

land; fremdeles at der som Forågelser af vor forhistoriske 

Fauna ved denne Del af Undersågelserne var fremkommet flere 

sikkre Levninger af Vildkatten (Felis Catus ferus Linn.) og et 

Fodbladsben af en stor Loss (Felis lynæ Linn.), samt flere Lev- 

ninger af en mindre Vild-Oxe, hvis Størrelse omtrent har været 

som Tam-Oxens, og endelig de allerede i forrige Beretning af 

Meddeleren omtalte mærkværdige Levninger af to store, nu ikke 
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længere til vor Fauna hørende Fugle : Tjuren (Tetrao urogallus 

Linn.) og Geirfuglen (Alca impennis Linn.). 

Hr. Vandinspecteur Colding indsendte til Selskabets Be- 

dåmmelse ; 

a. En Afhandling over lukkede Ledningers Vandfåringsevne. 

b. Et Forslag til at bestemme Vindens Hastighed ved Hjelp af 

Jernbaner. 

Comiteen bestaaer af de Herrer Prof. Ramus, Oberstlieute- 

nant Hoffmann og Prof. Pedersen. 

Det Kongelige Videnskabernes Selskab i Gottingen under- 

rettede det danske Videnskabernes Selskab om, at C.F. Gauss er 

dåd den 23de Febr. d. A. i sit 78de Aar. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Professor Dana. 

United states exploring expedition during the years 1838—42. 

Crustaceae by Dana. Part I & II. Philadelphia 1853. 

Fra Mr. Ch. Girard. 

Girard, Researches upon Nemerteans and Planarians I. 

delphia 1854. 

Phila- 

Girard, Bibliographia americana hislorico-naturalis; bibliography 

of american natural history, for the year 1851. Washing- 

ton 1852. 

Fra ihe Michigan State Agricultural society. 

Transactions for 1849, 1850, 51 & 52. 

Fra the Wisconsin State Agricultural Society. 

Transactions V, I 1851, V. II 1852. Madison 1852 & 53. 
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Fra Capitain Sitgraves. 

Sitgraves, Report of an expedition down the Zuni and Colorado 

rivers.. Washington 1853. 

Fra ihe United States Commissioners of Patents. 

Report of the commissioners of Patents, Agriculture; for the year 

1851 & 52, Arts and Manufactures; 1852 & 53. Washington, 

Modet den 27% April. 
———-- 

H.. br. Prof. Theologiæ C.E. Scharling meddeelte — som Ind- 

ledning til en kritisk Udsigt over den nyeste Tids videnskabelige 

Forhandlinger om den apostoliske Tidsalders christelige Literatur 

— Følgende: i 

I den nyeste Tid har man været tilbåielig til at ombytte 

den saakaldte ,Bibelske Indledningsvidenskab” med ,Biblens 

kritiske Historie”, som man da atter med Hensyn til den hellige 

Skrifts tvende Hoveddele pleier at dele i ,,det Gamle Testaments” 

og ydet Nye Testaments kritiske Historie”. Man har ved at 

oplage denne fårst af Richard Simon i hans kritiske Værker 

over de bibelske Skrifter (1678—1712) brugte Benævnelse sågt 

at udrede sig af de Vanskeligheder, hvilke man fandt ved at 

anvise ,Indledningsvidenskaben til den Hellige Skrift” en selv- 

slændig Plads blandt de theologiske Discipliner, og at finde et 

Princip, hvorved ,det Mangfoldige, man pleiede at indbefatte 

under Navn af bibelsk Isagogik” %), kunde reduceres og bringes 

F) — — eine Wissenschaft, die keine Grenzen hat” (Schleiermacher, Hermen. 

und Critik S. 379). Om denne Videnskabs Omfang og Behandling i ældre 
Tid s. Hagenbach, Encyclopædie und Methodologie der theol. Wissenschaf- 

ten 1845 $ 46. Credner, Einl. I, $ 10 ff. Reuss, Gesch. der H, Schr. d. 

N. T. $ 15 ff. etc. 
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i en organisk Sammenhæng. Allerede Credner i sin (ufuldendte) 

Einleitung in das Neue Testament, ister u. 2ter Th. Halle 1836, 

havde udkastet folgende Schema til en Behandling af det N. 

T.s Isagogik: 1) Isagogikens Historie, 2) Historien om det N. 

T.s Skrifters Oprindelse, 3) Historien om deres Samling (Ka- 

nons Historie), 4) om deres Udbredelse (Oversættelsernes Hi- 

storie), 5) om deres Bevarelse (Textens Historie), 6) om deres 

Udlægning (Hermeneutikens Historie). Medens Credner kun 

behandlede Nr. 1 og Nr. 2 i de to Dele, der ere udkomne af 

hans Værk, og Hupfeld i sit Skrift ,,Uber Begriff und Methode 

der sogenannten biblischen Einleitung, Marburg 1844” nærmest 

var henviist til Oplysning af de formelle Begreber, var det 

Eduard Reuss, Prof. i Strasburg, som har gjort det første For- 

såg i nyere Tid paa at levere en virkelig Historie af det Nye 

Testament (,,Geschichte der Heiligen Schriften Neuen Testa- 

ments, Halle 1842”), idet han meddeelte en compendiarisk 

Oversigt af de ovenfor anfårte Momenter, omtrent efter den af 

Credner angivne Orden (med Undtagelse af, at Textens Historie 

er siillet foran Oversættelsernes Historie), men med den væsent- 

lige Forskjel, at medens Credner og ældre Theologer (f. Ex. 

de Wette 0. A) havde knyttet Kriliken til den vedtagne Kanon, 

ordnede Reuss denne umiddelbart som Resultat af en forelåbig 

Kritik. Af Reuss's Værk udkom i Aaret 1853 en ny, aldeles 

omarbeidet og meget foråget Udgave, men under samme Navn 

og samme Plan. I Fortalen yltrer Forfalteren det Haab, at man 

ikke vil optage ham det ilde, sat han af en Videnskab, der 

hidtil næsten kun var et tårt Slykke Philologie, har forsågt paa 

at gjore el Stykke levende Kirkehistorie,” Den Tanke, der 

foresvævede Reuss, havde især med Hensyn til den Maade, 

hvorpaa den bibelske Indledning ofte var bleven behandlet, 

noget saa Tiltalende, at den bevægede ogsaa andre Theco- 

loger til at forsoge en Udfårelse af Isagogiken i denne Ret- 

ning. Ikke blot Thiersch i sit Værk: »,Die Kirche im apo- 

stolischen Zeitalter und die Entstehung der neutestamentlichen 
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Schriften, Frankfurt u. Erlangen 4852”, havde hiint Maal for 

Oie:), men selv Guericke har i sin nye Udgave af sin Indled- 
ning til det N. T. (iste Udg. 1843) ombyttet Titelen med: 

»Gesammigeschichte des Neuen Tesiamenis oder Neutestameni- 

liche Isagogik” (Leipzig 4854) og erklærer i Fortalen til samme: 

»Siden den fårste Udgave af mit Skrift er den nytestamentlige 

Isagogik bleven til det N. T.s Historie. Hvo, som endnu vilde 

bibeholde den gamle og forældede Form, vilde blive tilbage for 

Tidens og Videnskabens Fordringer, hvad jeg ikke vil, etc.” 

Dog er det vanskeligt at -sige, hvorledes Guericke har forstaact 

dette, naar han alligevel f. Ex. afhandler det N. T.s enkelte 

Skrifter ganske i den Orden, hvori de findes i vore sædvanlige 

Udgaver, uden Hensyn til den chronologiske Succession, hvori 

de enkelte Skrifter ere opstaaede. — Forresten kan man være 

ganske enig i Klagerne over den Maade, hvorpaa Indlednings- 

videnskaben sædvanlig er bleven behandlet, og dog have Be- 

tænkelighed ved at lade denne aflåses af ,det N. T.s Historie”. 

Foruden at den ofte beraabte Aandlåshed og aphoristiske Be- 

tragtningsmaade ikke er mere eiendommelig for Isagogikens end 

for alle Videnskabers Fremstilling, under uheldige Dyrkeres 

Hænder, er det ganske naturligt, at Indledningsvidenskaben paa 

el endnu uudviklet Standpunkt optog Meget som væsentligt og 

7") ,Es wurde mir eine Freude sein” — siger Thiersch i Fortalen S. X. f. — 

»von denen, welchen die Glaubwirdigkeit des neuen Testaments wichtig 

ist, als ein Mitstreiter fir die Aechtheit der heiligen Schriften willkommen 

geheissen zu werden; denn auf diesen Punkt haben sich mir die meisten 

Anstrengungen concentrirt. Anklåger und Vertheidiger der heiligen Au- 

toren werden nachgerade daruber einig, dass wenig damit gethan ist, 

wenn man -abermals eine Knochen- und Splittersammlung aufschichtet, 

wie sie gewdhnlich unter dem Namen Einleitung in der N, T., biblische 

Theologie u. s. w. gegeben wird. Ueber Werth und Herkunft einzelner 

Trimmer låsst sich ewig streiten. Fugt sich aber alles zu einem lebeus- 

vollen Gesammtbilde harmonisch zusammen, schliesst sich Glied an Glied 

zum ehernen Gefige, dann ist geschehen, was geschehen muss, damit der 

Freund der Wahrheit Beruhigung finde, dem Widersacher aber jede Ent- 

schuldigung genommen sei.” 
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vigtigt, hvad der paa Videnskabens nuværende Standpunkt viser 

sig som uvæsentligt og uvigtigt med Hensyn til de nytestament- 

lige Skrifters Oprindelse og Beskaffenhed.x) Men det Relative 

i Dommen ved hvad der i denne Henseende er Vigtigt og Væ- 

sentligt seer man forresten ogsaa, hvor den bibelske Indled- 

ningsvidenskab behandles som ,det Gl. og det N. T.s kritiske 

Historie”; thi medens f. Ex. Reuss har forfulgt Oversættelsernes 

Historie indtil de nyeste Tider, er Guericke med de ældre Theo- 

loger bleven staaende ved Fremstillingen ikkun af de gamle 

Oversættelsers Historie; og, dersom hiin Udvidelse skulde an- 

sees mere conseqvent, vilde man med samme Ret kunne fordre, 

at der f. Ex. ved Siden af Hermeneutikens Historie (der lige- 

ledes hos Reuss er behandlet med en Udfårlighed, som staaer i 

paafaldende Modsætning til den Korthed, hvormed samme er 

foredraget af Guericke) skulde optages Historien om Biblens 

prakliske og asketiske Anvendelse og andre Momenter. Frem- 

deles kommer herlil, at Indledningsvidenskaben efter sit gamle 

Begreb indeholder mange Oplysninger f. Ex. om Theorien for 

Textkritiken, der i det Mindste ved den academiske Underviis- 

ning meest passende kunne meddeles i denne Disciplin, fordi 

de ikke kunne forbigaaes og dog vanskeligen kunne gjåre For- 

dring paa en særegen Plads i den Underviisning, som er be- 

regnet for yngre Studerende. Naar der imidlertid mod den 

sidste Bemærkning lader sig gjåre den Indvending, at Viden- 

skabens Begreb og Omfang ikke bår bestemmes efter saadanne 

prakliske, mere underordnede Hensyn, da bliver dog den Indsigelse 

tilbage, som er af væsentlig Betydning, nemlig: om der virkelig 

staae saadanne positive Resultater til Tjeneste, som ere nåd- 

vendige Betingelser for ,en Historie af det Gl. og det N.T.”? 

Mod denne Indvending, som allerede de Wette fremsatle i een 

af de sidsle Udgaver af hans Lærebog i den bibelske Indled- 

ning%%) har Reuss — idet han nærmest retter sit Svar mod 

”) Sig. Baur, Theol. Jahrb. 1850 S. 483. 

2) Lehrbuch der hist.-kritische Einleitung in der A. T. 1845, $ 1. 



137 

Baur"), der heller ikke vil opgive Begrebet ,,Bibelsk Indled- 

ningsvidenskab”, men vil have den indskrænket til ,,Videnskaben 

om Kanons Kritik” — gjort den Bemærkning, at en historisk 

Videnskab som Kritiken kun da rykker sin Fuldendelse nærmere, 

naar den tår vove at gaae over fra den undersågende lil den 

fortællende Form.%%) Delte er imidlertid kun en Bemærkning 

og ikke en tilfredsstillende Gjendrivelse af Indvendingen. Man 

kan give Reuss Ret i, at,Biblen skulde gjøre og har gjort endnu 

ganske andre Ting i Verden og selv i Skolen, end hvad Baur 

i sin ovenanfårte Afhandling anseer for udelukkende interessant, 

og at delte Andet er og maa være Gjenstand for dens Historie 

ligesaavel som hiint”; men netop med Hensyn til den Deel af 

Biblens Historie, der uden Tvivl har den vigtigste og meest 

umiddelbare Interesse, nemlig om de enkelte bibelske Skrif- 

ters Oprindelse, indråmmer den førstnævnte Theolog selv, at 

de Resultater, som ere vundne ved de kritiske Undersågelser 

og kunne glæde sig ved almindelig Antagelse, ere kun meget 

faa og netop ikke de vigtigste, ”%+) 

Dog, hvad enten nu disse Resultater ere faa eller mange, 

hvad enten man kalder den Videnskab, hvis væsentlige Hensigt 

er at stille Bibellæseren paa det rette Standpunkt til at forstaae 

og vurdere den hellige Skrift, ybibelsk Indledningsvidenskab” 

eller ,Biblens kritiske Historie” — det Spørgsmaal, som det 

maa have almindelig Interesse at faae besvaret, er: hvilket Ud- 

bylle har man vundet ved de i saa lang Tid og med Anven- 

delse af saamegen Lærdom og Talent anstillede Efterforskninger 

om det Gl. og det Nye Testaments Skrifter, navnlig om Om- 

fang og Beskaffenhed af det Nye Testaments Kanon? og 

hvorvidt kunne de Resultater, som ere Frugter af saa mang- 

føldige, saa ivrige, saa langvarige Debatter, ansees for at være 

”) F. C. Baur: Die Einleitung in das Neue Testament als theol. Wissen- 

schaft. Ihr Begriff und ihre Aufgabe etc. Theol. Jahrb. 1850, S. 463 ff. 

»+) Geschichte der H. S, des N. T. S, 14 (2den Udg.). 

.ANSWS: "338; 
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saaledes sikkrede og begrundede, at man for Fremtiden deri 

kan have faste Udgangspunkter ved Behandligen af den dog- 

matiske Theologie? Thi for os Protestanter, der have opgivet 

Troen paa en ufeilbar Kirke og Traditionens ubelingede Paa- 

lidelighed, er det netop dette sidstnævnte Hensyn, hvorpaa 

Bibelkritikens højeste Interesse beroer. 

I det angivne Oiemed udarbeidede jeg for nogle og tyve 

Aar siden mit Skrift: ,Hvoad er Hensigten, Betydningen og Re- 

sultaterne af Theologernes videnskabelige Undersøgelser om det 

Nye Testamentes Skrifter?” (Tolv indledende Forelæsninger til 

det N. T.. Kbhavn 1833, Reitzels Forlag). &Senére har jeg i 

en Række Artikler i forskjellige Aargange af Theologisk Tids- 

skrift efterhaanden meddeelt Oversigter over de vigtigste For- 

handlinger, som i de sidste Decennier ere blevne fårte inden 

den nytestam. Kritiks Omraade. Jeg har deels i disse deels i 

andre særskilt udgivne Afhandlinger med det Samme sågt at 

gjåre opmærksom paa de didhårende Forskningers Værd og Be- 

lydning og efter Evne at bidrage til Lésningen af de mange, 

tidligere tildeels ubekjendte Problemer, som paatrængte sig 

navnlig fra den Tid af, da der ved de Tibingske Theologer, 

med Dr. C. F. Baur r Spidsen, var indtraadt en ny Epoche i 

Betragtningen af Fremstillingen af den apostoliske Tidsalders 

Historie og Literatur. Der var en saameget stårre Opfordring 

til at rette en fortrinlig Opmærksomhed påa de ovennævnte 

Forhandlinger, jo mere paa den ene Side Resultaterne af de 

Theologers Undersågelser, hvilke havde satyødem i Bevægelse, 

afvige fra Aarhundreders og snart Aarlusinders kirkelige Tra- 

dition, og paa den anden Side selv de ivrigste Modstandere af 

den Retning, som hine Theologer repræsentere, ikke kunde 

nægte, al et nyt Lys derved var blevet udbredt over mange Punk- 

"ter af den ældste Christenheds Vilkaar og Tilstande, og at de 

moderne Kritikere, hvor megen og grundet Anledning deres 

drislige og ofte letsindige Paastande end maatte give til Misfor- 

nåielse og Dadel, dog tillige havde lagt en Lærdom og en 
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Skarpsindighed for Dagen, som fortjente al Anerkjendelse, ”) 

Imidlertid turde det nu atter være hensigismæssigt deels at 

kaste el Tilbageblik paa Udviklingen af det N. T.s Isagogik fra 

Reformationen af indlil den nyere Tid, deels at belyse Tingenes 

Stilling paa det nuværende Standpunkt, hvor ikke blot den saa- 

kaldte Ny-Tibingske Krilik har havt Leilighed til at udbrede sig 

over alle de væsentlige Punkter, som udfordredes til at have 

en rigtig Indsigt i dens Betydning, men ogsaa dens Modstandere 

have været istand til at gjéåre Rede for deres Anskuelser, saa 

at den nyeste Tid endog har skjænket os Værker, hvori der 

er meddeelt sammenhængende og omfattende Fremstillinger af 

den apostoliske Tidsalders Literatur og Theologie, ståttede til 

de mere specielle Undersågelser og Forhandlinger, som i de 

sidste tyve Aar ere blevne fårte mellem Theologerne af de 

forskjelligste Retninger. 

Henviste af den protestantiske Kirkes Stiftere udelukkende 

”) I Fortalen til den nye Udgave af sin Indledning til det N. T. (1853) siger 

Guerike: ,,Wenn ich auch jetzt und gerade jetzt der neutibinger Schule 

. +… + bestimmt opponirt habe, . ... so steht das nicht in Widerspruch mit 

meiner oft ausgesprochenen Ueberzeugung von der so ungemeinen Be- 

gabung, Tiuchtigkeit und Virtuositåt ihrer Begrinder und Vertreter. Ja, 

ich stehe nicht an, Herrn Dr. v. Baur gegentber auch auf mich selbst das 

Sprichlein anzuwenden, dass wenn die Kånige bauen, die Kårner zu thun 

haben.” Slg. J. H. Kurz, der i sin Handbuch der allg. Kirchengesch. 

ister Bd. 1ster Abth. S. 328 taler om ,,den beundringsværdige Skarpsin- 

dighed og næsten exempellåse Sagacitet,” hvormed Baur og hans Disciple 

have benyttet de tarvelige Efterretninger om gamle apokryphiske Evangelier 

til Gunst for den af dem opstillede Anskuelse om Urchristendommen. — 

Luthardt i sit Værk over Johannis Ev. (Nirnb. 1852—53) ister Bd. S,231: 

»Von Allen, welche bisher das Johanneische Evangelium behandelt haben, 

hat Baur das Meiste geleistet, um die innere Einheit, den innerlich noth- 

wendigen Fortschritt und Zusammenstimmung desselben nachzuweisen.” 

Hase: (Die Tibinger Schule. Sendschr, an Herrn Dr. Baur 1855, S. 69) 

»Gesetzt auch, Johannes bewåhrte sich seinem Evangelium, und es wurde 

unleugbar, dass Paulus noch den unzweifelhaften Sieg seiner Sache ge- 

sehen habe: die Forschungen der Tibinger Schule wirden dennoch einen 

bedeutsamen Entwickelungsknoten in der christlichen Theologie bezeich- 

nen.” 
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til den hellige Skrift som højeste Norm i Troessager, såge vi 

med saameget stårre Iver enhver Oplysning til nærmere Be- 

stemmelse af dette Begreb, dets Indhold og Omfang, som Re- 

formatorerne herom have efterladt en aaben Plads i deres dog- 

matiske System, der endnu ikke er bleven udfyldt paa en Maade, 

der i lige Grad kunde tilfredsstille Kirken og Videnskaben. 

Forgjeves såge vi nemlig i den lutherske Kirkes Bekjendelses- 

skrifter nogen nåiere Bestemmelse af Begrebet ,,Hellige Skrift” 

end den i Almindelighed givne Anviisning paa ,det Gl. og N. 

T.s prophetiske og apostoliske Båger,” Unægteligen maa delte 

forekomme saameget besynderligere, som det var med Paaberaa- 

belsen af ,Skriften”, at Luther og hans Medreformatorer for- 

kastede den Autoritet, der hidtil havde gjældt for den håieste i 

Kirken; det var. ved Efterviisning af Forskjellen mellem ,de 

hellige Skrifters” Indhold og den Lære, Forfatning og Cultus, 

der herskede i den romersk - papistiske Kirke, at Luther be- 

grundede sin Ret til at stemple den sidstnævnte som Menneske- 

paafund. Intet syntes derfor at ligge nærmere, end at Refor- 

matorerne havde begyndt deres Værk med nåiagtig Bestemmelse 

af Begrebet ,,den hellige Skrift” og med Godtgjårelsen af sammes 

Gyldighed som den christelige Aabenbarings paalideligste Kund- 

skabskilde hævdet dens Ret til at være åverste og afgjårende 

Regel i den udbrudte og i enhver eventuel Strid om Troes- 

anliggender. Dette skete imidlerlid ikke.”) Grunden dertil var, 

at i Virkeligheden blev Reformationen ståttet ikke paa Skrift- 

auloritetens formelle Grundsætning, men paa det materielle 

Princip om Retfærdiggjårelsen af Troen. For Reformatorerne 

og deres Tilhængere bar denne Lære Visheden om sin Sandhed 

i sig selv. Men derom kunde deres Modstandere i den gamle 

%) Ikkun eet Forsåg blev gjort i denne Retning. Karlstadt forfattede 1520 

et i Wittenberg udg. Skrift: De canonicis scripturis, som fårst Credner i 

sit Værk: Zur Geschichte des Kanons, Halle 1847. S, 293 fr. atter har dra- 

get for Lyset. Det forblev imidlertid af flere Grunde uden al videre Virk- 

ning. 
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Kirke ikke overbevise sig, og netop fra det skriftlige Aaben- 

baringsdocument, hvilket Luther ene vilde lade gjælde som 

Regel for christelig Sandhed, hentede Katholikerne Beviser for 

Rigtigheden af deres Anskuelse om Jesu og Aposllernes Lære 

imod de formeenllige Reformatorer. De opstillede saaledes blandt 

Andet Jacobi Brev, Johannis Aabenbaring, Hebræerbrevet o. a. 

som ikke ringere apostoliske Auloriteter end Pauli Breve, i hvilke 

den lutherske Theorie sågte sin væsentligste Stålte. Her syntes 

to Veie at staae aabne for Luther: enten exegetisk at eftervise, 

hvorledes de bibelske Skrifter kun ved misforstaaet Fortolkning 

kunde antages at modsige hinanden, eller at godtgjåre Util- 

strækkeligheden af de historiske Vidnesbyrd for, at Jacobi Brev, 

Johannis Aabenbaring og andre- til Gunst for den katholske 

Lære paaberaabte Skrifter vare ægte apostoliske Værker. Men 

Luther slog ikke ind paa nogen af disse Veie eller opgav i det 

Mindste at forfålge det betraadte Spor. Thi vel yltrer han, at 

der fra gammel Tid har været Tvivl om de Skrifters Anseelse 

og apostoliske Ægthed, paa hvilke hans Modstandere fortrinsviis 

beraabte sig, men det er just ikke derpaa, han ståtter sin For 

kastelse af disse Bågers Autorilet. Og langtfra at forsåge en 

Udjævning mellem deres og de åvrige nytestamentiske Skrifters 

Indhold, er det netop paa Grund af, at de modsige Læren om 

Retfærdiggjorelsen af Troen, at han nægter dem Anerkjendelse 

som apostoliske Skrifter.%) Naar han derimod nu vil angive, 

hvad der da er den rette Provesteen for et Skrifts Apostolicitet, 

da er det: at see til, ,0b sie Christum treibet oder nicht .... 

Was Christum nicht lehret, das ist nicht apostolisch, wenns 

gleich Petrus oder Paulus lehrt, wiederum was Christum predigt, 

das ist apostølisch, wenns gleich Judas, Annas, Pilatus oder 

Herodes thåt!” (Vorr. a. N. T. v: 1524). 

+) S. Luthers Fortale til Hebrbr., Jacob, Jud., Apokalyps. i de ældste Udgaver 
af hans tydske Bibeloversættelse. Disse fire Båger anvistes ogsaa en egen 

Plads i denne og betegnedes ikke med Ziffre som de 23 andre Båger i 

NAT: 
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Mange Betænkeligheder syntes al maalte reise sig mod Rig- 

ligheden af disse Yttringer; men de bleve overseete til en Tid, 

hvor Reformationens Seir mindre beroede paa videnskabelige 

Argumentationer end paa den levende Fålelse af dens factiske 

Berettigelse ligeoverfor et hovmodigt og fordærvet Hierarchies 

aabenbare Undertrykkelser af christelig Sandhed”) At ståtte 

Læren paa Skriften og alter Skriftens Autoritet paa den deri 

indeholdte Læres Guddommelighed var i sig selv et Cirkelbeviis; 

og hvilke Conseqventser lod der sig befrygte fra en uindskræn- 

ket Anvendelse af det ovenfor angivne Kriterium paa Skriftens 

Kanonicitet! I Tidens Låb stillede derfor ogsaa de protestan- 

liske Theologer Mangelen paa tilstrækkelige og overeensstem— 

mende Vidnesbyrd i den gamle Kirke i Spidsen for deres Grunde 

imod Antagelsen af de omtvistede Båger i N. T. Men denne 

Mangel bragtes man dog efterhaanden til at ansee mindre væ- 

sentlig, jo mere magtpaaliggende det blev at undgaae Mistanke 

for at øjåre fælleds Sag med de kjætterske Socinianere og År- 

minianere, der tilegnede sig Bestemmelsen og gjorte Anvendelse af 

Forskjelligheden af de nytestamentiske Bågers Værd. Medens man 

derfor i den protestantiske Kirke endnu længe efter de egentlige 

Reformatorers Bortgang havde betegnet flere af de Båger, hvilke 

ere optagne i den latinske Valgata saavelsom i Luthers tydske 

Bibeloversættelse, som libri apocryphi Novi Testamenti) og 

senere havde omskiftet%%%) denne Betegnelse med Navnet libri 

1) Die Geschichte der Reformation beståtigt die allgemeine Wahrnehmung, 

dass religiåse Bewegungeu nicht sowohl durch Vernunftwahrheiten, die 

immer nur langsam sich verbreiten, als vielmehr durch måchtige Gefihls- 

erregungen hervorgerufen worden sind ... Auch fihrte die Untersuchung 

des Kanons, die doch immer nur Vorfrage blieb, in grosse Schwierigkeiten, 

deren Anfang kaum zu finden, sowie das Ende kaum abzusehen war, 

wåbrend dass Bedurfniss der Zeit auf das rasche Gewinnen fester Lebr- 

bestimmungen drångte. Credner a. St. S. 294 f. 

xk) Saaledes Chemniz, Selneccer, J. Schråder etc. S. Beviisstederne hos 

Bleek i Første Afdeling af hans Commentar til Hebræerbrevet S. 449 ff. 

tx%) Johan Gerhard, Exegesis s. uberior expositio articuli de scriptura sacra 

S$ 242 (fra A. 1625). 
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canonici secundi ordinis, fandt man mod Slulningen af 17de og 

i Begyndelsen af 18de Aarhundrede det hensigismæssigst, reent 

ab ophæve en saadan Adskillelse mellem libri protocanonici og 
deuterocanonici N. T., og, forsaavidt Erindringen om denne 

Inddeling ikke kunde udslettes, at give den en saadan Udtyd- 

ning, som om ikke nogen forskjellig Anseelse, men kun en tid- 

ligere eller sildigere Optagelse i Kanon derved var bleven be- 

tegnet. %) Thi Hovedkriteriet for Bågernes Kanonicitet var jo dog 

»den hellige Aands Vidnesbyrd, hvorved de selv vidnede om 

deres guddommelige Udspring og Værd”; — og efterat man ved 

Exegesens Hjælp havde overvundet de Vanskeligheder, som tid- 

ligere stode i Veien for Anerkjendelsen af flere nytestamentiske 

Bogers kanoniske Anseelse, var der Intet til Hinder for at an- 

lage den samme Omfang af N. T.'s Kanon, som den katholske 

Kirke. Saaledes var det da efterhaanden kommet derlil, at de- 

samme Båger, som man i den protestantiske Kirke, tidligere, 

hvor der forresten herskede meget mindre strænge Forestillin- 

ger om Inspiralionen, havde været tilbåielig til at udelukke af 

Kanon, paa Grund af at de savnede Aandens Vidnesbyrd, de 

samme Bøger bleve nu, efterat man havde dannet sig de meest 

overspændte dogmatiske Begreber om Theopneustien, fundne 

fuldkommen lige værdige med dem, hvilke Luther og andre 

%) A. Pfeifferi (4 1698) Critica s. p. 385: Nonnulli ex orthodoxis Ep. ad 
Hebr. 2 Petr. 2. 3. Joh. Jac. Jud. Apoc. deuterocanonicos N. T. immo 
apocryphos vocarunt non tamen eo animo, ut illis canonicam in confir- 
mandis fidei dogmatibus derogarent autoritatem, sed ut aliqua ratione di- 
stingverentur ab iis, de quorum autore secundario et auctoritate nnnquam 
esset dubitatum, unde tamen ab aliis canonici secundi ordinis, sc. non 
habito respectu ad certitudinem auctoritatis, appellantur, quanquam nunc 
fortasse consultius sit ab ommi distinctione abstinere. Slg. Dietelmair 
Theol. Betr. (1769) I, 377: ,,Heutiges Tages kånnen wir diesen Unter- 
schied zur Noth entbehren. Weil er aber doch noch einigen Gebraueh hat 
und besorglicher Massen bald noch einen mehrern bekommen måchte (!) 

S0 ist fleissig zu erinnern, dass die Zusåtze proto — deutero — nicht einen 
verschiedenen Werth anzeigen -sollen, sondern eine frihere oder spåtere 
Aufnahme. S. Reuss, Gesch. der Heil. Schr. 2te Ausg. $ 340. 

10 
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ældre protestantiske Theologer udelukkende havde tilkjendt hint 

Foririn. €) 

Neppe kunde en saadan Forandring i Anskuelsen af de bi- 

belske Bågers Værd i alle Tilfælde være ståltet paa en virkelig 

og dyb Fålelse af hiint den hellige Aands Vidnesbyrd, som 

blev paaberaabt for Anerkjendelsen af de omtvistede Skrifter af 

det N. T.'s Samling. Ofte maatte vel den mere forstands- og 

reflectionsmæssige Efterviisning, at der i disse Skrifters Indhold 

ikke fandtes nogen Modsigelse med Indholdet af dem, der fra 

de ældste Tider eenstemmigen vare anseete for inspirerede, 

supplere, hvad der manglede i det umiddelbare Fålelsesindtryk. 

Men endnu henved et Par Aarhundreder blev det gammel- 

protestantiske orthodoxe System, der i hiint Vidnesbyrd havde 

havt et over alle Tvivl ophåiet Ståttepunkt, baaret og under- 

ståttet af Theologer, der selv vare gjennemtrængte af den Aand, 

som efterhaanden havde skabt og uddannet Lærens videnskabe- 

lige Form. Imidlertid var der under mange Slags Indvirkninger 

opvoxet en ny Slægt, hos hvilken Tilegnelsen af hiint Lære- 

begreb kun havde været et mechanisk Arbeide uden indre Er- 

faring. Den forandrede Stilling, som disse Theologer fra det 

18de Aarhundredes anden Halvdeel indtoge til deres Forgjæn- 

geres Anskuelser om den ,den hellige Skrift”, har een af dem, 

£) Quenstedt (+ 1688) System theol. (cd. Lips. 1715 fol.) cap. IV. søct. II. 
guæst 23 p. 340 sqq. .…+. sy Libri deuterocanonici N. T. non sunt in dubium 

vocati propter veritatem et Jsomvsvoriav (?), sed quia non æqualitef cum 

cæteris fuerant cogniti ab hominibus. Sunt,inquam, ægualis auctoritalis 

cum reliquis, non autem ægualis cognitionis apud homines.” Joh. G. Baur 

(+ 1695) Compend. theol. posit. Proleg. c. 11 $ 38 (ed. Lips. 1826) p.120: 
»Libri canonici N. T. sunt omnes illi, qui in codice biblico habentur, nempe 

non solum illi, de quorum $0mvsvorig nunquam dubitatum fuit ... verum 

etiam reliqua scripta, de quorum sicut scriptoribus ita et origine divina ab 

aliquibus olim dubitatum fecit,, hodie tamen lis nulla superest.” J. W. 

Rumpæi Comment., crit ad Ul. N. T. (ed. 2. Lips. 1757) $ 40 p. 188 sq. : 

»Hodie, postquam cuncta accuratiori studio sunt discussa explorataque, ut 

nullum temere, cur hi libri pro canonicis recipi non debeant superesse 

posset dubium, distinctio illa exspiravit. S. Bleek a. St. S. 468 fl. 
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der ved udbredt Lærdom og ved en i egen og mange Sam- 

tidiges Overbeviisning uomlvistet Orlhodoxie med Rette kan be- 

tragles som deres ikke forkastelige Repræseniant, Joh, David 

Michaelis, udtalt i den bekiendte Yttring (Dogmatik S. 92), at, 

»hvor fast han var overbeviist om den christelige Aabenbarings 

Sandhed, maatte han dog oprigtig tilstaae aldrig i sit Liv at 

have fornummet noget til den Hellige Aands Vidnesbyrd og 

heller ikke i Bibelen at have fundet noget Ord derom.” 

Hvorledes skulde da nu Skriftens, navnlig det N. T.'s Ad- 

komst til kanonisk Anseelse hævdes? — Man syntes ikke at være 

i Forlegenhed ved delte Spårgsmaal. Ad den videnskabelige 

Forsknings Vei troede mar sig istand lil at godtgjåre det N. 

T.s Affattelse ved Apostle og umiddelbare Aposteldisciple. I 

Skrifternes Authentie havde man en Borgen for deres Paalide- 

lighed og Autoritet, som gjorde ethvert andet overflådigt. 

Grundsætningen om den udelukkende Skriftautoritet kom nu 

forst til fuld Udåvelse, og Dogmatiken blev, saagodt som man 

lil hiin Tid mægtede det, bibelsk Theologie. Forsaavidt det 

ikke lykkedes tilfredsstillende at hævde det apostoliske Forfat- 

lerskab af de saakaldte Antilegomena, tråstede man sig med 

deres Undværlighed og fandt sig saameget mere forvisset om sin 

Ret i at hævde de saakaldte Homologumend's Anseelse, jo 

stérre Frisindethed man viste i at opgive, hvad der ikke kunde 

bestaae for den frie historiske Kritik. 

Dog, denne Sikkerhed skulde ikke vare længe. I Aaret 

1807 udsendte Schleiermacher sit Sendebrev til Gass om det 

saakaldte fårste Pauli Brev til Timotheus. Af indre Grunde 

havde der paatrængt sig ham Tvivl om, hvorvidt dette Brev 

med Rette bar den Apostels Navn, der almindeligen ansaaes for 

dets Forfatter. Idet han udviklede disse Tvivlsgrunde, hentede 

fra Sprog, Fremstilling, Tankegang, kort fra Brevets eget Ind- 

hold, erklærede han, at de udvortes Vidnesbyrd for Brevets 

paulinske Affattelse ikke vare i den Grad fuldstændige og over- 

bevisende, at man paa Grund deraf turde afvise hine Betænke- 

10” 
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ligheder som ubelimelige. I de snart halvhundrede Aar, som 

ere forlåbne siden Udgivelsen af hiint Skrift, har den Kritik, 

som her blev dvet, selv været underkastet mangfoldig Bedåm- 

melse og netop af dem, der i nyeste Tid gjentage Paastanden 

om Pastoralbrevenes Uægthed, er der bleven eflerviist store 

Ufuldkommenheder ved Schleiermachers kritiske Arbeide. Men 

ikke: destomindre har dette havt en Betydning som faa andre. 

Inden Kirkens egen Omraade vare hidtil kun de fra gammel Tid 

omivistede Båger i N. T., som derfor udelukkende betegnedes 

som Antilegomena, stundom blevne frakjendte de Forfattere, til 

hvilke Traditionen henfårte dem. Schleiermacher vovede der- 

imod at drage et Skrift i Tvivl, der ikke blot gjennem Aarhun- 

dreder var regnet til de utvivlsomt apostoliske Skrifter, men 

som ikke kunde frakjendes denne Egenskab uden med det Samme 

at maatte betragtes i bedste Tilfælde som opstaaet ved en pia fraus; 

thi her var det ingenlunde Tilfældet som ved endeel andre Bøger 

i N. T., at ikke Skriftet selv, men kun den i Kirken herskende 

Tradition angav en apostolisk Forfatter, der ifålge den viden- 

skabelige Kritik ikke skulde kunne have skrevet det. Dersom 

Paulus selv ikke havde skrevet det ommeldte Brev til Ti- 

motheus, maatte en Anden falskelig have benyttet Apostlens 

Navn til at skaffe sit Skrift saameget lettere Indgang og stårre 

Anseelse. 

Hertil kom nu en anden Omstændighed, hvorved hiint 

Schleiermachers kritiske Arbeide blev af en gjennemgribende 

Betydning for den fålgende Tids Behandling af det N. T.'s 

Skrifter. Schleiermacher efterviste ikke blot Afvigelser og 

Uovereensstemmelser i Udtryk, Sprog og Fremstilling mellem 

det omhandlede Skrift og andre Skrifter af Apostlen Paulus, 

men begrundede tillige Forkastelsen af iste Timotheusbrevs 

Ægthed paa en Mængde Ufuldkommenheder, som skulde findes 

i dets hele Indhold, dets Plan og Udfårelse: ,, Alt deri bevægede 

sig i det Ubestemte og Almindelige, syntes ligesom grebet ud 

af Luften og ikke hvilende paa virkelig bestaaende Forholds 
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faste Grund; istedetfor Udyikling af den berørte Gjenstand gjor- 

des pludselige Spring til en anden; Brevet forraadte en fuld- 

kommen Udygtighed til træffende at gribe et virkeligt Moment 

af det Paulinske Liv eller at gjennemfåre nogen af Apostlens 

store Ideer påa en ham ejendommelig Viis, meget mere en 

fuldkommen Mangel paa Holdning, der saa let lader sig forklare 

af Mangelen paa indre Kald til netop at sige dette, etc.” — 

En saadan Kritik over et Skrift iblandt det N. T./s Samling 

havde man hidtil kun seet udåvet mod de saakaldte Antilego- 

mena, efterat Tvivlene om disses Ægthed og Anseelse igjen 

var kaldt tillive; og endog ved disse Skrifter —- med Undtagelse 

af Apokalypsen — var det dog nærmest Mangel paa indvortes 

Bevidnelse og formelle Ufuldkommenheder, hvorpaa man havde 

ståttet sine Angreb. Men fra nu af blev det ene Skrift efter 

det andet i det N. T. kaldt for den kritiske Domstol og paa 

Grund af mange nærgaaende Anklager frakjendt Ret til at ind- 

tage den Plads, der saa længe og saa eenstemmigt havde været 

indrommet det i Kirken. Med Tabet af Inspirationens Glorie 

syntes de bibelske Skrifter ogsaa at have mistet det Værd, hvil- 

ket man forhen havde troet at kunne hævde dem endog blot i 

Egenskab som menneskelige Værker. 

Det gik med Samlingen af de hellige Skrifter som med en 

Samling af Kunstværker, hvilke en lang Tid havde været anseete 

for udmærkede og uovertræffelige i deres Art og vare blevne 

henfårte til Mestere, hvis blotte Navn indestod for deres Værd. 

Pludselig optraadte Kunstkjendere, som efterviste, hvor usikkre 

de historiske Vidnesbyrd vare om hine Kunstværkers Oprindelse 

fra de almindelig angivne Mestere, Alligevel kunde hine Vær- 

ker, uafhængigt af Sporgsmaalet om deres Oprindelse, derfor 

gjerne være af håieste Værd, Men naar der nu eftervistes, at 

foruden Manglerne paa sikkre Vidnesbyrd om disse Værkers 

Ophavsmænd, fandtes der netop ved dem selv saa store Mangler 

og Ufuldkommenheder, at disse afgav den væsentligste Grund 
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lil at nægte deres Oprindelse fra de Mænd, til hvilke de hidtil 

almindeligen vare blevne henfårte: hvilket nedslaaende Indtryk 

maalte dette gjåre paa Alle, som havde fundet den håieste 

Glæde og Oplåftelse i deres Beskuelse! — Dog, med hvilken 

Ret optraadte en saa anstådelig Kritik? hvorpaa begrundede den 

sin fornærmelige Dom? Ogsaa denne Fordring blev tilfreds- 

stillet: det var i Begyndelsen kun enkelte Stykker af den hele 

Samling, mod hvilke den kritiske Skepsis reltede sig, og Hoved- 

beviset for sine Angreb hentede denne fra Sammenligning med 

de Værker i Samlingen, hvilke utvivlsomt skulde hidråre fra de 

navngivne store Mestere, hvis Navn de bare. Saaledes begrun- 

dede Schleiermacher sine Tvivl om det fårste Timotheusbrevs 

Ægthed ved at sammenholde det med de to andre saakaldte 

Pastoralbreve og eftervise, hvilken Afstand der fandtes mellem 

disse utvivlsomt ægte paulinske” Skrifter og hiint. omtvislede 

Brev. Denne Fremgangsmaade syntes jo fuldkommen beretti- 

get; den var anvendt af Kirken selv ved Dommen over Anti- 

legomena. 

Men efterat nu andre Kritikere ved lignende Fremgangs- 

maade havde draget snart dette snart hiint bibelske Skrifts 

Ægthed i Tvivl, og det efterhaanden saaledes var blevet tvivl- 

somt, om der i den hele Samling fandtes noget Værk af saa 

uomtvistelig Oprindelse og indre Værd, at det kunde opstilles 

som Mynster og benyltes som Regel ved Bedémmelsen af de 

andre Værkers Authentie og Classicitet — hvor skulde man da 

såge en objecliv Norm og Maalestok? — Schleiermacher havde, 

som sagt, godtgjort Uægtheden af 4 Tim., under Forudsætning 

af, at Paulus virkelig havde skrevet 2det Brev til Timotheus og 

Brevet til Titus. Nogen Tid efter viste Eichhorn og de Wette, 

ab man ved at sammenligne Pastoralbrevene med de andre pau- 

linske Skrifter nådtes til at frakjende dem alle tre deres for- 

meentlige apostoliske Forfatter. Som bekjendt er paa lignende 

Maade i det sidste halve Seculum det ene Skrift efter det andet 
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i N. T.'s Samling blevet underkastet en Kritik, som endtes med 

et negativt Resultat. Rigtignok var det under meget forskjel- 

lige Forudsælninger om Omfangen af det N. T.s faststaaende 

Kanon, at den ene Kritiker låsnede eet, den anden et andet Stykke 

fra samme. Men Forvirringen blev derved kun saameget stårre. 

I Dogmatiken vedblev man at lalé om kanoniske og uka- 

noniske Skrifter, men benyttede nærmest denne Adskillelse ne- 

gativt, til at afkræfte Beviisgyldigheden af eet eller andet Sted, 

som paaberaabtes for et Dogma, som man vilde bestride, I de 

isagogiske Undersøgelser om det N. T.'s enkelte Bøger blev 

derimod Spørgsmaalet om Skrifternes Kanonicitet efterhaanden 

ganske. forbigaaet eller "aldeles låst berért. Hvor subjektivt 

Kanonsbegrebet blev behandlet, vil man blandt Andet kunne see 

af Forhandlingerne om Pastoralbrevenes Ægthed eller Uægthed. 

Ogsaa i denne Henseende bliver det mærkeligt at iagttage, hvor 

let Schleiermacher affærdiger det Spørgsmaal, hvorledes iste 

Timotheibrevs Forhold til det N. T's Kanon maatte stille sig, 

dersom Resultatet af hans Undersøgelse skulde betragtes som 

aføjort, ,Hvo som ved kanoniske Skrifter” — siger han (a. St. 

S. 233 fr.) »seer paa, at de maae være inspirerede eller i det 

Mindste ganske dadelfrie (unbescholten), han vil vel ikke kunne 

taale detle Brev i sin (sic) Kanon. Men hvo, som seer bort 

derover og ikke anslaaer det fromme Bedrageri håiere, end det 

er meent af Forfatterne, han kunde vel gjerne lade det beholde 

sin Plads. Thi aabenbart har Forfatteren hverken skrevet af 

tom eller foragtelig Forfængelighed, ikke heller i nogen trædsk 

Hensigt under den stårste Apostels Maske søgt at indsnige no- 

get Uchristeligt i Kirken, men meget mere i den gode Mening 

kun at forskaffe meget ægte Christeligt en håiere Autoritet.” 

Altsaa kunde det saaledes overlades til Enhvers subjective Be- 

stemmelse, om Brevet skulde tillægges kanonisk Anseelse eller 

ikke? Og, hvis nu endog delte skulde indrommes som Conse- 

qvents af den protestantiske Frihed,'i Lighed med Luthers Yt- 
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tringer om Jacobi Brev%) og Johannis Apokalypsis:%%) hvorledes 

kunde dog en saadan Indifferentisme med Hensyn til Brevets 

kanoniske Anseelse indråmmes fra deres Side, der som Schleier- 

macher blandt Andet toge Anståd af Brevets moralske Indhold ) 

og overhovedet fandt dette som Lærebrev uværdigt, som Pri- 

valskrivelse upassende for Apostlen? Ved Forhandlingen om 

det samme Brev yltrer Credner (Einl. $ 185), at Forfatteren til 

Iste Tim. »har efterstræbt sit Maal i ægte paulinsk Aand og 

har erklæret sig saaledes, som Paulus selv, ved et længere Liv, 

vilde have erklæret sig.” Alligevel maa man dog antage, at 

Paulus ikke vilde have efterstræbt et christeligt Maal ved Under- 

skydelse af en fremmed og falsk Autoritet; og hvad den sidste 

Deel af Credners Paastand angaaer, da staaer dermed i Mod- 

sigelse den ,anstådelige” Yltring, som Credner finder i 1 Tim. 

2, 14: ”Addu ovx pmatndn, ved at antage den fremfårt i.de 

ebionitisk-gnostiske Jødechristnes Mening (om Adams Usyndig- 

hed). Endelig hvor besynderligt lyder det, naar de Wette, 

idet han erklærer de kritiske Tvivl om Pasloralbrevenes Ægt- 

hed, hvilke han selv har foråget, for ikke at være lilstrække- 

lige til at omståde den ved Aarhundreder helligede Tro paa 

deres Ægthed, tilfåier: ,Desuden kan Talen aldrig være om at 

vise disse Mindesmærker fra den apostoliske Tid, hvilke (især 

2det Tim. og Br. til Titus) indeholde meget Paulinsk, ud af 

Kanon”; — som om dette Kriterium vilde være istand til at 

+) — ,Dass ich meine Meinung darauf stelle, doch ohne jedermanns Nach- 

theil, achte ich sie fir keines Apostels Schrift, und das ist meine Ursache. 

Aufs Erste . . .. Darum will ich ihn nicht haben in meiner Bibel in der 

Zahl der rechten Hauptbicher, will aber damit niemand wehren, dass er 

ihn setze und hebe, wie es ihm gelistet”.... 

++) .Endlich halte davon jederman, was ihm sein Geist giebt. Mein Geist 

kann sich in das Buch nicht schicken.” p 

Æt) Saaledes yttrer Schl. i Anledning af 1 Tim. 1, 10: . .. Denn von Paulus 

wissen wir nicht einmal, dass er die, iber welche er sich als uber gefåhr- 

liche Verfuhrer am hårtesten ereifert ihrer irrigen Meinungen wegen 

demSatan ibergeben, viel weniger solche, dir nur fir sich, wie es scheint, 

Schiffbruch gelitten am Glauben.” 
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skjænke Skrifter af Simon Magus, Alexander, Hymenæus og Phi- 

letus, dersom slige Skrifter forefandtes, Adkomst til Optagelse 

i det N. T.s Kanon! 

Paa denne Maade var man saa langt fra at skaffe Dogma- 

"tiken noget fast Udgangspunkt, at man tvertimod unddrog den 

dens væsenligste Slålte. Hvad kunde det hjælpe, at man hen- 

viste udelukkende til ,den hellige Skrift”, 1 Almindelighed ta- 

lede om Mængden og Sikkerheden af udvortes og indvortes 

Grunde for dens Integritet og Authentie fremfor noget andet 

literairt Mindesmærke fra Oldtiden,”) naar man dog atter ved 

de enkelte Bestanddele af N. T.'s Samling kun kom til lvivlende 

og negative Resultater ? 

Ved at oversee den hele Udviklingsgang, som det N. T.s 

historiske Kritik havde taget, kan man nu vel i det Enkelte 

eflervise en Mængde Feil og Urigtigheder, forundres over 

den Sikkerhed, hvormed man opstillede uhistoriske Hypotheser, 

forarges over den Dristighed, hvormed man snart opstillede 

urigtige Grundsætninger, snart gjorde en forkeert Anvendelse 

af rigtige Principer etc. Men, efterat man engang havde for- 

ladt det oprindeligen protestantiske Princip — som man dog 

heller ikke kunde tilegne sig i den Skikkelse, hvori det var 

opstillet, uden at maatte fåres til meget betænkelige Conse- 

qventser — lod sig den Fremgangsmaade, som Theologerne i 

Almindelighed fulgte, trods deres indbyrdes Modsigelse og det 

negative Udbytte af deres Undersøgelser, forsaavidt overhovedet 

retfærdiggjåre, som af alle de Efterforskninger, der vare blevne 

anstillede i Anledning af det N. T.'s Skrifter, det dog maalte 

ansees for at håre til de sikkreste Resultater: at det Vidnefor- 

hår, man fra gammel Tid havde optaget over disse Skrifters 

historiske Oprindelse, led af en Mængde Mangler og Bråst og 

ingenlunde besad en saadan Paalidelighed , som man havde. til- 

skrevet det. Hvad Schlezermacher erklærede om det fårste 

”) S. disse Beviser hos Haenlain Einl, I. S.240, gjentagne indtil de nyeste Tider. 
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Brev til Timotheus, at de udvortes Vidnesbyrd, dersom der af 

Skriftets eget Indhold reiste sig Tvivl om dets Authentie, ikke 

havde en saadan Beskaffenhed, at de vare istand til at nedslaae 

dem, det kunde med Hensyn til "den sædvanlige Behandling af 

det ommeldte apologetiske Moment paastaaes næsten om alle 

Skrifterne i det N. T. efter dettes sædvanlige Omfang. Med 

”stor Lærdom og ikke ringe Skarpsindighed havde rigtignok flere 

Theologer (f. Ex. Olshausen i sit Skrift om de fire Evangeliers 

Ægthed, 0. m. Å.) påa ny samlet og oplyst Kirkefædrenes Vid- 

nesbyrd om de nytestamentiske Skrifter, gjendrevet endeel af de 

Indvendinger, som havde reist sig mod hine Vidnesbyrds Paa- 

lidelighed, efterviist det Urimelige i Antagelsen af det N. T.s 

Skrifters Affaltelse fra Tiden efter det første Aarhundredes 

Slutning 0. s. v.” Ikke destomindre kunde det ikke nægtes, al 

Kanons Historie viste sig i et forskjelligt Lys, maar man fra 

Eusebius og hans Samlidige op ad forfulgte hine Vidnesbyrd, 

og naar man fra selve den apostoliske Tid ned ad indlil det 

4de og fålgende Aarhundreder opsågte og veiede de samme 

Vidnesbyrd. Man beraabte sig ved den første Fremgangsmaade 

paa den almindelige Overeensstemmelse og den afgjorte Sikker- 

hed, hvormed allerede fra 2det Aarhundredes Slutning af de 

omhandlede Skriftér — med Undtagelse af Antilegomena — er- 

- klæredes for apostoliske Værker, og man supplerede fra det 

fjerde. og tredie Aarhundredes håie Råster den Taushed, som 

herskede over mange Punkter i den tidligere Tid. Men, naar 

man fra den christelige Literalurs allerfårste Tider forskede 

efter Oplysninger om det N. T.'s Skrifter, fandt man netop med 

Hensyn til flere af Hovedskrifterne Tausheden, som herskede om 

deres Tilværelse, saa paafaldende, Utydeligheden og Dunkelheden 

i de afgivne Vidnesbyrd om deres Oprindelse saa stor, den Ud- 

videlse, som Indholdet af de ældre Vidnesbyrd erholdt i de 

senere Vidners forklarende Udlægning, saa mistænkelig, at det 

paatrængte sig som en uforkastelig Kjendsgjerning: at den 

ældste Kirke, som havde med Sikkerhed kunnet vidne om hine 
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Skrifters Forfattere, havde af flere Aarsager kun havt en ringe 

Interesse for Evangeliets skriftlige Forkyndelse, medens den 

sildigere Kirke derimod under forandrede Vilkaar havde havt 

saa slor Interesse for Evangeliets skriftlige Bevidnelse, at den 

var lilbåielig til at tillægge endog ufuldstændige og usikkre 

Efterretninger om de som apostoliske Værker fra gammel id 

overleverede Skriflers Authentie en Vægt og Betydning, som? 

om hine vare fuldkommen tilfredsstillende og afgjårende. Med 

faa Undtagelser er der for det N. T.'s Skrifter et Tidsrum af 

50 til 80 Aar (fra den Tid af, da de almindelig anlages at være 

forfattede, indtil de fårste bestemte og udtrykkelige Vidnesbyrd 

om deres Tilværelse), hvor vi savne al sikker Oplysning om 

deres Oprindelse og Skjæbne. Betænker man nu Alderdommens ” 

Mangel paa kritiske Hjælpemidler, den gamle Verdens mangel- 

fulde historiske Kritik overhovedet, de christelige Kirkefædres i 

Særdeleshed, Mængden af underskudte Skrifter baade hos Hed- 

ninger, Jøder og de Christne, de mange Exempler paa disses 

hurtige Udbredelse og langvarige Anseelse, den almindelige Be- 

tragtning af Pseudonymitetens Tilladelighed til Udbredelsen af 

Anskuelser, hvis Sandhed og Gavnlighed var ophåiet over de 

Skribenters Tvivl, som benyltede den: — da maa man indråomme, 

at det var aldeles nådvendigt at pråve, hvorvidt Bågernes Ind- 

… hold stadfæstede eller modsagde de kirkelige Traditioner om 

deres Oprindelse; og Muligheden af, at det Sidste kunde være 

Tilfældet, var allerede indråmmet af den i Kirken selv fra gam- 

mel Tid herskende Meningsforskjellighed om de saakaldte Anti- 

legomena. Heller ikke kan det nægtes, at den nyere Tids Kritik 

bragte mange Oplysninger tilveie, som man tidligere havde 

savnet, al den henvendte Opmærksomheden paa Meget, som var 

nndgaaet ældre Theologers' lagttagelse, med eet Ord, at den 

gjorde samme Tjeneste, som Viingaardens Omgravning dem, 

der foretoge dette Arbeide i Haabet om at finde 'en Skat. 

Men med den blotte Omgravning kunde dog ingen Frugter brin- 

ges lilveie. Ved de indbyrdes Modsigelser, hvori de forskjellige 
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Kritikeres Undersågelser indviklede sig, kom man ikke meget 

videre, end til den Indsigt, at af disse og hine Grunde maatte 

man tvivle om, hvorvidt dette eller hiint Skrift i N, T/s Sam- 

ling med Relte indtog sin Plads, medens der fra modsat Side 

lod sig anfåre endeel andre Grunde, der syntes at opveie hine 

Tvivl; og det endelige Resultat blev saaledes kun end mere 

piinlig ved sin Ubestemthed. 

Da var det, at F. C. Baur optraadte og gav Haab om et 

mere positivt Udbytte. 

Efterdi den kirkelige Tradition havde viist sig i saamange 

Henseender utilforladelig, at dens Vidnesbyrd i det Mindste ikke 

umiddelbart kunde benyttes til Bestemmelse om, hvorledes det 

forholdt sig med det N. T.'s Skrifters Oprindelse og Skjæbne, 

og da de Grunde, som i denne Henseende bleve gjorte gjæl- 

dende for og imod Tradilionens Gyldighed af Bågernes egen 

Beskaffenhed, ikke havde formaaet at bringe Sagen til nogen 

sikker Afgjorelse, erklærede Baur, at man, for at komme ud 

over de blot subjektive Anskuelser og vinde en sand objektiv 

Erkjendelse, maatte slaae ind paa en ganske anden Vei. Denne 

var, at man skulde tage alle de historiske Forhold i Betragt- 

ning, indenfor hvis Kreds Affattelsestiden for de omspurgte 

Skrifter maatte falde, — altsaa fra Christi Dåd af indtil mod 

Slutningen af det 2det Aarhundrede efter Chrisius — og ved 

nu at sammenholde Skrifternes Indhold med de Spørgsmaal, 

hvorom der i hiint Tidsrum" forhandledes, med de Interesser, 

som dengang gjorde sig gjældende, med de Partier, som slode 

ligeoverfor hinanden, etc. blive sat istand til at bestemme ikke 

blot Tiden for, men ogsaa Motiverne til de omhandlede Skrif- 

ters Affattelse. 

Om de af Baur og hans Disciple ad den angivne Vei an- 

slillede Undersågelser om det N. T.'s Skrifter har jeg lidligere 

ved forskjellige Leiligheder givet Oplysning.”) Men for Over- 

+) S. Paastanden om den christelige Kirkes Ebionitisme gjennem de tvende 
fårste Aarhundreder, historisk og kritisk oplyst. Universitetsprogram 1833. 
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sigtens Skyld vil det være nådvendigt for at gjengive Grund- 

trækkene i den Fremgangsmaade, som Baur anviste og som han 

selv og hans Disciple anvendte i en Mængde Afhandlinger og 

Skrifter, hvis Resultat Baur senest har sammenfattet i sit Værk: 

»Das Christenthum und die chrisiliche Kirche der drei ersten 

Jahrhunderte. Tæibingen 1853.” 

Hvad der ikke kan undgaae Nogens Iagttagelse, som be- 

iragter de ældste Christnes Historie, er den Forskjellighed, der 

viser sig at have fundet Sted i Opfattelsen af Evangeliets For- 

hold til Moseloven fra den Tid af, da den christelige Religion 

navnlig ved Apostlen Pauli Virksomhed udbredte sig ud over 

Palæstinas Grændser. At den Uenighed, som herskede mellein 

de Christne indbyrdes om Moselovens absolute og relative For- 

bindtlighed, har havt en langt stérre Varighed, Udstrækning og 

Betydning, end man almindelig pleiede at forestille sig, er det 

Baurs Fortjeneste at have efterviist. Han slutter nu, at en saa 

heftig og langvarig Uenighed mellem de Christne maa man være 

befoiet til at antage grundet i en Modsætning, der havde 

sit Udspring fra selve de Mænd, som vare Evangeliets forste 

Forkyndere. Flere af det N. T.'s Skrifter aflægge nu Vidnes- 

byrd om en saadan Modsætning mellem en jådechristelig og 

en friere, mere universalistisk christelig Retning. Som Re- 

præsentanter for den første staae fornemmelig Apostlerne Pe- 

Slg. Theologisk Tidsskrift V, 41. 145: De nyeste Undersågelser angaaende 

de saakaldte Pastoralbreve i det Nye Testament, fremstillede i deres Be- 
tydning og Forhold til Bibelkritik og Kanon. VI, 52—93: Om Pauli For- 

hold til Moseloven efter Beretningerne i Ap. G. og efter Apostlens egne Yt- 

tringer i hans Breve. VII,1—36: Om det historiske Beviis for den Paa- 

stand, at det N. T.'s Skrifter ikke ere at betragte som Troesnorm, men 

som en Complex af stridende, hinanden ofte polarisk frastådende Syste- 

mer. 1X,1—46: Har det fjerde Evangeliums Forfatter gjort Fordring paa 

historisk Troværdighed? X, 1—110: Om de synoptiske Evangeliers For- 
hold til deres. skriftlige Kilder. S. 334—38S. Bidrag til Apokalypsens vi- 
denskabelige Fortolkning. XI, 155—231: Samaritanernes messianske 

Forventninger. Nyt Theol. Tidsskr. III, 105—150: Om de synoptis 

Evangelier. 
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trus, Johannes og Jakobus, for den sidste Paulus og hans Di- 

sciple.. Netop i -de Skrifter af det N. T.'s Samling, hvilke 

saavel formedelst udvortes Vidnesbyrd som indvortes Grunde 

turde sikkrest ansees for at tilhåre de Apostle, hvis Navn de 

bære, i Pauli Breve til Galaterne, Corinthierne og Romerne, 

paa den ene Side, og i Johannis Aabenbaring, paa den anden 

Side, træder denne Modsæining — saaledes argumenterer Baur 

videre — os imåde i den meest udelukkende, uforsonede og 

uforsonlige Skikkelse. Derimod foreligger i Apostlernes Gjer- 

ninger et Skrift med den umiskjendelige Tendents, at skjule 

saavidt muligt hiin Spaltning og at fremstille den som allerede 

tidlig overvunden. Ved Sammenligning af Apostlernes Gjer- 

ninger og de ovenfor nævnte apostoliske Breve vil man ikke 

længere kunne tvivle om, paa hvilken Side Fremstillingen har 

Fortrinnet af den større historiske Troskab. Deraf vil da frem- 

gaae, at den overvejende Retning i den apostoliske Kirke var 

Petrinisme (Jédechristendom) og det iden cras-ebionitiske Skik 

kelse, som fordrede Hedningene udelukkede fra Deeltagelsen i 

Guds Rige og paastode Forbindtligheden af den hele mosaiske 

Lov. Aposilernes Gjerninger kan da fårst være opstaaet til en 

Tid, hvor nye Factorer vare komne til, som havde fremkaldt 

Forség paa en Udjævning af de. hidtil fjendtlig over for hin- 

anden staaende Retninger. Saadanne Forsåg med overveiende 

Relning snart mod Petrinismen snart mod Paulinismen skyldes 

ogsaa Affattelsen af flere andre nytest. Skrifter som iste Petri 

Brev, Hebræerbrevet, de tre synoptiske Evangelier, ja selv 

Jacobi Brev, i hvilke den omhandlede Modsætning ikke som i 

de fire ægte paulinske Breve og i Johannis Apokalypsis er prin- 

cipiel og uforsonlig. I endeel andre af det N. T.'s Skrifter 

findes ved Siden af det Vidnesbyrd om deres Affattelse til en 

sildigere, efterapostolisk Tid, som indeholdes i deres Forhold 

lil det omhandlede Stridspunkt, ogsaa andre Kjendemærker paa 

en efterapostolisk og endnu yngre Affattelsestid, nemlig Hensyn 

lil Anskuelser og Lærdomme, som deels jådiske, deels hedenske 
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Gnostikere udviklede og forsvarede i det 2det Aarh. Paa Grund 

deraf maae endeel af de formeentlig apostoliske Breve, men 

navnlig Pastoralbrevene og Brevene til Ephesierne og Colossen - 

serne erklæres for uægte og anvises Plads i de fårste Decennier 

af 2det Aarhundrede. Endelig som .de seneste Skrifter i det 

N. T. forraade sig de johanneiske Skrifter, af hvilke Evangeliet 

paa Grund af sin Logostheorie og sin Lære om Parakleten maa 

ansees for en speculativ-symbolsk Digtning, udsprungen af en 

Idealisme, som Kirkens Repræsentanter først kunne have tilegnet 

sig i Midten af det 2det Aarhundrede. 

Resultatet af den Baurske Kritik over det N. T.'s Skrifter 

blev altsaa, at istedetfor disse efter de herskende Anskuelser i 

Kirken skulde være opstaaede indenfor Tidsrummet af et De- 

cennium eller nogle Aar derover, skulde deres Affattelsestid 

have udstrakt sig næsten til et Aarhundrede. Af alle de 27. 

Skrifter i den sædvanlige Kanon bleve kun fem tilkjendte deres 

almindelig angivne Forfattere, og af disse var igjen kun eet, 

som hidrårte fra en Jesu Discipel af den Kreds, som havde 

været OQievidne til hans Liv her paa Jorden. É 

Unægteligen maa dette Resultat i flere Henseender vise sig 

saa betænkelig, at det er besynderligt, hvorledes Baur oftere 

kan yttre sin Forundring og Uvillie over, at hans Kritik har 

fremkaldt saa stor en Modstand fra de forskjelligste Sider , og 

hvorledes han kun kan finde denne forklarlig i alle Slags 

dadelværdige Moliver, Feighed, Fordomsfuldhed, Pielisme etc. 

Det er ikke uden med Fålelser af dybeste Alvor, at man 

hårer følgende Yltringer af en forhenværende Discipel fra 

den Tibingske Skole”): ,Jeg vilde med den ene Haand gribe 

Christus, med den anden ikke lade Hegel fare. Men hvorfra 

erholde et livskraftigt historisk Billede af Frelseren, efterat 

" man fire hele Aar havde kritisk oplåst det for os? Matthæus, 

£) H. Merz, Die Jahrbucher der Gegenwart. - Stutig. 1845. (Jeg har ikke 

ikke selv seet dette Skrift, men anfårer Citatet efter Guericke, Einl. 1853, 

S. 23. og Kurz, Ildbch. der Kirchengesch. ster Th. S. 328.) 
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Marcus, Lucas? — Sagnpoesie! Johannes? didactisk Poesie! 

Apostlernes Gjerninger? — kirkelig politisk Roman! Romer- 

brevet? diplomatisk Aktstykke mellem Jéåde- og Hedningechri- 

slendom! de to sidste Capiller uægte, Ephesierbrevet? uægte! 

Philippenserbrevel? uægte! Colossenserne? uægte! Thessaloni- 

censerne? i det mindste det andet uægte! Timotheus, Titus, 

Philemon? Alt uægte! Første, andet Petri Brev? uægte! Jo- 

hannis Breve? uægte, naar Aabenbaringen er ægte. Hebræer- 

brevet? uægte! Judæ? uægte! Johannis Aabenbaring? ægte! 

ægte apostolisk, urchristelig oa: ægte ebionitisk 9: fuld af Had 

mod Paulus og den paulinske Christendom. Dette var vor bi- 

belsk-theologiske Skolesæk fra Tubingen; dette var blevet os 

til Næring for Aand og Hjerte i den speculative Kritiks gjæst- 

milde Huus!” — Baur synes ved den Maade, hvorpaa han har 

ytiret sig i Anledning af saadanne Udbrud af Forfærdelse og 

Uvillie over hans Kritik, nærmest kun at have opfattet Sagen 

fra den Side, som om det, man egentlig beklagede, var en For- 

mindskelse i Omfangen af den hidtil gjældende nytestam. Kanon; 

og han troer tilstrækkeligen at have afviist den reiste Klage 

ved Paaberaabelsen af, ,at Sandheden bedre vil åses af faa, 

men paalidelige Kilder, end ved at fastholde Documenter af 

ivivlsom eller aldeles mistænkelig Oprindelse som ægte og iro- 

værdige Monumenler om Christendommen i dens sande Skik- 

kelse.” Men ikke her ligger den egentlige Grund til Uvillien 

mod hans Kritik. End ikke deri er den at såge, at Resultaterne 

af denne Kritik nådvendig maa fåre til Forkastelse af en Mængde 

dogmatiske Forestillinger, som i Kirken til alle Tider ere blevne 

antagne for sande. Thi vistnok erklærer Baur sig besjælet af 

den Overbeviisning, at Christendommen, ogsaa uden den Masse 

Dogmer, hvilke man fra gammel Tid slæber med, og som cre 

eller ville oplåse sig ved den fortsatte Proces, er Aand og Liv; 

at den fårst i sin universelle, fra al Dogmatik befriede Aand, 

kan blive det Princip, hvorpaa alle Livels sædelige Grundlag 

hvile;” og vistnok er her allerede Anledning til en Polemik af 
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meget dyb og alvorlig Art, forsaavidt der spårges om, hvorvidt 

Christendommen efter Fuldendelsengaf hiin dogmatiske Oplås- 

ningsproces skulde kunne vedblive at være ,Princip for alle 

Livets sædelige Grundlag.” Men ikke destomindre have mange 

ældre rationalistiske Theologer deelt den samme Overbeviisning, 

som. Baur har vedkjendt sig i de anfårte Yttringer, og dog have 

de ikke vakt saa stor Forargelse, som Baur. Grunden til dette 

Phænomen, hvilket er Baur saa uforklarligt, ligger derimod 

ganske naturlig deri, at, bortseet fra denne Kritiks dogmatiske 

Conseqveniser, maae, som en Fålge af den, ikke blot en Mængde 

Skrifter idet N. T., der forhen betragtedes med den håieste Ære- 

frygt som apostoliske Værker, frakjendes deres Ret til at gjælde 

for saadanne, men selve de Skrifter, hvilke hævdes i deres 

ovennævnte Anseelse, fremstilles i uforsonlig Modsigelse med 

hinanden, og de Personer, der ikke blot efter Fiction, men 

i Virkeligheden vare Evangeliets fårste Forkyndere, nådes 

man til at frakjende de sædelige Fortrin, som hidtil aftvang 

endog mange af Christendommens Fjender og Modstandere en 

uvilkaarlig Hoiagtelse. ”) Den Anklage, som forresten klinger 

igjennem den ovenanfårte Passus af Meriz, at det skulde være 

efter et philosophisk Systems Schema den ovenmeldte Kritik af 

det N. T.s Béger var -construeret, er bleven gjentaget ogsaa 

fra andre Sider, men er med stor Uvillie ligesaa ofte bleven 

afviist af Baur og hans Venner, som derimod stille Forholdet 

saaledes: at deres netop ad reen historisk Vei fårte Undersé- 

gelse af det Nye Testamentes Oprindelse er en Stadfæstelse og 

Bekræftelse af deres philosophiske Anskuelser. Man behåver 

%) Saaledes f. Ex, naar (ikke den formeentligen paa en Forsoning mellem Pau» 
liner og Petriner beregnede Apostelhistorie, men selve) Paulus (Gal. 2, 9) 

erklærer, hvorledes de andre Apostler anerkjendte ham som deres Med- 

apostel, ikke havde Noget at lægge til hans Lære og gave ham Broder- 
haand ; medens det jo, efter Baurs Paastand om den principielle Modsigelse 

mellem de ældre Apostle og Paulus, maatte have været deres Pligt gjen- 

sidigen at opsige hinanden Samfund og Broderskab. 

11 
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ikke at drage Kritikernes subjektive Redelighed i Tvivl med 

Hensyn til denne Forsikkrigg, uden dog derfor at ville nægle 

den Indflydelse, som deres philosophiske System har i det 

Mindste ubevidst udåvet paa deres historiske Kritik. Dette sy- 

nes at fremgaae allerede af den Vægt, som tillægges de enkelte 

Skrifters Lærebegreb, der gjåres til Maalestok for Dommen over 

deres Oprindelse. Ikke mindre forraader sig Hensynet til et 

bestemt philosophisk System i den Udviklingsgang, som her an- 

tages i Fremskridtet af de christelige Ideer og det lange Tids- 

rum, som derfor forudsættes til de bibelske Bågers Affattelse, 

for ikke at tale om den som Axiom opstillede Paastand med 

Hensyn til de historiske Skrifter, at Beretninger om overnalur- 

lige Begivenheder, naar de ikke ere forsætlige Opdigtelser, 

nådvendigen fårst kunne hidråre fra sildigere Tider, etc. 

Dog, hvorom Alting er, Beviset for deres Anskuelser om 

det Nye Testamentes Skrifter have de Tibingske Kritikere er- 

klæret at ville fore ad historisk Vei. ,Mit Siandpunkt” — siger 

Baur endnu i Fortalen til sit ovennævnte Skrift: Das Christen- 

thum und die chr: Kirche etc. S. X. — ver med eet Ord det 

reen historiske, hvor der alene handles om at opfatte det hi- 

storisk Givne, saavidi det overhovedet er muligt, i dets rene 

Objektivitet”” — ,,0m Kritiken endog er gaaet videre, end. man 

ellers troede at burde gaae, er der dog ikke skeet andet, end 

hvad Sagens Nalur førte med sig?”%) — dette er den Muur, 

som Baur stiller mod "alle de Betænkeligheder, der reise sig fra 

den dogmatiske Betragtning. 

Men i denne med saa stor Sikkerhed fremsatte Paastand, 

at den af Baur og hans Disciple åvede Kritik ikke er andet 

end en nådvendig historisk Conseqvents, ligger en Dobbeltydig- 

hed, som man vel maa fattei Oie. Thi Eet er, at den nærmest 

foregaaende Behandling af det N. T.'s Kritik fremkaldte Baurs 

som sin nådvendige Fortsættelse, et Andet er, om den paa- 

”) Theol. Jahrb. 1846. S. 604 0. a. St. 
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beraabte historiske Nodvendighed er grundet i ,Sagens Natur”, 

eller i en Mangel af Betingelser, som allerede får Baur savne- 

des i stårre eller mindre Grad, ved Theologernes Undersågelses - 

maade til at vinde en objektiv rigtig Indsigt i det N. T.”s Op- 

rindelse og Beskaffenhed. Saameget er imidlertid vist, at med 

Baur og hans Disciple begyndte en ny Epoche i Betraginingen 

og Fremstillingen af den apostoliske Tidsalders Historie og Li- 

teratur, saa at alle didhårende videnskabelige Forhandlinger i det 

sidste Decennium middelbart eller umiddelbart ere fremkaldte og 

udfårte under Paavirkning af og Hensyn til de Anskuelser, som 

ere blevne gjorte gjældende af den saakaldte Ny-Tubinger Skole 

hvad enten man nu betragtede den af sammes Repræsentanter 

udåvede Kritik som ypperste Regel og Veiledning til Sand- 

heds Erkjendelse, eller man deri saae ,den nedrigste, ja neder- 

drægtigste Betragtning af Tingene, som hine Mennesker fårst 

havde i deres eget Hoved og siden overførte i Bibelen, for at 

nedsælte dennes Værd.”=) Midt imellem saa modsalte liden- 

skabelige og derfor naturligviis uretfærdige Domme gives der en. 

mere upartisk Vurdering af de omhandlede Theologers Bestræbelser, 

som turde være mere beroligende og mere frugtbringende. %=) 

+) Saaledes Ewald (Jahrbucher der Bibl. Wissensch. A. 1851, S. 237 0. m. a. 
Steder), der forresten i ikke mindre voldsomme Ord udgyder sin Galde 

over Theologer af anden og modsat Retning (s. Jahrb. des Bibl. W. a. St. 

S. 239. A. 1852, S. 4 etc.), medens han dog idelig yttrer sin Harme over 

»die abscheulichen Sudeleien” i Literaturen. 

+) I denne Retning yttrer sig f. Ex. Reuss, Gesch, d, H.S. $344: ,,Die iber- 

wiegend negativen Resultate der Baur'schen Kritik sind an sich kein Be- 

weis des Irrthums, wie die Apologetik es nur zu oft dargestellt hat; allein 
das System hat seine schwachen Seiten, an denen es, wesentlichen Thei- 

len nach, åndern oder fallen muss: das geflissentlich unklare Zurtickhal- 

ten des Urtheils uber Jesus; die Kluft zwischen ihm und Paulus; die all- 

zuschroffe Steigerung des Gegensatzes zwischen diesem und den andern 

App.; die Verkennung der Bildungskeime selbst im uråltesten Judenchri- 

stenthum, und der Triebkraft derselben; die noch nie gerechtfertigte An- 

nahme einer so sehr jungen Epoche fir die mcisten neutestam, Schriften; 

die Raschheit des Verwerfungsurtheils hinsichtlich der Authentie mancher, 

die oft mehr der Logik des Systems geopfert werden als zureichenden 

Grinden; das im Grunde mehr åusserlich - schematische, als innerlich- 

14 
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Hvorvidt en saadan er begrundet, skulde den fålgende Over- 

sigt nærmere vise, der slutter sig til tidligere Meddelelser. i 

»Theologisk Tidsskrift” og derfor nærmest er indskrænket til 

det sidste Qvinquennium, 

Idet den Baurske Kritik over det Nye Testamente væsent- 

ligen er gaaet ud fra Antagelsen af, at der i den ældsle chri- 

stelige Kirke fandtes en saa principiel, saa langvarig og vidt- 

udstrakt Modstand mod Paulus og dennes Lære, at vi nådes til 

at antage denne Modstands Udspring fra selve Apostlerne, kunde 

det synes, at en saadan Forestilling allerede gjendrives derved, 

at fra den Tid af, da det Nye Testamentets Skrifter bleve sam- 

lede, have disse ingen Anledning frembudt til at antage et saa- 

dant oppositionelt Forhold mellem Apostlerne, forinden Baurs 

Skarpsindighed opdagede det. Men ikke at tale om, at vi dog 

i den christelige Oldtid f. Ex. hos Marcion — den Første, om 

hvem vi vide, at han var i Besiddelse af en (relativ) afsluttet 

Samling af nytestamentlige Skrifter — finde Spor af, at der 

allerede i det andet Aarhundrede maa have været Kritikere, som 

synes at have deelt Baurs Anskuelse, lader der sig unægteligen 

i selve det N. T.s Skrifter paavise Steder, hvis Fortolkning 

kunde begunstige Meningen om en principiel Modsætning mel- 

lem Paulus og de ældre Apostle, dersom vi vare berettigede til 

fra den nærmeste efterapostoliske Tids Historie at ansee de 

ovennævnte Steders i hiin Retning afgivne Udlægning for den 

eneste tilladelige eller i al Fald for den rimeligste og sandsyn- 

ligste. Forinden vi derfor nærmere tage disse Steder i Be- 

tragtning, der almindeligen ikke ere blevne udlagte i den af 

Baur angivne Forstand, synes det hensigtsmæssigst at prove de 

Grunde, hvorpaa Baur og hans Disciple have støttet Paastanden 

dynamische des Entwickelungsprocesses wie er dargestellt wird, u. s. w. 

Die Bekåmpfung des Systems wird ubrigens nie von Erfolg sein, wo es in 

Bausch und Bogen verworfen wird.” 



163 

om, al Kampen mellem Paulinismen og Jødechristendommen 

fårst henimod Slutningen af det 2det Aarh. efter Chr. har vun- 

det en saadan Afgjårelse, hvorved hiin opnaaede seirrig An- 

erkjendelse. Skulde det nemlig findes, at denne Kamp virkelig 

har været saa langvarig og saa vidtudstrakt, da vilde dette 

afgive en Sandsynlighed for Rigtigheden af den Baurske Opfattelse 

af hine Steder i det N. T. i samme Forhold, som derimod 

disses sædvanlige Udlægning vilde finde en Stadfæstelse, dersom 

Undersågelsen over de første christelige Aarhundreders Historie 

endte med en Erkjendelse af, at Pauli Sag havde langt lidli- 

gere vundet en Seir som gjorde de Bestræbelser overflådige, 

hvilke efter Baurs Anskuelse have givet Fleerheden af det N. 

T.s Skrifter deres Tilværelse. 

Med Forbigaaelse af en Mængde Forhandlinger”) i det sidste 

Decennium, under hvilke de modsatte Anskuelser successivt have 

undergaaet forskjellige Modificationer, ville vi her indskrænke 

vor Opmærksomhed til de tvende nyeste Skrifter, hvori de Mo- 

menter atter ere blevne samlede og oplyste, hvilke fornemme- 

lig maatte komme i Betragtning ved Bedåmmelsen af den ældste 

Christenheds religibse og kirkelige Forhold i den ovenomtalte 

Henseende. Nærmest i Anledning af nogle polemiske Yltringer 

af Baur i en Afhandling om ydet Johanneiske Spørgsmaal” ++) 

”) Baur: Paulus der Apostel J; Chr. Ein Beitrag zu einer kritischen Ge- 

schichte des Urchristenthums, Tib. 1845. Schwegler: Das nachapostol. 

Zeitalter, 1842, 1, og 2. Bd. Slg. en Mængde Artikler i de af Baur og 

Zeller udgivne ,,Theologische Jahrbicher” (begyndte 1842). Imod Baur 

og hans Skole: Thiersch: Versuch einer Widerherstellung des histor, 

Standpunktes fir die-Kritik der neutest. Schriften, 1845.  Dietlein: Das 

Urchristenthum 1846. Dorner: Die Lehre von der Person Christi 2. Aufl. 

Bd. 1. Slg. Neander: Gesch. der apostol. Zeit. C, E. Scharling: Den 

christl. Kirkes Ebionitisme 1843. Lechler: Das apostol. und nach-apost. 

Zeitalter. 1851. M. Baumgarten: Die Apostelgeschichte 1852. Thiersch: 

Die Kirche im apostol. Zeifålter und die Entstehung der neutest. Schriften 
1852 etc. (s. ogsaa de tidligere anfårte Skrifter af Reuss, Guerike etc,). 

14) Die johanneische Frage und ihre neueste Beantwortungen (durch Luthardt, 

Delitzsch, Briickner, Hase) i Theol. Jahrb, 1854, S, 196—288, 
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udgav den blandt Andet ved sin aandrige Kirkehistorie bekjendte 

tydske Theolog Karl Hase i Aaret 1855 et Skrift under Titel: 

»Die Tiibinger Schule, Sendschreiben an. Herrn Dr. von Baur”, 

hvori han paa ny ogsaa dråftede den Tibingske Skoles An- 

skuelser om ,Ebionismen og Paulinismen”. Strax efter besva- 

redes dette Sendebrev ved et andet fra Baur: ,4n den Herrn 

Dr. Karl Hase, Tiibingen 1855.” Vi finde her de- modsatte 

Resultater af den sidste Tids mangfoldige didhårende Under- 

sågelser stillede ligeoverfor hinanden, saa at der kun behåves 

at indskyde een og anden Bemærkning, som er forbigaaet i de 

to navngivne Skrifter, men som andensteds er bleven fremsat 

og kan tjene til at stille Sagen i el endnu klarere Lys. 

Et betydeligt Skridt til ab nærme sig hinanden er forresten 

skeet derved, at Baur i sit sidste stårre Værk: ,,Das Christen- 

ihum der drei ersten Jahrh.” har erklæret sig over et Punkt, 

som han selv længe har holdt i Dunkelhed, medens hans Di- 

sciple udtalede sig mindre tvetydigen derover. Man maatte 

nemlig antage efter den Tibingske Skoles Fremstillinger i tid- 

ligere Skrifter, at egentligen burde Paulus med større Ret end 

Jesus Christus ansees for Christendommens Stifter, forsaavidt 

forst med Paulus den christelige Bevidsthed havde brudt med 

Jodedommen, medens Jesus selv maatte tænkes som Jådechri- 

sten og Christendommen blot som jodisk Tro paa hans Mes- 

sianitet.”) Denne Betragtningsmaade har nu Baur i det oven- 

x) ,,Wer hat die Idee der Autonomie und Universalitåt des Christenthums zur 

allgemeinen Anerkennung, und damit Anschauungen, die das innere gei- 

stige Leben Jesu selbst erfullten, wenn sie gleich seinen persånlichen 

Schilern verborgen blieben, zum allgemeinen Bewusstseyn gebracht? Die 

Antwort ist: es ist dies die geschichtliche That des Apostels Paulus”. 

Saaledes Schwegler: Das nachapost. Zeitalter I, S. 148. En noget an- 

derledes- modificeret Anskuelse fremsætter Ritschl (die Entstehung der 

altkatholischen Kirche 1850, S. 27—52: »Ehristus und das mosaische Ge- 

setz”). Ifålge ham har Jesus rigtignok ved sin Personlighed dannet et 

nyt Middelpunkt i den religiåse Udvikling o: personlig fremstillet et nyt 

Forhold til Gud ved sin fuldendte Retfærdighed, men dog med sin Lære 
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nævnte Værk aldeles afviist og erklæret det ,for utænkeligt, at 

Jesus selv skulde have været sig Aanden og Principet i sin 

Lære saa lidt bevidst, at nogen anden Opfattelse. kunde være 

tilladelig selv af det Udsagn, som kunde være Jådechristendom- 

men gunsligst (nemlig Matth. 5, 17. f.: ,Jeg er ikke kommen 

for at oplåse, men for at fuldkomme Loven, eltc.”) -— end at 

disse Yttringer enlen maatte udelukkende forstaaes om Lovens 

sædelige Indhold, saa at Ritualloven egentlig slet ikke kom i 

Betragtning, eller at de maatte antages fårst senere at have er- 

holdt hiin strængere judaistisk lydende Form” (a. St, S. 28-35). 

Dersom da nu den Udvikling, som Paulus har givet Chrislen- 

dommen nådvendigen var indeholdt allerede i dennes Væsen og 

kun var Fuldfårelsen af Jesu Princip og sidste Villie, hvorledes 

skulde dette da forblive en Hemmelighed for de andre Apostle, 

især efterat den store Hedningapostels Virksomhed var bleven 

ledsaget af saa synlige Tegn paa Guds Velsignelse (Ap. G. 15, 

12. 21, 19. slg. Pauli Yttringer 1 Cor. 15, 10. Rom. 15, 19. 20.)? 

Hvorledes skulde man tænke sig, at, efterat Christus var bleven 

forkastet af den daværende Fleerhed af den jådiske Nation, og 

Templets Forstyrrelse havde viist sig som en Gudsdom mod 

Jodedommen, den hele utallige Mængde af Hedningechristne 

skulde have ladet sig vinde for den mosaiske Lov, der i saa- 

mange Henseender var fremmed for deres Sæder, og navnlig 

underkastet sig den for en romersk dannet Fålelse stådende 

Omskjærelse? For at antage en saadan Usandsynlighed for vir- 

kelig, maatte man have ganske andre sikkre historiske Beviis- 

om den fuldendte Lov kun bevæget sig indenfor Grændserne af sit Folks 

Anskuelser, det vil da sige, at Jesu Virksomhed har grebet videre end 

hans Lære, men at Jesus ikke selv havde nogen klar Bevidsthed om det 

Brud med Jéådedommen, som Christendommen ved sit Princip maatte med- 

fåre, — Det falder dog vanskeligt at begribe, hvorledes med en saadan 

Klarhed og Udvikling i den religiås - sædelige Bevidsthed , som den, der 

maa antages hos Jesus, hvis han factisk har realiseret det sædelige Ideal, 

kunde forenes en Uvidenhed om den nådvendige Fålge af hans Lære og 

Virksomhed med Hensyn til den mosaiske Lov, 
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ligheder, end saadanne, som ere hentede fra chiliastiske For- 

ventninger og gammeltestamenilige Former, saaledes som de 

tilhårte den. hele apostoliske Kirke, der jo kun i det Gamle 

Testamente havde sin helllge Skrift. Ligesaa svagt er det Be- 

viis, man såger at skaffe sig for den ældste Kirkes Ebionisme 

ved at lade Christenhedens strænge Sæder, Iveren for fromme 

Gjerninger og Kjærligheden selv gjælde for jådechristelig. 

Dersom disse Kriterier skulde godtgjåre den gamle Kirkes 

Ebionisme, da maatte Paulus selv håre under Jådechristendom- 

mens Kategorie (1 Cor. 7, 19. 1 Cor. 13. Gal. 5, 6.). Vistnok 

er Paulinismen i sin strængeste Form, saaledes som den senere 

blev gjort gjældende af Augistin og Reformatorerne, aldrig 

kommen til Herredåmme i den gamle. Kirke; men dette har sin 

naturlige Forklaring deri, at den ejendommelig paulinske Ud- 

vikling af Retfærdiggjérelsen af Troen alene og af den ube- 

lingede Prædestination dog egentlig har sit Værd i sin polemiske 

Stilling til Meningen om Retfærdigejårelsen af Gjerninger. Den 

var paa sin Plads mod Jådedommen og Jådechristendommen, 

saaledes som disse traadte Paulus imåde; men hos dem, der 

udgjorde Fleertallet I den gamle Kirke, hos de Christne af 

Hedenskabet, hvis sædelige Bevidsthed mere trængte til at 

skjærpes, end deres Liv og Gjerninger lod befrygte en Hovmod 

over deres moralske Fortjenstlighed, kunde den kun alt for let 

foranledige en misforstaaet Antinomisme.%) Forbindelsen af 

Tro med Retfærdighed og Lydighed i Kjærlighed var derfor 

heller ikke en fremmed Lære for Hedningapostlen. Ligesåa- 

lidt kan man slutte til den gamle Kirkes Jodechristendom fra 

den Omstændighed, at den laante Former for sin Forfatning af 

det Gamle Testamente og jådiske Indretninger. 

Paulinisme bliver dog altid den fra den jådiske Lov låste Chri- 

stendom, for hvilken hiin kun gjaldt som Pædagog og Prophet med 

=) S. mit Uuiversitetsprogram 1843: ,,Den christelige Kirkes Ebionitisme gjen- 

nem de tvende første Aarhundreder historisk og kritisk oplyst.” S. 79 fl. 
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Hensyn til Christus; hvorimod Jodechrislendommens Væsen be- 

stod i at fordre Moselovens bestandige Gyldighed søm gud- 

dommelig Lov, altsaa for alle Christne navnlig Jodedommens 

særegne Mærke, Omskjærelsen. Den exclusive Jådechristendom 

skildres i Ap. G. 15, 1. med sin Fordring: ,,Dersom I ikke lade 

Eder omskjære, kunne I ikke blive salige!” For den var Pau- 

lus en Apostel og Forræder mod Guds Lov, og den kunde i 

al Fald kun taale Hedningernes Optagelse ved Daaben i det 

christne Samfund under Forventning af, at de i det Mindste 

snarest vilde underkaste sig Omskjærelsen. En mildere Form 

af Jådechristendommen fordrede Lovens bestandige Gyldighed 

kun med Hensyn lil fådte Joder og indråmmede Hedningene en 

Christendom uden Iagttagelse af Moselovens Former. Dette 

Standpunkt indtoge selve de ældre Aposlle, da de rakte Paulus 

Broderhaand (Gal. 2); men den havde ingen Fremtid; "thi enten 

maalte jo Moselovens Iagttagelse ansees for et Fortrin eller for 

en unyltig Byrde. Hvorfor skulde i første Tilfælde Hedninge- 

chrisine være udelukkede derfra? -— og hvorfor skulde i sidste 

Tilfælde Jodechristne endnu være bundne dertil? Den dåbte 

Hedning maatte dog have Fortrin fremfor den vantro og udåbte 

Jode. Alligevel kunde Jåde- og Hedningechristen ligesaalidt 

nyde Herrens Nadvere sammen, som Jåde- og Jådechristen. — 

Endelig viser sig i Zdet Aarhundrede endnu en tredie Form af 

Jodechristendom, der betragtede Mosaisme og Christendom, 

Omskjærelse og Daab som væsentligen ligeberettigede, for 

hvilken den sande Jåde var den sande Christen og omvendt. 

For den fårste Slags Jédechristendoms Existents finde vi 

efter Galaterbrevets Tid ingen Repræsentanter. For den anden 

Form af Jodechristendom kan paaberaabes Matthæi Evangelium 

i Levningerne af dets Grundskrift, Apokalypsen, Jacobi Brev og 

2det Petri. — Den tredie Form er kun i Clementinerne>) kommen 

+) S. Theol. Tidsskrift 3die B. S. 1—111: Clementinerne, den ældste christe- 
lige Roman. Et Bidrag til Kundskab om det nye Test.”s apocryphiske Li- 

teratur, af C. E. Scharling. 
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lil os, og vi vide ikke, om vi her have Bekjendelsen af en 

Menighed eller en Enkeltmands hæretiske Religionsphilosophie. 

I dette Skrift er skjult et personligt Had mod Paulus, men denne 

Apostels Grundsætninger ere væsenilig anerkjendte ved at læg- 

ges Apostelen Petrus i Munden. 

»Hvor findes der i denne hele Literatur” -— spørger Hase 

(a. St. S. 64) — ,en aandelig Magt, der endog kun havde ført 

en Kamp mod paulinsk Christendom ?” 

Efter hine Fremtoninger viser sig nu i sidste Halvdeel af 

det 2det Aarhundrede Hegesippus, en Jådechristen (efter den 

almindelige Antagelse) fra Palæstina. Han reiser fra Orienten 

til Rom og finder i de christne Menigheder, som han besåger, 

Alt, saaledes som. Loven og Propheterne og Herren prædiker” 

(Euseb. h. e. IV, 22). Paa dette Ord: i Forbindelse med en 

dadlende Yttring af Hegesippus over et Udsagn, der er benyttet 

af Paulus (1 Cor. 2, 9.) som Citation, men som- Hegesippus 

finder i Modsigelse med Herrens Ord Matth, 13, 16. — for- 

modentlig dog kun i den Anvendelse, som i gnoslisk Retning 

kan være gjort af hine Ord hos Paulus — har man slåttet Me- 

ningen om, at Hegesippus havde fundet de forskjellige christne 

Menigheder, han besågte, som jådechristelige; medens Meningen 

af hans Vidnesbyrd kun gaaer ud paa at erklære de forskjellige 

Menigheders Overeensstemmelse med det Gamle og Nye Te- 

stamentes Lære.”) Og hvorledes skulde den samme Hegesippus 

(Euseb. 1. c.) have roest den apostoliske Kirke som ,en reen 

Jomfru, hvor Vranglærerne endnu ikke havde vovet at optræde 

med blottet . Hoved”, da dog Paulus, naar han gjældte for 

Vranglærer, havde lært offentlligen og kraftigt nok! 

Men allerede længe får Hegesippus er udenfor Syrien og 

Palæstina ethvert Spor af Jodechristendommen som en Magt ud- 

slettet. Derom vidner den romerske Clemens's Brev til Corin- 

thierne — Paaskefestens Helligholdelse om Søndagen allerede 

%) S. Den christelige Kirkes Ebionitisme $, 82. 
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under Aniceti Førfædre +) — endelig Martyren Justins Skrifter. 

Denne sidste Kirkefader med sin universalistiske Logoslære be- 

tænker sig jo endog paa, om han tår antage dem for Brådre i 

Christo, hvilke endnu overholde den Mosaiske Lov og indråm- 

mer dem kun Frelse, forsaavidt de ikke ville paatvinge Hed- 

ningechristne den samme Underkastelse "under Moseloven. 

Efter Alt, hvad man kan vide, forblev i Pauli Levetid Tilstanden 

den, hvorom han og Ståtte-Apostlene (of c7v10or tijs &xxAn0lac 

Gal. 2, 9.) vare komne overeens: blandt de omvendte Jåder 

iagltoges Moseloven, derimod ikke blandt Hedningechristne. I 

Jerusalem var Jådechristendommens Hovedsæde, og herfra ved- 

bleve Ivrere at gaae ud, som indsaae Inconseqvenisen i Apo- 

”steldecretets Bestemmelser og vilde overtale de Christne af 

Hedenskabet til at overtage Loven. Paulus mådte dem i Theo- 

rien med directe Opposition, i Praxis sågte han at træde mæg- 

lende op ved at fraraade Nydelsen af Offerkjåd og fremfor Alt 

ved sin Iver i at samle Underståltelse fra Hedningechristne til 

de Fattige i Jerusalem. Efter Pauli Bortgang gik den jådiske 

Stat og Templet tilgrunde, Evangeliet udbredte sig seirrigt 

blandt alle Folkeslag af græsk-romersk Dannelse. Under Ha- 

drian bleve Joder og Jådechristine aldeles fortrængte fra den 

hellige Slad, som fra A. 136 af havde ingen flere Biskopper 

af Omskjærelsen og af Juda Stamme. Ebioniterne bleve til 

Kjættere; de bestaae endnu i nogle Aarhundreder med deres 

Forbandelser over Paulus, med afsluttede Synagoger, men uden 

Historie. 

Langtfra at antage en saadan Kamp mellem Paulinismen og 

dem, som lærte: Uden Omskjærelse blive I ikke salige! kan 

man -med stårre Ret paaslaae, at Paulus endnu inden sit Endelig 

saae sin Sag seire, og at Paulinismen har været Christendom- 

mens herskende Form fra Slutningen af første Aarhundrede. 

EL saadant Indtryk og en saadan Anskuelse benægter Baur 

”) Euseb. h. e, 5, 24. 
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i sit Svar paa Hases Skrift at være Fr. AR han har modtaget 

fra den ældste christelige Tids historiske Documenter (Baur a. 

St, S. 71 f£.). Baur mener, at man paa Grund af det store 

Omfang, som de paulinske Skrifter indtage i det N. T/s Kanon, 

lader sig altformeget henrive til Forudsætningen om paulinsk 

Christendom, hvor dog Jodechristendommen utvivlsomt har været 

den herskende. Saaledes vil man ikke opgive Forestillingen 

om, at den romerske Menighed har været væsenllig paulinsk, 

»medens dog Apostelens Breve til Romerne alene kan finde sin 

Forklaring ved Antagelsen af, at Forfatteren fornemmelig har 

havt Menigheden som jådechristelig for Oie”. ,Som der over- 

alt gaves Joder, gaves der ogsaa overalt Jodechristne, om hvis 

Iver for Udbredelsen af deres Anskuelser de paulinske Breve 

indeholde tilstrækkelige Vidnesbyrd.” Alligevel maa dog Baur 

selv indromme, at Fordringen paa alle Christines Omskjærelse 

have de judaistiske Christne snart maallet frafalde. Men dette 

— mener han — have de kun gjort for saameget mere ener- 

gisk al gjåre deres gamle nationale Forret gjældende om. et 

Jodedommen medfådt Aristokrati: de jodiske Christine betrag- 

tede sig selv som de fortrinsviis berettigede Medlemmer af det 

Messianske Rige og vilde kun i de Christne fra Hedenskabet 

see en Slags Troesfæller af underordnet Rang. ,EL Vidnesbyrd 

herom afgiver jo netop det af Hase paaberaabte Sted hos Ju- 

stinus Martyr, hvor denne klager over Jodechristne, der ikke 

vilde betragte Christne af Hedenskabet som deres Broådre, naar 

disse ikke underkastede sig Moselovens. rituelle Forskrifter.” 

»Hvis fremdeles Paulinismen havde været saa almindeligen an- 

laget og Hedningapostelens Lære billiget af Jodechristen, hvoraf 

kan man da forklare sig den Taushed, der hersker om Paulus 

hos en Klasse af de ældste Fædre: Hermas, Papias, Hegesipus, 

Justin? Naar denne Taushed allerede er besynderlig, da fore 

andre Spor videre. Saaledes ere de Clementinske Homilier et 

Skrift, hvis Indhold er for betydeligt, hvis Forfatter råber et 

saadant Dannelsestrin, og hvis Sammenhæng med Tidshislorien er 
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saa nåie, at vi ikke kunne andet end antage, at den Stilling, i 

hvilken Paulus her fremtræder ligeoverfor Jådechristendommen 

og Apostlen Petrus, maa have havt sin Grund i en blandt de 

jødiske Christne vidt udbredt Anskuelse og Stemning. Vi see 

jo her for os kun den videre Udvikling af det, hvorlil den 

forste Begyndelse og de fårste Tilknyttelsespunkter tydeligt nok 

ere os givne allerede i Apostelen Pauli egne Breve,” 

Man kan indråmme, og man har-i Almindelighed virkelig 

indråmmet Rigtigheden af disse Baurs Bemærkninger”), uden 

+) Om den romerske Menighed paa Pauli Tid s. Thiersch, die Kirche im ap. 

Zeitalter S. 163—170. Slg. 346. ,,Noch unter Nerva wurde zu Rom in der 

gerichtlichen Sprache das Christenthum als jidische Lebensart (Iovdatzov 

Biov Dio. Cass. 68, 1:) bezeichmet; diess ist nicht zufållig, sondern es dient 

uns zur Beståligung, dass gerade dort der judåische Bestandtheil der Ge- 

meinde noeh hervortretend und der Unterschied des Christenihums vom 

Mosaismus weniger als etwa in Antiochia bemerklich war.” S. 347: 

»Manche Judenchristen zu Rom konnten, wie spåter noch die Nazaråer iu 

Syrien thaten, den Apostel der Heiden als solchen gelten lassen, ohne ilm 

deshalb får ihren Apostel anzusehen und seinen Schriften gleichen Rang 

mit den heiligen Bichern des alten Bundes einzuråumen.” S: 35053 Ta 

den Visionen des Hermes kommen keine Beziehungen auf Paulus, wohl 

aber seltsame Stoffe jidischer Theologie vor. Spåter begegnet uns in den 

Schriften des Justinus Martyr . . dieselbe Erscheinung. Dasselbe ist in den 

Recognitionen der Fall, von denen man ibrigens nicht sagen kann, ob sie 

in Rom oder unter den Griechen entstanden sind. Sie gelten fir apokry- 

phisch, aber nicht får håretisch; sie sind innerhalb der Gemeinschaft der 

grossen Kirche entstanden, und auch in ihnen wird auf Paulus gar keine 

Ricksicht genommen. Aus dem allen scheint hervorzugehen, dass sich 

bis weit ins zweite Jahrhunders eine theologische Richtung in der Kirche 

selbst gehalten hat, welche von den Schriften des Paulus keinen Gebrauch 

macht, also ihn nicht in demselben Sinne fir eine apostolische Autoritåt 

gelten liess wie den Petrus oder den Johannes.” Reuss, Gesch. der h. Schr. 

$ 106: ,Ubrigens muss die råmische Gemeinde, schon nach der Årt ihrer 

Entstehung, als eine solche betrachtet werden, deren geistliche Bildung 

und evangelische Erkenntniss von der damaligen Entwickelungsstufe der 

palåstinensischen abhångig war, und daher nach dieser zu beurtheilen ist. 

Auch wiirde bei ihrem muthmasslichen Alter und bei der Menge in Rom 

ansåssigen Juden eine andere als Judaistische Richtung-derselben kaum 

denkbar seyn.” Guerike, Gesammtgesch. des N. T.S. 324: ,,Auf der einen 

Seite (in der Råmischen Gemeinde) standen judaisirende Christen, welche 

immer den Gedanken noch nicht aufgeben wollten, dass die Juden als solche 
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al der dog kan uddrages en anden Slutning deraf, end den, hvor- 

lil Baur indskrænker sig i sit sidstomhandlede Skrift (S. 79), ,at 

det forbliver en ubestridt Sandhed, at i den med Apostlerne be- 

gyndende Tid hævdede Jéådedommen en langt stårre Magt og 

greb langt dybere og med større Eftervirkning ind i Christen- 

dommens hele Udviklingsgang, end man sædvanlig forestiller 

sig” (eller — som det vel rigtigere burde hedde — ,end man 

lidligere pleiede at forestille sig”). Det er Baurs ubestridelige 

Fortjeneste, saaledes som vi ovenfor og ved mange andre Lei- 

ligheder have anerkiendt, at han har oplyst hiin Jådedommens 

store Indflydelse paa den ældste Christenhed og givet os en 

langt anskueligere Forestilling, end man tidligere almindeligen 

havde, om Betydningen og Omfangen af den Kamp, som Paulus 

maalte beslaae for sin Sag og sin Person. Men ligesaa vist er 

det, at efter Christendommens Udbredelse udenfor Palæstina tabe - 

sig Sporene af hiin exclusive Jødechristendom, hvis haardnakkede 

Polemik mod Paulus og hans Evangelium skulde tjene til Be- 

grundelse for Antagelsen af en principiel Opposition mellem 

Paulus selv og de ældre Apostle. Selve det Mindesmærke, 

hvilket i denne Henseende skulde afgive det meest positive Be- 

viis, nemlig Clementinerne, indeholder dog, som ovenfor be- 

mærket, deels ved at maatte skjule sit personlige Had mod 

Paulus, der i hiint Værk fremstilles under Simon Magus's for- 

doch fortdauernde Privilegien im Gottesreiche håtten; auf der andern Hei- 

denchristen, welche jene ersteren hoffårtig verachteten ... Der Brief ist 

der hellste Spiegel der Stellung des Apostels zu Juden und Heiden und so 

auch das vollendetste Denkmal derjenigen christlichen Anschauung, auf 

deren Hohe Paulus den palåstinischen Aposteln zuvorgekommen ist. Denn 

allerdings dies Wahre, dass Paulus den Judenaposteln gegeniber dazu be- 

reitet war, die Scheidung des Christenthums vom Judenthum, der Kirche 

von der Synagoge zu vollenden und die Allgemeinheit des Heils durch seine 

Predigt und ihre Erfolge zur Anerkenntniss und Verwirklichung zu bringen, 

liegt ja in der That der verwerflichen Baurschen Annahme eines grellen 

Gegensatzes und Lehrzwiespalte zwischen Paulus und den Judenaposteln 

zn Grunde.” 
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hadte Skikkelse, deels ved at lillægge sin Hovedapostel For- 

kyndelsen af eiendommeligen paulinske Anskuelser Vidnesbyrd 

om, hvorledes Paulus og den paulinske Lære havde vundet al- 

mindelig Anerkjendelse til den Tid, da det blev affattet; hvortil 

endnu kommer den Omstændighed, at Clementinernes Forfatter 

i Simon Magus's Person synes at have villet fremstille ikke ude- 

lukkende Paulus, men ligesaamegel Repræsentanter for den senere 

Udvikling af den paulinske Lære, for den ultrapaulinske, hære- 

lisk-gnostiske Retning.”) 

Unægteligen kan man ikke sige, at der efter Pauli Virk- 

somhed kun gaves Jådechristne, som havde aflagt. alt Jode- 

christeligt, og vare Bekjendere af den paulinske Christendom, 

Ikke blot i Judæa, men ogsaa i Menighederne udenfor samme 

gaves der en fra Paulinismen forskjellig Jodechristendom. Men 

Spørgsmaalet er, om denne overalt viste sig i en saa fjendtlig 

Opposition mod Paulus, og, forsaavidt det virkelig har været 

Tilfældet, om der da fra en saadan sildigere efterapostolisk 

Tids sporadisk fremtrædende Tænkemaade kan slultes til et 

fjendtligt Forhold mellem selve Christendommens fårste For- 

kyndere, Jesu ældre Apostle og Paulus; eller om ikke snarere 

Forholdet i den senere Tid. viser sig saadant, at den indskræn- 

kede Betydning, som den jådechristelige Antipaulinisme udfol- 

dede ved Siden af Hedningapostelens og hans Læres vidt ud- 

bredte og snart almindelige Anseelse, lader slutte til en Over- 

eensstemmelse i Apostlernes Anskuelser, som nedsatte Diffe- 

rentspunkterne mellem dem til en Gjenstand af underordnet 

Vigtighed. 

") ,Der Verfasser ersieht sich als Hauptgegner den Vater der Håresien, den 

Simon — auch desshalb eine åusserst passende Wahl, weil das Simonia- 

nische System als ein eklektisches, das sich der ganzen Gnosis conform 

entwickelte, am besten dazu dienen konnte, in ihm die Gnosis iberhaupt 

zu bestreiten . . . Der eine Gegner repråsentirte die ganze Entwickelung.” 

Uhlhorn: Die Homilien und Recognitionen Gått. 1854 S. 297, 
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Med Rette har Ritschl”) gjort: opmærksom paa, hvorledes 

man ved den sædvanlig anvendte Methode i Fremstillingen af 

det paulinske Lærebegreb — f. Ex. hos Usteri, Neander, Schwegler, 

Baur — har bidraget til at underståtte den af Baur og hans 

Disciple paastaaede uforsonlige Modsætning mellem Paulus og 

de andre Jesu Apostle, idet man under hiin Titel kun pleiede 

at fremstille de paulinske Lærdomme, hvilke udtrykke Apostlelen 

Paulus's fra Jådechristendommen bortvendte Retning, uden at an- 

lyde, hvorledes han i meget væsentlige Punkter fastholdt An- 

skuelser, der tillige ere Jådechristendommen eiendommelige. 

Derved har det faaet Udseende af paa den ene Side, som om 

der tilkom Paulus en Originalitet, hvorved egentlig denne Apostel, 

ikke Jesus, havde været den egentlige Christendoms Stifter, paa 

den anden Side, som om Klåften mellem den jådechristelige og 

den paulinske Retning havde i den apostoliske Tid været langt 

betydeligere, end den var. Ritschl har derfor indlagt sig For- 

ljeneste ved en Efterviisning af, hvad han kalder ,den paulinske 

Læres neutrale Basis” (St. S. 53—65), som Lechler (Das 

nachapostolische Zeitalter 1851) 0. A. have videre udført, og 

hvoraf det fremgaaer, at det egentlig fårst er ved Løsningen 

af Spørgsmaalet, hvorledes den Enkelte vinder Frelsen og Ind- 

gangen til det evige Liv, Paulus fjerner sig fra de andre Apostler 

ved en Fremstilling, der dog kun er en videre Udvikling af det, 

som nådvendigviis indeholdes i Jesu Evangelium, medens han i 

Læren om Gud, om Aabenbaringen, om det Gamle Testamente 

og dets Benyttelse, om Hedningenes religiåse og sædelige Vil- 

kaar, om Engle og Dæmoner, om Satan og hans Rige, om Jesu 

Parusie og Eschatologien staaer aldeles paa samme Grund som 

de saakaldte jådechristelige Apostle. Jo grundigere og dybere 

man gaaer ind påa denne Undersøgelse, desto mere vil man 

fremdeles overbevise sig om, hvorledes der hverken paa Pauli 

Side findes — som man saa ofte har fremstillet det — reen 

”) Die altkatholische Kirche 1850 S. 53 ff, 
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Idealisme uden Blanding af traditionel-materielle Anskuelser, 

ei heller paa de andre Aposilers Side en grov Materialisme 

uden ideelle Elementer.=) 

Det er ogsaa langt fra, at Baur nægter Rigligheden af 

disse Bemærkninger: tvertimod har han i sit ovennævnte Sen- 

debrev til Hase benyttet dem%%), men ikke destomindre kan 

han ikke bevæges til Antagelsen af, at den historiske Proces, 

hvorved den christelige Kirke fra forskjellige Elementer sluttede 

sig sammen til Eenhed, allerede skulde være afsluttet i det første 

christelige Aarhundrede. Han finder det naturligt, ,at der dan- 

nede sig el medierende Lærebegreb, hvor Paulinismen kom Jåde- 

christendommen imåde med sin Ligestilling af Tro og Gjerninger, 

og med sin Anerkjendelse af Loven i dens sædelig-religidse 

Betydning; — at navnlig Paulinismen i sin Modsætning til 

Judaismen viste sin aandelige Frihed og Overlegenhed derved, 

al den i Bestræbelsen for at aandeliggjåre Jådedommen og op- 

falte de christelige Ideer under jådiske Anskuelser, søgte lige- 

saameget "at accommodere sig efter Jådechristendommen som 

7) Hvor uretfærdigt man i denne Henseende navnlig har behandlet det Skrift 

i N. T., som ansees for at fremstille Jédechristendommen i dens troeste 

Skikkelse, og hvis apostoliske Authentie netop i Baur og hans Disciple har 

fundet ivrige Forsvarere, nemlig Johannis Apokalypse, er bekjendt. Imidler- 

tid kan denne Forfatter, der beskriver det himmelske Jerusalem som Staden, 

»hvori intet Tempel sees, thi dens Tempel er Herren, Gud den Almægtige 

og Lammet”, og , hvor der ikke behåves Sol eller Maane til at skinne, thi 

Guds Herlighed oplyser den, og Lammet er dens Lys” (Apoc. 21, 22. 23), 

der forklarer ,,de skinnende Linklæde;, hvori de Hellige skulle vise sig 

ved Lammets Bryllup”, om ,,deres Dyder” (Apok. 19,8) etc. dog ikke anta- 

ges for at skulle have været udelukkende hildet i cras materielle Forestil- 

linger om Messias og hans Rige. Slg. Theol. Tidsskr. 10 B. S. 334—388. 

++) Saaledes bemærker han a.St.S$.80: ,Der radicalste Bruch mit dem Juden- 

thum war der Antinomismus des Apostels Paulus; aber er betraf nur das 

Gesetz, und was durch den das Gesetz aufhebenden Glauben im Judenthum 

verneint wurde, wurde demselben auf der andern Seite positiv wieder er- 

selzt durch das døgmatische System des Apostels, dessen im Judenthum 

wurzelnde Ideen schon die ersten Elemente jenes Dogmatismus waren, 

welcher in der Folge die sittlichen Grundlagen des Christenthums so sehr 

uberwucherte,” 

12 
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al hæve denne op til sig og fremfor Alt at uddanne og bringe 

til almindeligere Anerkjendelse saadanne Ideer og Anskuelser, 

i hvilke Eenheden af det christelige Samfund fremstiller sig, op- 

hævende alle Forskjelligheder og Modsætninger i sig; — al 

heller ikke Jådechristendommen lige fra Begyndelsen af tilslut- 

lede sig for den paulinske Universalisme, men kun sågte at 

judaisere den, medens derimod de Christne af Hedenskabet i den 

samme Eenhedens Interesse optoge de Former, som Jådechri- 

stendommens hierarchiske Organisationsaand frembåd, for og- 

saa udvortes at realisere Ideen om een christelig Kirke.” Men 

denne gjensidige Eftergivenhed og Imådekommen kan Baur fårst 

lænke sig som Resultatet af en langvarig Udvikling under Kamp 

og Strid mellem de modsalte Parlier. Alligevel er det dog be- 

synderligt, om der ikke allerede hos Apostlerne skulde have 

været Opfordringer og Betingelser til ved eget Exempel at vise 

Veien og gaae i Spidsen for en saadan Udvikling”). 

Gaae vi da nu over til Betragtningen af selve det N. T.Js 

Skrifter, for at kjende, hvorvidt der i disse skulde, som Baur 

og hans Disciple paastaae, findes Spor til en væsentlig og prin- 

cipiel Modsætning mellem Paulus og de dvrige Apostle, da ere 

vi her forelåbigen. nådte til at see bort fra et Skrift, som ty- 

deligst fremstiller disse Evangelielts fårste Forkyndere i fuld- 

kommen Samklang og gjensidig Anerkjendelse af hinandens 

”) Med Rette yttrer Reuss netop i Anledning af denne Tendents til først at 

tænke sig Ideen om een christelig Kirke opstaaet efter et meget langt 

Mellemrum og en sildig Udvikling: ,,Es ist nicht das Gesetz solcher Ent- 

wickelung, dass jeder weitere Schritt immer nur nachdem der vorherge- 

hende sich ausgelebt hat geschehen kønne. Die schaffenden Geister treten 

nicht bloss nach einander sondern auch neben cinander auf, måglicher- 

weise sich gegenseitig fårdernd und bildend, Das Wesentlichste ist, dass 

sie hier weniger von einander zu lernen hatten, als aus der gleichen 

Quelle, die ihnen allen zugånglich war und aus welcher jeder nach dem 

Masse seiner Gaben schåpfen kånne” (Gesch, d. N. T. $ 223). 
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Lære og Virksomhed, nemlig Apostilernes Gjerninger. Thi efter 

de ommeldte Kritikeres Paastand er den i dette Skrift med- 

deelte Fremstilling af den apostoliske Kirkes Forhold, langtfra 

at stålle sig til den historiske Virkelighed, udarbeidet i den 

Hensigt, at bringe hiin Opposition, som skal fremlyse af Apost- 

lernes egne Skrifter, i Forglemmelse: den Lucas tillagte Apo- 

stelhistorie skal netop ved sin skjulte, men dog synlige Be- 

stræbelse for at udjævne og udviske hiint polemiske Forhold 

forraade sig som et Product fra en sildigere Tid, hvor det for 

Kirkens Eenheds Skyld var vigtigt at fremstille Aposllerne læ- 

rende og virkende i fuldkommen Enighed og Overeensstemmelse. 

Vi skulle senere komme til nåiere Pråvelse af demne Forestil- 

ling om Apostelhistoriens Hensigt og Beskaffenhed, medens vi 

af den anfårte Grund for det Fårste kun ville tage Hensyn til 

de Skrifter, hvis apostoliske Authentie Baur selv har hævdet og 

laget i Forsvar. Disse ere, som vi ovenfor have oplyst, paa 

den ene Side de Breve, som findes optagne i det N. T. til 

Romerne, Korinthierne og Galaterne under Pauli Navn, paa den 

anden Side Apokalypsen, som af den Baurske Skole vindiceres 

Apostlen Johannes. 

Det fortjener nu imidlertid ved denne Leilighed en særegen 

Opmærksomhed, hvorpaa ogsaa een af de Theologer, som i et 

udførligt Værk bestred de Baurske Anskuelser=), har lagt Vægt, 

at det ikke mangler os paa Steder i de paulinske Breve, hvor 

Apostlen selv tydeligen og udtrykkeligt henviser til den Over- 

" eensstemmelse, som herskede mellem ham og hans Medapostle 

i Henseende til Indholdet af "deres Prædiken. Imod dem, der 

i den Korinthiske Menighed benægtede eller betvivlede Læren om 

de Dådes Opstandelse, beraaber saaledes Paulus sig paa, hvorledes 

”) G. P, Lechler i sit-af det Taylerske theologiske Selskab kronede Priis- 
skrift: Das aposlolische und nachapostolische Zeitalter, mit Ricksicht auf 

Unterschied und Einheit zwischen Paulus und den iibrigen Aposteln, zwi- 

schen Heidenchristen und Judenchristen. Harlem 1851. 

12” 



178 

han blandt det Første, han havde forkyndt Korinthierne, var 

netop Christi Dåd og Opstandelse, forudsagt i det Gl. Test. og 

bekræftet ved det, som han selv og de andre Apostler havde 

oplevet, idet den korsfæstede og dåde Frelser havde aaben- 

baret sig først for hine, senere for ham (Paulus) -— yrigtignok den 

ringeste af Apostlerne og ikke værdig at kaldes en Apostel, 

fordi han havde forfulgt Guds Menighed, men dog paa den an- 

den Side i den Grad værdiget Guds Naade, at han havde arbeidet 

mere énd de Alle (7zsg1000rsg0v avrøv mdvtæv åxomiuoa, 0ovx 

dy 02, aA 7 xaQIG Tod Jsov 7 cvv åuoi 1 Cor. 15, 6—10)”; 

og nu tilfåier han V. 11: ,Hvad enten det da er mig eller de 

Andre, saaledes prædike vi, og saaledes troede I (sits ovv éym, 

ælte 8xslvor, ovTæG xnQV000mEv za ovTæg émiotevcute)”. Lige- 

som i Forkyndelsen af slige historiske Kjendsgjerninger, hvor- 

paa Christendommen var ståltet (slg. 1 Cor. 11, 22—25), saa- 

ledes finde vi ogsaa, som allerede ovenfor er oplyst, Paulus 

i fuldkommen Overeensstemmelse med de andre Apostler i saa 

mange Punkter af den apostoliske Prædiken, at Differenzen 

mellem dem synes ganske at forsvinde indtil.det ene Punkt 

om Moselovens Forhold til Christi Evangelium. Medens Paulus 

udtrykkeligen lærer Moselovens Ugyldighed for alle Christine, 

maae vi af flere Omstændigheder slutte, at de ældre Apostle 

ikke blot i Begyndelsen af deres apostoliske Virksomhed for- 

bandt Overholdelsen af Moselovens rituelle Forskrifter med Troen 

paa Jesu Messianitet, men ogsaa senere indskrænkede sig til Er- 

klæringen om Hedningechristnes Fritagelse for Moselovens Iagt- 

tagelse. Heri ligger nu vistnok en Afvigelse, hvilken kan til- 

lægges en meget forskjellig Betydning. Baur har udstrakt denne 

saa vidt, at Forholdet mellem Paulus og de andre Apostler skal 

have været et saadant, hvorved ,det ene af Partierne efter sin 

Anskuelse om Christendommen ikke kunde fælde andet end en 

benægtende Dom om det andets Christendom”%). En Hoved- 

") Das Chr. und die chr. Kirche, $. 53. 
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stolte for denne sin Anskuelse finder Baur i det bekjendte Sam- 

menslåd i Anliochien mellem Paulus og Petrus, hvorom den Første 

har givet en Fremstilling i sit Brev til de galatiske Menigheder (Gal. 

2,11.ff.).. For rigligen at opfatte denne Begivenhed, maae vi imid- 

lertidsee den i Forbindelse med hvad der tidligere”) var forefaldet 

i Jerusalem og som fortælles umiddelbart foran af Apostlen, 

medens vi dog ogsaa ved denne Leilighed ville indtil videre 

afholde os fra at gjore Brug af de Oplysninger, som Aposti- 

lernes Gjerningerne ved Beretningen i det 15de Cap. om det saa- 

kaldte Apostoliske Convent meddeler os over de daværende 

indre Forhold i den apostoliske Menighed. — Efterat Paulus i 

fjorten Aar (Gal. 2, 1. slø. 1, 18) havde virket for Evangeliets 

Udbredelse udenfor Palæstina, fortæller han, at han begav sig 

til Jerusalem, for at gjåre deels den christelige Menighed over- 

hovedet, deels dens anseete Forstandere, de ældre Apostler, i 

Særdeleshed bekjendte med den Maade, hvorpaa han pleiede at 

forkynde Evangeliet for Hedningerne. Anledningen dertil var, 

at Paulus maalte frygte for, at judaistisk-sindede Christne, som 

gjorde Omskjærelse og Iagttagelse af Moselovens Forskrifter tij 

ueftergivelig Betingelse for Optagelse i de Christines Samfund, 

- skulde lægge Hindringer i Veien for en Virksomhed, hvilken 

det var lykkedes at vinde saa stor en Mængde Hedninger for 

Evangeliet, at der nu existerede en christelig Menighed af Uom- 

skaarne, som, om den i Mængde ikke allerede kunde maale sig 

med, dog snart. vilde overgaae den christne Menighed af Om- 

skjærelsen. Selv overbeviist om sit Apostelkalds paa umiddel- 

bar guddommelig Aabenbaring ståttede Gyldighed og om sin 

evangeliske Prædikens Sandhed, der ikke behåvede udvortes 

Vidnesbyrd til Stadfæstelse, maatle dog Paulus være betænkelig 

ved Følgerne af, at det muligen kunde lykkes det judaistiske 

”) Thi at hensætte hvad der fortælles Gal. 2,1—10, til en sildigere Tid, end 

hvad der berettes 2, 11. ff., dertil giver Pauli Fremstilling ingen Anled- 

hing. 
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Parti at fremstille hans Apostolat som beråvet de Disciples 

Anerkjendelse og Bifald, hvilke Herren i sit jordiske Liv selv 

havde udvalgt og dannet til Evangeliets første Forkyndere. 

Pauli egen Fremstilling ved denne Leilighed nåder os til at 

adskille hine jådechristelige Ivrere med deres ubetingede -For- 

dring om Moselovens lagttagelse fra selve de jådechristelige 

Aposlle — thi om disse kunde dog Paulus ikke have brugt Ud- 

trykket: då tovg magsrcaxtovg Wwsvdadélgovs (Gal. 2, 4.) — 

men udelukker ikke Forestillingen om, at hine Apostle havde 

hidtil i Regelen ansecet de Christne forbundne iil Iagttagelse af 

Moselovens rituelle Forskrifter og ventet, at de dåbte Prose- 

lyter senere vilde lade sig omskjære. Det lykkedes imidlertid 

Paulus at vinde de ældre Apostlers Anerkjendelse -for sin apo- 

stoliske Prædiken og Virksomhed. Jakobus, Petrus og Johan- 

nes, disse tre af Apostlerne, der nåde den håieste Anseelse 

(ot doxovdvrsc sivar tr V. 6, of doxovvrec ctvA01 slvor V. 9), 

fandt Intet at lægge til hans Lære (ovdåv meocarédervto V. 6) 

og i Erkjendelse af, at det var betroet Paulus at prædike 

Evangeliet for de Uomskaarne, ligesom Petrus for de Oinskaarne” 

(V. 7), »rakte de ham og Barnabas Samfundshaand, at disse 

skulde prædike hos Hedningene og hine hos Jøderne (ds&iæg - 

owxav 2uoi xal Bagvafpa xowvæviac, iva nus mér stg T& &dvn, 

avtot Ø2 &ic Tyv 7rsgi7ounv V. 9). Titus, en Hedningechristen, 

som Paulus med Forsæt havde taget med til Jerusalem paa 

denne Reise, blev ikke nådt til at lade sig omskjære (V. 2), 

og af de ældre Apostle blev der kun paalagt Missionairerne 

blandt Hedningerne at erindre sig de fattige Christne i Jeru- 

salem, (der paa Grund af flere Omstændigheder: de tidligere 

Forfålgelser etc. befandt sig i meget trængende Omstændig- 

heder). 

Dog, umiddelbart derefter fortæller Paulus, hvorledes han 

havde været nødt til aabenbart at tale imod Petrus, da denne 

var bleven det Princip utro, hvilket var blevet anerkjendt af 

Apostlene ved den ommeldte Sammenkomst i Jerusalem. Petrus 
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havde nemlig under et Besåg i Antiochien forst pleiet broderlig 

Omgang med de hedenske Christine sammesteds, havde spiist 

med dem elc. men senere, efterat nogle judaistiske Christine 

vare ankomne fra Jerusalem %), havde han afbrudt dette For- 

hold, af Frygt for disse, Delte havde havt den Virkning, at 

ogsaa andre Jodechristne, og selv Barnabas, hvilke tidligere havde 

ligesom Petrus sal sig ud over den rituelle Moselovs lagtta- 

gelse, lode sig ,henrive af et lignende Hykleri” (8x0x0i084). 

Nu troede Paulus ikke længere at burde tilbageholde offentligen 

i Menighedens Nærværelse at erklære sig om det Urigtige i 

Pelri Opførsel. Med slaaende Dialektik efterviser han, hvor- 

ledes Petrus ved at vende tilbage til den jodiske Leveviis, som 

han eengang havde opgivet, anklagede sig selv som skyldig i 

en Pligtstridighed, "hvortil da ingen Ringere end Christus selv 

havde givet Anledning (ea Xorortoc guuetiag didzovog V. 17), 

medens den videre Fålge af en saadan fornyet Tilslutning til 

Judaismen vilde blive den, at de hedenske Christne maatte 

ansee Overtagelse af Moselovens Forskrifter for en nådvendig 

Betingelse til ab vinde Guds Naade. Hvorledes Petrus optog 

denne Ireltesættelse, derom tier Paulus, idet han umiddelbart 

fra det historiske Referat gaaer over til en videre dogmatisk 

Udvikling, bestemt til at overbevise de galatiske Hedningechristne 

om det Uriglige i at underkaste sig Judaisternes Fordringer om 

Moselovens lagttagelse. 

I hvilket Lys betragter nu Baur hine Bur ikdubed en ae Il. den 

lange Tid af fjorten Aar siden Pauli Omvendelse” — bemærker 

han”) — havde altsaa de ældre Apostle saalidt endnu gjort 

noget Skridt til at komme ud -over deres jådiske Particularisme, 

al de ogsaa endnu gjorde Grundsætningen om Omskjærelse til 

7) tives &no Waxwfpov V. 12 skal vel ikke angive, at de udtrykkeligen vare 
sendte af Jacobus, men kun betegne dem som hårende til Jacobi Tilhæn- 

gere, der i Jerusalem stod i Spidsen for den christelige Menighed og selv 

iagttog Moseloven. 
””) Das Christenthum und die chr. Kirche S, 51 fr. 
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ueftergivelig Betingelse for Optagelse i det messianske Samfund. 

"Om de nu endog af Hensyn til den Velsignelse, der havde led- 

saget Evangeliets Forkyndelse hos Hedningene og ligeoverfor 

den paulinske Dialektiks tvingende Grunde ikke havde Noget at 

indvende mod Hedningemissionens uhindrede Fremgang, kom 

de dog ikke videre end til Indréommelsen af et dobbelt Evange- 

lium, eet for Jåderne og eet for de Uomskaarne, een Jåde- 

mission og een Hedningemission: begge skulde gaae deres Vei 

uafhængigt og selvstændigen ved Siden af hinanden, uden at 

krydse hinanden, og kun Velgjérenhed mod Modermenighedens 

Fallige skulde være det sammenknylttende Baand. - Snart viste 

det sig imidlertid ved Omstændighedernes Magt, hvorlidt man 

var istand til at holde sig indenfor de saaledes afstukne Grænd- 

ser. Det maatte komme til et Brud mellem Paulus og de ældre 

Apostler, saaledes som det stilles os for Oie i Sammenstådet 

mellem Petrus og Paulus i Antiochien, hvorom Apostlernes Gjer- 

ninger har iagllaget en fuldkommen Taushed, medens vi i de 

paulinske Breve ikke finde den ringeste Antydning om, at den 

dengang opstaaede Uenighed mellem de nævnte Aposile senere 

er bleven udjævnet. Derimod see vi af de Clemenlinske Ho- 

milier (XVII, 19), hvorlidt judaistiske Christne endnu i sidste 

Halvdeel af det 2det Aarhundrede havde glemt det haarde Ord, 

som Paulus havde talt mod deres Apostelfyrste, og selv det 

kirkelige Sagn, der bringer atter Apostlerne sammen, lader den 

gjensidige Anerkjendelse først komme istand mod Enden af et 

langt Tidsrum.” ”) 

Imod denne Opfattelse lader der sig dog gjåre betydelige 

Indvendinger, hvoraf nogle ligefrem ville fremstille sig for en- 

”) Af et Skrift, som skal have fårt Navn af Prædicatio Pauli og som citeres 

i et Skrift, der findes vedhængt Cyprians Værker, De rebaptismate, er fål- 

gende Fragment bleven opbevaret: 

»Post tanta lempora Petrum et Paulum post collationem evangelii in 

Jerusalem et muluam cogitationem ct altercationem et rerum agendarum 

dispositionem postremo in Urbe quasi tunc primum invicem sibi esse cog- 

nilos.” y 

er 
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hver Læser. af Pauli ommeldle Brev, medens andre støtte sig 

ul Combinalioner af hvad der ellers cer os bekjendt af den 

forste Meningheds og Apostlernes Forhold, endogsaa om vi 

ville see bort fra de Oplysninger, som Aposilernes Gjerninger 

er istand til at meddele os. Jo flere Aar der vare forlåbne 

fra den Tid, Evangeliet begyndte at prædikes for og antages af 

Hedningene, desto mindre lader det sig antage, at Jesu ældre 

Apostler kunde være uvidende om den Virksomhed, som Hed- 

ningemissionen udfoldede. Allerede længe får -den ommeldte 

Sammenkomst med Paulus i Jerusalem maatte dog Betragtningen 

over den Velsignelse, som ledsagede Evangeliels Forkyndelse 

blandt de Uomskaarne, i Forbindelse med stedse dybere Ind- 

trængen i de af Jesus. Christus i Ord og Gjerning udtalede 

Principer have afholdt Apostlerne fra en saa cras og overtroisk 

Fanatisme, som udtalede sig i de Jodechristines Fordring, der 

gjorde Optagelse i det chrislelige Samfund og Adkomst til den 

evige Salighed afhængig af den rituelle Moselovs Iagttagelse. 

I andet Tilfælde kunde Afgjårelsen af Spårgsmaalet om de 

Christues ubetingede Forpligtelse mod denne ikke være bleven 

udsat saa længe. De Tanker, der — for at gaae ind i den 

Baurske Anskuelse — i Ap. G. 15, 7—9. ere lagte Petrus i 

Munden om »hvorledes Gud, Hjertekjenderen, ved at give ogsaa 

de Troende af Hedenskabet den hellige Aand og rense deres 

Hjerter ved Troens Kraft til Hellighed havde vidnet om, at han 

ingen Forskjel gjorde mellem de omskaarne og de uomskaarne 

Troende,” maalte dog, hvad enten de nu virkeligen ere blevne 

udtalede af Petrus ved den i Ap. G. angivne Leilighed eller 

ikke, ogsaa have paatrængt sig Jesu Apostler, ænden Paulus ud- 

viklede- dem til fuld Klarhed og erhvervede sig sine Medapost- 

lers udtrykkelige Billigelse for deres praktiske Anvendelse. 

+I andet Tilfælde havde de jådiske Apostle, ligeoverfor de stræn- 

gere judaistiske Christnes Fordring om alle Christines Forplig- 

telse til Moselovens lagttagelse ikke 'saa villigt rakt Paulus og 

Barnabas Broderhaand. Dersom de selv havde deelt hine Iv- 
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reres Qverbeviisning, maatte de jo have, med stårre Ret end 

Luther senere ved en Controvers af langt ringere Betydning 

bortstodte Zwinglis Haand, aabent erklæret sig imod en saa 

formastelig Nyhed, som Hedningemissionairerne havde indfårt. 

Det er saa langt fra, at Pauli Beretning antyder en saadan 

Tænkemaade hos de jådiske Apostle, at han strax efter i For- 

tællingen om Petri Forhold i Antiochien beskylder denne Apo- 

stel og de dvrige Jådechrisine, som tilligemed ham havde om- 

skiftet den af dem indtagne friere Stilling til Moseloven med en 

ny Underkastelse under dennes rituelle Forskrifter, ligefrem for 

»Hykleri”, At Paulus her kun fra sin Subjektivitet af havde 

kunnet opfatte Petri Handlemaade i delte Lys, er en Paastand, 

som ikke finder Medhold i en naturlig og sammenhængende 

Betragtning af hvad der forefaldt i Jerusalem og Antiochien. 

Baur forestiller sig Petri friere Opfårsel i Antiochia som en 

bieblikkelig Virkning af. den Overyægt, Paulus ved sin Nær- 

værelse og sit Exempel udåvede paa den mindre charakteerfaste 

Apostel, der ved Ankomsten af strængere Jådechristne fra 

Jerusalem alter bragtes ud af den uvante Tankegang og nu 

igjen vendte tilbage til sin tidligere Overbeviisning om Mose- 

lovens Nådvendighed, hvilken der ikke findes noget Spor af at 

han fra den Tid har opgivet. Men ligesom allerede den fuld- 

komne Taushed i Pauli Relation til Galaterne om nogen Ind- 

vending eller Forsvar fra Petri Side tyder paa, at denne Apo- 

stel har fålt Vægten og Sandheden af Pauli Anklage og af hans 

Fremstilling om Fålgerne af en Inconseqvenz som den, der her 

var begaaet, saaledes fåres. vi overhovedet ved alsidig Dråftelse 

af de Momenter, som her maa komme i Betragtning, til en 

Forestilling om Petri Forhold, der bestyrker Pauli Bedéåmmelse 

af samme, forsaavidt ,Hykleri” her ikke saameget er at for- 

staae om Fornægtelse af en fuldkommen klar Overbeviisning -» 

som om en Tvetydighed i Opfårsel, hvortil en indre Uklarhed 

og Tvetydighed svarede. 

Midt i Jerusålem, omgivne af Landsmænd, der med Stræng- 
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hed iagttoge deres Fædrelov, havde Jesu Apostle, opvoxne 

under Lydighed med dennes rituelle Forskrifter, saameget min- 

dre Opfordring til at erklære sig imod disses Iagttagelse, (uag- 

let de ved Evangeliets Lys baade selv havde erkjendt og med 

Iver lærte, at det ikke var ved denne Lydighed, men alene ved 

Troen paa Guds i Chrislo aabenbarede Naade at Frelse og 

Salighed var betinget), som Jesus Christus selv havde i sit jor- 

diske Liv underkastet sig Lovens Forskrifter, og» en Opgivelse 

deraf kun vilde have givet Jodernes Uvillie mod den nye Sect 

foråget Næring og begunstiget Mistanken om dens religidse og 

politiske Farlighed. Men ved at anerkjende Pauli Apostolat, 

der optog Hedninger til Medlemmer af Christi Samfund uden al 

paålægge dem Moselovens rituelle Forskrifter, havde imidlertid 

Petrus og hans Medapostle lagt deres Overbeviisning for Dagen 

om at Moselovens Iagitagelse ikke var nogen ubetinget Nod- 

vendighed for Deelagtighed i Frelsen ved Christus, skjåndt de 

for sig selv og de jådiske Christne forbeholdt sig Ret til en 

Levemaa der, om den ikke længere skulde være Gjenstand 

for en religibs, dog kunde være det for en national Pietet. 

Petrus kunde derfor i Antiochien have fortsat det samme For- 

høld til Moseloven, som han iagttog i Jerusalem, uden at han 

vilde have givet de Christne af Hedenskabet Anledning til at 

beklage sig over ham. Paa den anden Side maatte han ogsaa 

i Conseqvenz med den Aand, som havde besjælet Apostlerne ved 

deres Sammenkomst og Aftale i Jerusalem, kunne have opgivet 

sin jodiske Leveviis, naar denne vilde have forhindret An- 

erkjendelsen af det fulde broderlige Samfund mellem Jåde- 

og Hedningechristne. Men efterat han i sit Hjertes heftige 

Trang til at slutle sig néie sammen med de hedensk-chri- 

stelige Brådre først havde opgivet Lovens strænge Obser- 

vanis, kunde han ikke — som han dog forsågle — vende 

lilbage til denne og unddrage sig Hedningechristnes nærmere 

Omgang, uden at paadrage sig Bebreidelsen for, at han havde 

tilladt sig Noget, som var pligtstridigt, og derved tillige give 
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den Forestilling Medhold, at den rituelle Lovs lagttagelse var 

et Forlrin, som egenllig alle Christine burde tilegne sig. Pau- 

lus, som erklærede sig for Lovens Ophævelse for alle Christne; 

de jodiske Christne, som fordrede Lovens Iagttagelse af alle 

Christne, handlede hver for sig conseqvent. Men det Forhold, 

hvorved Petrus troede al kunne undgaae at give Forargelse, 

maalle nådvendig fremkalde denne saavel hos de paulinske 

Hedningechrisine som hos de judaistiske Christne. Hans In- 

conseqvenz havde unægltleligen sin sidste Grund i en Frygt for 

aabent og dristigt at vove det Skridt, som dog engang maatle 

gjores og som Paulus allerede havde gjort, nemlig udtrykke- 

ligen at erklære Loven ugyldig for Christne. Petrus lod sig 

afskrække af Hensyn til den Opsigt og den Tvedragt i den 

jerusalemske Menighed, som en saadan Erklæring vilde frem- 

kalde. Hans egen Anseelse hos de jådiske Christne kunde derved 

rokkes, og hans Virksomhed blandt Jåderne indskrænkes. Han 

havde tilladt sig at gaae ud over de Grændser, som man i Je- 

rusalem ansaae for at danne den rette Midte og Aggro 

Udvei til Partiernes fuldkomne Forsoning med hinanden; men 

Følgerne af dette Skridt: havde han ikke tilstrækkeligen over- 

veiel og havde saaledes indviklet sig i Vanskeligheder, som 

vistnok alene kunde fuldkommen hæves ved modigt og hen- 

synslåst i Praxis al gjennemfåre, hvad han dog egenllig i 

Theorien erkjendle for det Rigtige. 

Til dette Skridt var det, at Paulus opfordrede ham, og man 

maa slulle fra den Taushed, hvormed han forbigaaer Sagens 

videre historiske Udvikling, at Petrus erkjendte Hedningaposte- 

lens Berettigelse til her”) åt optræde imod ham. Men derfor 

”) ,Hier, wo Petrus in einem fremden Berufkreis eingetreten war fad irrte, 

da fand sich Paulus und brachte den Irrenden zurecht. Es war hier an 

seinem Orte, und wie in der Gemeinde zu Jerusalem er sich håtte missen 

derRige des Petrus unterwerfen, so musste zu Antiochien Petrus sich von 

ihm zurechtweisen lassen”. Thiersch: Die Kirche im apostol. Zeitalter, S. 

134. Denne Henviisning (til Ap. G. 21, 21 ff.?) er meget træffende, men 

vi ville forst senere faae Leilighed til nærmere at gaae ind derpaa. 
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var det dog ikke strax afgjort, at Petrus skulde ansee el saa afgjo- 

rende Brud med Judaismen for at være i Kirkens Interesse paa 

det Standpunkt i Udvikling, hvori den for Oieblikket befandt sig. 

Det kirkelige Sagn, hvortil Baur henviser (s. ovenfor S. 182 Anm.) 

har under en temmelig uklar og mindre paalidelig Form maa- 

skee dog truffet det Rigtige, forsaavidt som deri er udtalt, at 

den fuldkomne Overeensslemmelse i at ordne de Christnes For- 

hold til Moseloven først kom til Udtalelse fra Petri Side mod 

Slutningen af Apostlenes Levetid. Derimod var det naturligt, 

at ligesom det fanatisk-antipaulinske Parti, som forisatte sig og 

fandt en Repræsentant i Clementinernes Forfatter, kun opægge- 

des til en større Forbittrelse mod den overtroiske Judaismes 

lappreste Bestrider: ved hiin Opposition mod Petrus, saaledes 

toge de orthodoxe Kirkefædre, der levede til en Tid, hvor det 

omtvistede Spørgsmaal forlængst var afgjort, deres Tilflugt ul 

de forunderligste Hypotheser, for at forklare sig en Begivenhed, 

der ingenlunde er saa uforklarlig, naar man hensætter sig paa 

det relte historiske Standpunkt. X) 

Til Grund for Apostlerne Pauli og Petri Sammenståd i ræs 

tiochien, der er bleven fremstillet, oplyst og bedåmt i de meest 

forskjellige Retninger, laae saaledes ingenlunde nogen principiel 

Modsælning i Betragtningen af Moselovens Iagttagelse som en 

noådvendig Betingelse for Deelagtighed i Frelsen ved Christo. 

Derom vare begge Aposller fuldkommen enige, at Optagelsen i 

Christi Samfund og Adkomst til den evige Salighed ikke var 

afhængig af den rituelle Moselovs Opfyldelse eller Ikkeopfyl- 

delse; men hvorvidt man burde med Pauli Dristighed ogsaa 

erklære sig imod Lovens relative Gyldighed for Jodechristne, 

derom synes Pelrus og de ældre Apostle endnu længere Tid 

+) Clemens Alexandrinus (Euseb. 1,12.) meente, at ikke Apostlen Kephas 

(Petrus), men en anden Jådechristen, een af Jesu 70 Disciple, havde væ- 

ret den, hvorom Paulus a. St. fortæller. Hieronymus (hvem Augustin ved 

denne Anledning modsagde epp. ad Hier. 8. 9. 11. 13. 19) antog efter æl- 

dre græske Førgjængere, at den hele Strid mellem Paulus og Petrus havde 

været et aftalt Spil mellem Apostlerne, for at faae Leilighed til at udtale 

de rette Grundsætninger om den christelige Frihed. 
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efter Sammenkomsten i Jerusalem ikke at være komne til fuld- 

kommen Klarhed med sig selv. Denne Tilbageholdenhed for- 

aarsagede. Paulus og den paulinske Christendoms Fremgang 

store Vanskeligheder, men var paa den anden Side i Forsynets 

Haand et Middel til at bevare Kirken for de extreme Retninger, 

hvori Paulinismen snart udartede i de gnostiske Secter, hvis Spi- 

rer vi ere istand til at forfålge lige op til den apostoliske Tid. 

En lignende Utilfredshed og Forstemthed som vi i en sildigere 

Epoche af Kirkens Udviklingshistorie kjende hos Reformatorerne 

Lulher og Melanchton ved Bedémmelsen af adskillige Forholds- 

regler og Handlinger, som hver for sig foretog eller undlod i 

den fælleds Overbeviisning om den evangeliske Læres Sandhed, 

men med forskjellig Mening om, hvorledes denne skulde hen- 

sigismæssigst gjore sig gjældende, kan tjene til at oplyse For- 

holdet mellem Paulus og de andre Apostler. Som Yltringer af 

en saadan Stemning — uden derfor med Baur og hans Disciple 

at tænke paa ,en undertrykt Harme og inderlig Forbittrelse””) — 

kan man gjerne ansee det for, naar Paulus med ironisk Sideblik til 

den Autoritet, hvilken hans judaistiske Modstandere tillagde de 

ældre Apostle fremfor ham, har betegnet disse som ,de meget 

hoie Apostle” (of værsgltaæv &moctokor, 1 Cor. 11, 5. 12, 11.), 

»for hvilke han dog ikke meente at staae tilbage”, som os 

doxodviec sival tv, med Tilfåielse af: drroior mors fcav, Ovdåv 

mor diæpéger (Gal. 2, 6); thi det Anståd, som derved kunde 

vækkes, maalte borttages ved Hedningapostlens til samme Tid ud- 

talede: 7Æ90cærnov Jos dvdgornov ov Aaufavsr. Baade får og 

efter den Tid finde vi Paulus omtale de ældre Apostle med fuld 

Anerkjendelse og navnlig udhæve Petrus med særegen Hen- 

synsfuldhed (slg. Gal. 1, 18. 1 Cor. 9, 5. 15, 5. 11). — Men 

maaskee blev denne Anerkjendelse ikke gjengjældt fra de andre 

Aposilers Side mod Paulus? Dette ville vi nu undersåge. 

+) Man. lese die abgebrochenen anakoluthischen Såtze im zweiten Capitel 

des Galaterbriefs, diese Såtze voll verhaltenen Grolls und innnerlicher 

Gereiztheit . ..” Schwegler , Nachapost. Zeitalter 1, $. 158. 
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I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Smithsonian institution 2 Washington. 

Smithsonian contributions to knowledge. Vol VI. "Washington 

1854. 

Sevenih annual report of the board of regents of the smilh- 

sønian institution for the year 1852. Washington 1853. 

Directions for collecting, preserving, and transporting specimens 

of matural history. Washington 1854. 

Catalogue of the described coleoptera of the Uniled states. 

Washington 1853. 

The annular eclipse of May 26, 1854. Washington 1854. 

Nalural history of the red river of Louisiana. Washington 1853. 

Notes on new species and localities of microscopical organisms. 

On the serpents of New-York. Albany 1854. 

Report of the board of trustees of the Wisconsin inslitulion for 

the education of the blind. Madison 1853. 

Fra the American philosophical Society. 

Proceedings. Vol. V, Nr. 49 & 50. 1853. 

Transaclions. Vol X. New Series Part. III. Philadelphia 1853. 

Fra Lyceum of Nat. history. New York. 

Annals. Vol V, Nr. 7—14. Vol VI, Nr, 1—4. New York 

1852, 53 & 54. 

Fra Academy of Nat. sciences at Philadelphia. 

Proceedings. Vol. VI, 1852 & 53. Index. Philadelphia 1854. 

Fra ihe American Academy of Åris and Sciences. 

Proceedings. Vol. III, Pag. 1—104. 

Fra Udgiverne af American Journal. 

The American journal of sciences and arts second series. Nr. 

46—51. New Haven 1853—54. g 

É: Fra Professor Dana. 

On the Homæomorphism of Mineral Species of the Trimetric 

System, 
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Mineralogical Contribulions. 

Contributions to chemical Mineralogy. Part Il. 

Fra Mr. Gould. 

The terrestrial air-brealhing mollusks of the united states, and 

the adjacent terrilories of North America. Vol I & Il. 

Boston 1851. 

Expedition shells, described for ihe work of the United states 

exploring expedition. Boston 1846.  Pag. 1—96.+ 

Fra Colonel Graham. 

Report of the secrelary of war on the subject of the boundary 

line between the United states and Mexico. Washington 

1852. 

Fra Dr. La Roche. 

Pneumonia. Philadelphia 1854. 

Fra Mr. Brown. 

The philosophy of physics or process of Creative Development. 

Redfield 1854. 

' Fra Mr. Norton. 

Nortons literary Register 1854. New York. 

Fra Mr, Warren. 

Address to the Boston society of nalural history. Boston 1853. 



Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers Arbeider 

i Aaret 1855. 

Af 
Etalsraad, Professor &.- Forchhammer, 

Selskabets Secretair. 

År. 57 og G. 

Modet den 1f'e Mai. 

—=———— 

H.. Prof. Steenstrup meddeelte: 

] Selskabet vil erindre, at Hr. Kjåbmand A. G. Nordvi i Mor- 
tensnæs i Ostfinmarken i Aaret 1852 nedsendte Beretning om 

sine Undersøgelser af de hedenske Lappers Grave, og at denne 

Beretning blev optaget i Oversigten over Selskabets Forhand- 

linger mellem vore geologisk-antiqvariske Meddelelser, saavel paa 

Grund af Sagens egen Interesse, som isærdeleshed med Hensyn 

til det vigtige Spørgsmaal, som i de senere Aar er kommet saa 

stærkt paa Bane, om et formentligt inderligere Slægtskab mellem 

13 
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de i Norge og Sverrig endnu levende Lappestammer og Nor- 

dens ældste eller Ur-Befolkning. Betydningen af disse Under- 

søågelser over Lappernes Grave har man villigen anerkjendt, 

da de bidrog ikke lidet til at tilvejebringe det til hint Spårgs- 

maals Dråftelse nådvendige Materiale, hvorved de netop. afhjalp el 

meget fålt Savn. Til de tidligere anstillede Undersågelser har 

Hr. Nordvi nu fåiet Undersågelsen af 6 andre Grave, hvilke 

han i Sommeren 1853 og 1854 har havt Leilighed til at aabne 

og udgrave, og det er Beretningen derom jeg, paa egne og 

Comilteens Vegne, her tillader mig at forelægge Selskabet som 

et ikke uvæsenligt Tillæg til den forrige Meddelelse. 

»Beretning 
over de i 1853 og 1854 fortsatte Undersågelser af lappiske 

hedenske Grave i Omegnen af Mortensnæs. 

21. Ved at undersøge en nær ved Mortensnæs omtrent 

200 Fod over Havfladen beliggende Steenurd, bestaaende af 

flade, tynde Steenheller, fandtes i denne at have været anlagt 

7 Grave, der nu alle vare aabnede og opfyldte af de over 

Gravkamret værende Dækstene. I en af disse Grave havde 

jeg tidligere fundet Stykker af et lille Leerkar, og i Haab om 

at finde Noget i de 6 ikke-undersågte, underkastede jeg disse 

alle en nåiagtig Undersøgelse, og fandtes da i den ene af Gra- 

vene, der kun havde en ringe Håide over den omgivende Sieen- 

urd, et Jernredskab. Gravkamret var 224 Al. langt, 1/4 Al. bredt 

og % Al. dybt. Retningen var som sædvanlig fra NV. til SO. 

Dets Sider og Tyverender vare dannede af paa hverandre lagte 

Stene saaledes at disse tilsammen dannede en aflang Fiirkant 

af de anførte Dimensioner. Ved at bortrydde de nedfaldne 

Stene, opdagedes Jernredskabet, der laae adskilt i mange smaa 

Stykker, i lige Retning af omtrent %4 Al.. Af Stillingen og 

Stykkernes Form at dåmme, har det været et Sværd; der fandtes 

ved den vre Ende, som har udgjort Fæstet, nogle Stykker 
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fiint uldent T6i, hvortil Jernstykker ere. fastrustede. Fæstet har 

været "4 Al. langt, og hvor delte endte mod det egentlige 

Sværdblad laae en 3sidet Jernklump”). 'Sværdbladet har været 

1 Al. langt, da smaa Jernstykker kunde iagttages i Gravkamret 

i denne Længde. Vægten af de optagne Jernstykker er 14 Lod. 

Naar det antages, at Liget har ligget i den sædvanlige Retning, 

laae Jernredskabet paa håire Side. Af Skeletdelene vare kun 

tilstede 2 Laarbeen og nogle mindre meget fortærede Been. 

Ellers iagttoges nogle Fiskebeen og endeel Næver. Een af de 

sædvanlig nedlagte Muslinger fandtes. 

22. Under en fremspringende Klippeafsats formodedes en 

Grav at være dannet; der viste sig Spor af, at der tidligere 

var bortryddet endeel Stene under Klippeafsatsen, hvorved en 

Fordybning var fremkommet. Ved at bortrydde flere Stene, 

saaes nu, at Grunden bestod af Steenheller, der laae paa 

hinanden. Da 3de Lag vare borttagne, viste det sig, at de 

havde udgjort Dækstene over ct Gravkammer, som var an- 

lagt under Klippeafsatsen, og var %4 Al. dybt, 1 Al. bredt og 

2% Al. langt, og hvis Retning var fra NV. til SO. Den dvre 

Side var anbragt mod den jevne Klippeafsats, og den nedre 

(sondre) var dannet af over hinanden lagte Stene; Tverenderne 

dannedes af Klippeafsatsen. I Gravkamret var der rundt om 

opreist flade tynde Steenheller, og Bunden var belagt med lig- 

nende mindre. I den nordvestre Ende laae et Cranium af et 

halvvoxent Individ, nogle meer og mindre fortærede Skeletdele, 

endeel Næver, Riisqviste, smaa Stykker Tang, samt Fugle- og 

Fiskebeen. Nøgle halvfortærede Muslingskaller fandtes ogsaa 

langs Gravkamrets Sider. Ved Ligets venstre Side (nordre) 

laae paa en Steen 2de smaa runde Stykker Jern. 

23. Paa Hoiden af Fuglebjerget i den der værende Steen- 

urd, omtrent 300 Fod over Havfladen, ligger flere tidligere aab- 

nede Grave. Ved at undersåge nogle af disse fandtes i een, 

”) Sværdet af bestemt nordisk Form. w. 

13% 
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hvis Længde er 2% Al., Bredde 4 Al. og Dybde 1 Al., nogle 

meget fortærede Skeletdele, samt 3 Stykker af et. Leerkar. I 

Leret, hvoraf Karret er dannet, er indblandet en Mængde Straa. 

Om det ene Stykke gaaer paa Midten en lille fremspringende 

Kant; oventil paa samme Stykke, sees en lignende. Straaet, 

der er blandet mellem Leret, gjenkjendes al være af samme 

Sort (Carex ampullacea) som Lapperne anvende i deres Fodtéi. 

I denne Grav fandtes et lille Stykke Jern. 

24. I meget kort Afstand fra Mortensnæs i den store 

Steenurd opdagedes en meget stor Grav at have været anlagt 

saaledes, at den mod den ene Side ståttede sig til en kun lidt 

over den omgivende Steenurd fremragende lille Klippeblok. 

Hele Gravkamrets Bund var nu opfyldt af de over det tidligere 

anbragte Dækstene. Da disse vare bortryddede, viste Grav- 

kamret sig at have været af en her i Egnen usædvanlig Stor- 

relse, idet det ved Udmaaling fandtes at være 3% Al. langt, 

1Y%o Al. dybt og 2 Al. bredt. Den såndre Langside og Tver- 

— enderne vare dannede ved at lægge store Siene paa hverandre. 

Indvendig i Gravkamret stode mod Siderne opreiste flere store 

tynde Steenheller, 1 Al. héie,. %4 Al. brede, og lignende 

saaes at have været opreisle rundt Siderne og Tverenderne, 

men heraf vare de fleste nu nedfaldne. Gravkamrets Bund var 

dannet af et i Grunden fremtrædende ujevnt Klippestykke, over hvis 

Ujevnheder Steenheller vare lagte saaledes, at Bunden derved 

var "bleven jevn. Mod den frit i Stleenurden liggende sån- 

dre Side og mod Tverenderne af Graven var der skraat opad 

lagt en Mængde Steenheller, saaledes at Graven i urårt Stand 

mod disse Sider, hvor den ikke ståttede sig mod Klippeblokken, 

mindst har havt en Hoide af 2 Alen over Steenurden. Roctnin- 

gen var fra NV. til SO, Ved Undersågelsen viste det sig, at 

Graven tidligere havde været aabnet, idet alle menneskelige 

Skeletdele vare borttagne, hvorimod der fandtes en Ansamling 

af Dyrebeen, stårre end der nogensinde tidligere var' iagtta- 

get. — Da jeg antager, at Liget i denne Grav har været ned- 
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lagt som sædvanlig, med Hovedet i den nordvestre Deel af 
Gravkamret, fandtes paa venstre Side, langs Gravkamrets Side, 
omtrent hvor Ligets Skulder havde ligget, et endnu sammen= 
hængende Exemplar af en Såpindsviinskal, og ved samme Sides 
Fodende et halvt Cranium af Reensdyr. - Paa håire Side, hvor 
Ligets Bryst har ligget, fandtes 6 Sidebeen af Reen, og lidt 
nærmere Gravkamrets Væg mange smaa Stykker af et af gruus- 
blandet Leer dannet Kar med" svagt udadbåiet Kant. Flere 
Stykker fandtes adspredte midt i Graven, og flere af disse, som 
laae samlede, vare opfyldte med sort Muld. De af Karret op- 
samlede mange Stykker vise, at det har været af betydelig 
Vidde, hvorimod ingen af Sidestykkerne fandtes saa hele, at 
noget kan sluttes om, hvor håit det har været, Fremdeles laae 
ved samme Side langs Gravkamrets Væg, men længere nede, en 
stor Mængde Reensdyrbeen, bestaaende af ituslagne Kjævebeen 
og Skulderblade, iluklåvede Læggebeen- i mange Stykker, og 
nederst i Gravkameret Dele af Craniet af Reensdyr, Skulderblad, 
enkelte Hals- og Ryghvirvler, alt af en Reensdyrkalv. Tæt ved 
Reensdyr-Craniet var hensat mellem Sidestenene en næsten 
endnu heel Såpindsviinskal. - Overalt i Gravkamret laae en stor 
Deel Næver, -Riisqviste og faa. Stykker Tang. Nogle Musling- 
skaller fandtes adspredte hist og her i Gravkamret: 

25. Ved Klubben, "2 Miil fra Mortensnæs Handelsplads, 

forekommer en lignende Steenhelle-Formalion, og da jeg der 
lidligere havde forefundet mange aabnede Grave, formodede 
jeg at finde ogsaa uaabnede der, og jeg var i Sommer saa 
heldig at ståde paa 3de saadanne; den ene af disse indeholdt 

imidlertid Intet, da Alt i samme, var hensmuldret. I den ene af 

de to andre var jeg desto heldigere. Denne Grav var belig- 
gende hoit fra Såen i den sædvanlige Retning; "Dimensionerne 
vare omtrentlig de almindelige. Efter at Dækkestenene vare 
borttagne, saaes et Skelet at ligge i den nedlagte udstrakte 
Stilling, og næsten endnu overalt bedækket med Næver, hvilken 
især havde holdt sig-godt over Brystet og om Fådderne. Om 
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den ene Fod kunde endnu tydelig gjenkjendes "den af Næver 

sammensyede Komages (Lappernes Fodiéi) Form, da Næver- 

stykkerne endnu flere Steder vare sammensyede med Senetraad. 

Ved Skelettets håire Side, ved Laarbenets Begyndelse, laae eetaf et 

Reensdyrs Læggebeen (som var halvt aabnet) udskaaret og tildan= 

net Redskab, hvilket var tilspidset foran, og hvori der laae et Stykke 

hvidt Qvartz og et Stykke Knåsk; til noget Ildstaal kunde intet 

Spor opdages. I Ledenden var dette Beenhylster gjennemboret, 

og i Hullet fandtes endnu siddende en tynd Skindrem. "Det er paa 

begge Sider udziret med mange lige Streger, der afdele det i 

Qvadrater. Over Hylstrets Aabning var der anbragt et til denne 

afpasset Stykke Næver, og om det hele var igjen et storre 

Stykke omviklet. Paa samme Side laae en meget stor Mus- 

lingskal og 2de Stykker Qvartz, hvoraf det ene Stykke bar 

Spor af, at have været benyttet. Ved Brystet laae Stykker af 

to flade tynde Furutræestykker, der begge ere Fragmenter af 

Skier, og nær disse flere runde fortærede Stykker af Furutræ, 

men af hvis Form nu intet kunde sluttes. -Paa venstre Side 

overst i Gravkamret fandtes en næsten heel Sopindsviinsskal og 

en tårret og i sine Forbindelser næsten adskilt: Såstjerne. Ef- 

terat have optaget Skeletdelene, hvoraf en stor Deel vare halvt 

foriærede, fandtes blandt disse tvende mindre, udzirede Been- 

stykker, der ere saa fortærede, at intel kan udledes om, til 

hvilket Brug de have været bényltede. Ligeledes fandtes et 

Drikkerér af Gaase- eller Svanebeen; hvor dette havde oprin- 

deligt været nedlagt i Gravkamret,- blev ikke bemærket. Lig- 

nende hule Muslingskaller, som den førefundne,: benyttes endnu 

undertiden af Lapperne paa Reiser i Mangel af Skee. 

26. Ikke meget langt fra sovenforbeskrevne: fandtes en li- 

geledes uaabnet Grav, der ved en Mængde omhyggelig paalagte 

Steenheller antoges at være godt forvaret.  Efterat' Steen- 

lagene vare bortryddede, saaes Gravkamret at have været be- 

dækket med 3de store Steenheller, "der hvilede paa de langs 

Gravkamret indvendigfra opreiste Stene. Af Skelettet var: Cra- 
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niet særdeles godt bevaret, ligeledes Halshvirvler, Bryst- og 

Armbeen, Sidebeen og Laarbeen. Disse Skeletdele vare næsten 

alle indhyllede af Næver; over Brystet laae flere sammensyede 

Stykker Næver, hvorlil var heftet de Stykker, der bedækkede 

begge Armene. Laarbenene vare hvert for sig omviklede af et 

sammenhængende heelt Stykke. Nederst i Gravkamret laae et 

Stykke Næver, der havde udgjort Fodbedækningen til den ene 

Fod, og Saalen af denne Bedækning var kjendelig ved sin Form" 

Paa Skeletteis Bryst laae et lille rundt af flere Lag sammen- 

syet Stykke Næver, aldeles ligt tidligere fundne.  Gravkamret 

var særdeles omhyggeligt dannet, næsten 3 Al. langt, 4 Al. 

dybt og 1Y2 Al. bredt; Retningen var fra NV. til SO. Indven- 

dig i Gravkamret var Bunden belagt med flade Stene.  For- 

uden en stor Mængde Lov fandtes intet i Gravkamret.  Craniet, 

der fandtes i denne Grav, er det bedst conserverede, jeg endnu 

har fundet. 

Ved disse fortsatte Undersågelser er intet særegent, hvad 

angaaer Begravelsesmaaden blevet iagitaget. I flere Grave 

har jeg tidligere iagtlaget Såpindsviinsskaller, men ofte un- 

der saadanne Forhold, at man nok kunde tænke sig Mulig- 

heden af, at de vare nedfaldne. Nu kan jeg med Vished 

paastaae, at der ved den Afdåde har været nedlagt disse Så- 

pindsviinskaller, eftersom jeg nu saa ofte har iagttaget Fore- 

komsten af dem under saadanne Forhold, at de maa være ned- 

salte paa samme Tid, som Gravkamret tildækkedes.  Forekom- 

sten af Såstjerner har jeg ikke iagttaget får, men dog denne 

ene Gang under saadant Forhold, at Såstjernen maa være nedlagl> 

da Gravkamret dækkedes. Hvad Hensigten med Nedlægningen af 

disse Dyr har været, veed jeg ikke. Som  bekjendt anvendes 

de nu ikke af Lapperne. En gammel Lap har berettet mig, at 

Såpindsviinsskaller har han seet anvendte til Snuustobaksdaaser. 

De her forekomne Graves Alder er vistnok. meget forskjellig, 
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hvilket synes at godigjéres ved Mængden af dem paa mange 

Steder og ved Skeletternes meget forskjellige Bevaringstilstand 

under aldeles lige Forhold. < Forekomsten af Jern i dem er 

meget sjelden.. — Skjondt næsten alle Grave, ikke alene her, 

men paa alle andre Steder ere aabnede, med Undtagelse af de 

bedre skjulte og mindre kjendelige, er der dog tilbage i dem 

Fugle-, Fiske- og Dyrebeen saavelsom de nedlagte Redskaber, 

Leerkarfragmenter og Trælevninger, hvorimod de menneskelige 

Skeletdele næsten uden Undiagelse ere boritagne, og det synes 

som der er anlagt Flid paa at borttage disse af Gravene. Men 

i hvilken Hensigt? — og af hvem?” 

Ved: de Oplysninger, som skyldes Hr. Nordvø's Undersé- 

gelser af Grave, der upaalvivlelig hidrøre fra hedenske Lappe- 

stammer, have vi saaledes faaet langt tydeligere Forestilling om 

den hos dem herskende Begravelsesmaade, end den vi får hentede 

i-de tarvelige Efterretninger (eller snarere: Antydninger) derom, 

som vare komne til os, f. Ex. i Scheffers Beskrivelse af de 

svenske Lapper (Lapponia S. 314— 15), og derved have vi alt- 

saa vundet et meget vigligt Punkt til Sammenligning mellem 

dem og andre- hedenske og uciviliserede Stammer.  Ialminde- 

lighed maa Videnskaben derfor være Hr. Nordvoi Tak skyldig; 

men særlig fåler delte Selskabs geologisk-antiqvariske Comiltee 

sig Hr. Nordvi forbunden for den Iver, hvormed han har sågt 

al fremme det Oiemed, hvori Comitteen virkede, og den Fore- 

kommenhed, hvormed han har nedsendt endel af de ved Ud- 

gravningerne erholdte Cranier, Redskaber af Træ og Ben, Pro- 

ver af Indsvåbningerne (af Birkenæver) m. m., forat” danske 

Videnskabsmænd ved Hjælp af disse kunde anstille de umiddel- 

bare 'Sammenligninger, paa hvilke det ved vore Undersågelser 

kommer saameget an og som navnlig for Craniernes Vedkom- 
ka 
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mende ere af håieste Vigtighed.”) — Den ovennævnte Coinittee, 

i-hvis Navn jeg fremsætter delte, henstiller derfor til Selskabet, 

om Dette ikke med Comitteen vilde finde det passende, som Paa- 

skjonnelse af Hr, Nordvi's Bestræbelser, forat fremme de Un- 

dersøgelser, Selskabet har sat i Gang, i Overensstemmelse med 

Vedtægternes $ 8, at tilstille Hr. Nordvéi sin Sålvmedaille som 

Agtelsestegn. " 

Selskabet bifaldt denne Henstilling. 

Derefter: foreviste og beskrev Hr. Prof. Steenstrup for Sel- 

skabet et Par Kjæber af en kolossal Blæksprutte, som i De- 

cember 1853 var' opdrevet paa Raaberg Strand og som efter 

Kjæbernes Form at dåmme maatte åntages at have i Formen 

nærmet sig Slægten Ommatostrephes D”Orb. ' Tegninger fremlag- 

des saavel af disse som af Kjæberne af nærstaaende Slægter lil 

Sammenligning. — Ianledning af denne. gigantiske Form, der 

sikkert tår ansees for mange Gange at overgaae de Blæksprutter, 

af hvilke Levninger ere komne i de europæiske Museer, og som 

vejede halvandet Centner, bragtes i Erindringen de store-Blæk- 

sprutler, der i Aarene 1639 og 1791 vare opdrevne paa Islarids 

Nordkyst og paa hvilke Meddeleren tidligere havde henledt Op- 

mærksomheden; ogsaa disse forekom ham nu at have været 

Blæksprutter af Ommatostrephes-Slægtens Form. — En ny og 

%) Kun enkelte af de nedsendte Gjenstande har Hr. Nordvi overladt mig; de 

åvrige opbevares til hans nærmere Bestemmelse; "han ånsker nemlig, og 

dette Onske dele vi med ham, at de maatte blive opbevarede samlede paa 

det Sted, hvor en fuldstændigere comparativ Samling til Lappernes Historie 
kunde ventes tilvejebragt. Norge, der har gjort saa meget for sine Lap- 

pers Oplysning og for vor Kundskab om dette mærkelige Folk, vil sikkert 

ogsaa i dette Oiemed med Kraft fremme en saadan Samlings Anlæggelse. 

Slp. 
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hidtil ubeskrevet Art, ligeledes henhårende til denne oceaniske 

Slægt, nemlig: Ommatlostrephes pteropus Stp., udmærket ved 

Bugarmenes betydelige Overvægt over .de åvrige Arme,' ved 

Sugekoppernes overvejende Slårrelse paa disse Arme og paa de 

å&verste Sidearme (2det Pår) samt ved en usædvanlig stærk Hud- 

udvikling paa det nederste Par Sidearme, mente Meddeleren idv- 

rigt at maatte erkjende i den i Aaret 1661- paa Hollands Kyst 

mellem Caltvick og Schevelingen fangede Blæksprutte af tre 

Fods Længde, der i sin Tid gjorde en ikke ringe Opsigt, af 

Grev Hannibal Sehested blev skjænket til Kong Frederik Il. og 

senere indlemmet i det Kgl. Kunstkammer, og i Beskrivelserne 

over delte gjentagne Gange slukket i Kobber. . Som Vidnesbyrd 

om kolossale Blæksprutters Forekomst i den nordlige Del af 

Atlanterhavet fremhævede Sip. endeligen den i Christian II. Tid 

her i Sundet fangede Somunk af 4 Alens Længde, den han sågte 

at tolke som en Blæksprutte, ligeledes nærmest af en oceanisk 

Slægtform. — Da Afhandlingen, hvori disse forskjellige Former 

nærmere såges belyste, saavidt de hidtil erholdte Efterretninger 

om dem tillade det, onskedes at skulle gaae umiddelbart i Tryk- 

ken, og da allerede paa et andet Sted — om end i et populært. 

Foredrag”) — Somunkens Henfårelse til Blæksprutterne er fore- 

låbigen forsågt, indskrænker.-man sig her til denne korte An- 

givelse af Indholdet. — De ledsagende Figurer ville blive gjen- 

givne paa tvende Tavler og ved nogle i Texten indtrykte Træsnit. 

I Modet blev fremlagt: 

Fra Universitetet i Christiania. 

W. Boek. Klinik over Hudsygdommene og de syphilitiske Syg- 

… domme. Christiania 1852. 

— Syphilisationen studeret ved Sygesengen. Christiania 1854. 

+) Dr. M. G. G, Steenstrups Dansk Maanedsskrift. 1. Bind. 1853. S. 63—96. 
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A. Strecker. Das chemische Laboratorium der Universitåt Chri- 

stiania. Christiania 1854. 

Holmboe. Norsk og Keltisk. Christiania 1854. 
— Pharmacopoea norvegica. Christiania 1854. 

Norske Stiftelser. Samling af Fundatser, Gavebreve og Testa- 

menter vedkommende offentlige milde Stiftelser i Konge- 

riget Norge. Christiania 1854. 

Fortegnelser over de Forelæsninger, der skulle holdes ved. det 

Kongelige Frederiks Universitet i dets 83de Halvaar, fra Be- 

gyndelsen af August Maaned 1854. Christiania 1854. 

Forelæsninger og Øvelser i det praktisk-theologiske Seminarium 

i andet Semester 1854. Christiania 1854. 

Fra Cambridge Philosophical Society. . 

Transactions of the C. Ph. S. Vol. IX, Part. 3. Cambridge 

1853. 

Fra Dr. L. Meyn. 

Die nachhaltige Vertilgung des Duwocks. Weimar 1854. 

Fra de Natuurkundige Vereeniging i Batavia. 

Natuurkundig Tydschrift voor Nederlandsch Indie. Nieuwe Serie 

Deel: III. Aflevering 1—6. Deel IV. Aflevering 1—4.. Ba- 

iavia 1854. 

Fra Prof. Kupfer i St. Petersborg. 

Compte Rendu annuel; par Kupfer, Directeur de VPobservatoire 

physique central. Année 1853. St. Petersborg 1854, 

Fra schlesische Gesellschaft fir vaterlåndische Kultur. 

Ein und dreissigster Jahres-Bericht fur 1853. Breslau. 

Fra Geologische Reichsanstalt i Wien. 

Jahrbuch 1854, V. Jahrgang Nr. 2. April. Mai. Juni. Wien 

1854, 
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Fra Dr. Fåtterle. 

Geologische Uebersichiskarte des mittleren Theiles von Syd- 

Amerika von Franz Foåtterle. - Wien 1854. 

Fra Gesellschaft fiir Vaierlåndische Geschichte i. Kiel. 

Neues Archiv. Kiel 1851 & 54. 6. Bd. 1.—2. H. 

Fra Professor Lamont. 

Magnetische Karten von Deutschland und Bayern. Minchen 1854. 

Fra ihe Earl of Ellesmere. 

Address at the anniversary meeting of the Royal Geographical 

Society. London 1854. 

Fra Prof. Low i Edinburgh. 

On the chemical Equivalents of certain bodies 1854. 

Fra Radcliffe Observatory. 

Astronomical Observations made at (he Radcliffe Observatory in 

the year 1852. Vol. XIEL Oxford 1854. 

Fra the Linnean Society i London. 

Address of Thomas Bell Esq. London 1854. 

The Transactions of the Linnean Society of London, Vol. XXI. 

Part. III. London 1854. 

Proceedings of the Linnean Society. Nr. 52—58. 

List øf the Linnean Society of London 1854. 
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Modet den 8% Juni. 

————— — 

H.. Etatsraad Molbech foredrog en korl Udsigt over den saa- 

kaldte Retskrivnings (Orthographiens) naturlige Forhold, og de 

for samme opstillede videnskabelige Grundsætninger. 

Selskabet bevilgede et Andragende af Hr. polyt. Cand. J. 

Thomsen, ifølge hvilket 200 Rdlr. sattes til hans Disposilion, for 

derved at anskaffe electrodynamiske Maaleappårater. 

Selskabet bifaldt et Forslag fra Instituto Veneto di science, 

lettere ed arti at indtræde i nærmere Forbindelse med Hensyn 

til Udvexling af Oversigter og Skrifter. 

I Mådet blev fremlagt: 

Fra Dr. Hannover. 

De la construction et de 1'emploi du Microscope. Paris 1855 

Fra Hr. Quevenne. 

Archives de Physiologie de Thérapeutique et d'Hygiéne. Nr. 2. 

Octobre 1854. Paris 1854. 

Fra Royal Society i London. 

Proceedings of the Royal Society. Vol. VII. Nr. 8, 10, 11 og 

12. 1854—55. 
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Fra naturforschende Gesellschaft i Halle. 

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Il. 

Band; 2. & 3. Hefte. Halle 1854. 

Fra Capitain Semon, 

Procédés conservateurs de la Vigne et de la Pomme de Terre, 

Marseille 1855. 

Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Gåttingen. 

Nachrichten von der Georg-August Universitet und der Konigl. 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gåtlingen; vom Jahre 

1854. Nr. 1—17. Goåltingen. 

Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstates 

von S. Sugenheim. Leipzig 1854. 

Fra naturforschende Gesellschaft i Danzig. 

Neueste Schriften. 5. Band 2. Heft. Danzig 1855. 

Fra Academie der Wissenscheften i Miinchen. 

Gelehrte Anzeigen. Nr. 38 & 39. Minchen 1854. 

Ueber das Klima von Minchen. Festrede zur Feier des finf 

und neunzigsten Stiftungstages am 28. Mårtz 1854. Min- 

chen 1854. 

Pfalzgraf Rupert der Cavalier. Ein Lebensbild aus dem XVII. 

Jahrhundert. Minchen 1854. i 

Abhandlungen der Mathematisch-physikalischen Classe. 28. Bd. 

Minchen 1854. 

Abhandl. der hist. Classe. 7. Bd. 2. Abth. In der Reihe der 

Denkschriften d. 29. Bd. 

Fra physikalisch-medicinische Gesellschaft i Wiirzburg. 

Verhandlungen. V. Band I. Il. & III Heft. Wirzburg 1854—55. 

Erster Nachtrag zum Verzeichnisse der Bibliothek der physikalisch- 

medicinischen Gesellschaft zu Wiurzburg. Wirzburg 1854. 

Fra Akademie der Wissenschaften i Wien. 

Sitzungsberichte. — Mathematisch- naturwissenschafiliche Classe. 

Band XII. Heft V, Band XIII Heft I & IL Wien 1854. 
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Register zu den ersten X Bånden der Sitzungsberichte. Math, 

nalurwiss. Classe. Wien 1854. 

Sitzungsberichte.  Philosophisch- historische Classe. Band XII. 

Heft V. Band XIII Heft I & I. Wien 1854. 

Register zu den ersten X Bånden der" Sitzungsberichte.  Phil.- 

hist. Classe. Wien 1854. 

Archiv fur Kunde åsterreichischer Geschichis-Quellen. Band XIII 

Heft I & I. Wien 1854. 

Geognostische Karte der Umgebungen von Krems und vom 

Manhardsberge. 

Notitzenblatt. Nr, 18—24. Wien 1854. 

Monumenta Habsburgica. Samlung von Actensliicken und Briefen 

zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zeilraume von 

1474 bis 1576. 1. Abth. Band I. Wien 1854. 

Jahrbucher der k. k. Central-Anstalt fir Meteorologie und Erd- 

magnetismus. I. Bd. 1848—49. II. Bd. 1850. Wien 1854, 

Fra Société Vaudoise. 

Bulletin. Tome IV. Nr. 33, Lausanne 1854. 

Fra Universitetet : Kiel. 

Schriften der Universitåt zu Kiel aus dem Jahre 1854. Band IL 

Fra Geheimelegationsraad Neigebaur. 

Demidoff, Reise nach dem sidlichen Russland und nach der 

Krim, durch Ungarn, die Walachei und die Moldau im 

Jahre 1837. 1. & 2. Deel, Breslau 1854, 
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Modet den 15% Juni. 

—<—-— 

Herr. Prof. Liebmann forelæste folgende Mindeskrift over Sel- 

skabets afdåde Medlem Etatsraad Hofman Bang: 

Opfordret til at meddele en kort Fremstilling af vort nylig 

labte Medlems, Herr. Etatsraad Hofman (Bangs) Liv og Virk- 

somhed, kunde det maaskee synes underligt, at denne Opgave 

er lilfalden en Mand, der var mere end en Menneskealder yngre 

end den Afdåde; men Aarsagen hertil er vel deels den, at jeg 

j nogle og tyve Aar har staaet.i næsten uafbrudt Forbindelse 

med ham, knyttet til ham ved fælles videnskabelige Interesser, 

deels og fornemmelig, at alle hans jevnaldrende-Venner vare 

bortkaldte for ham, saa den Pligt at udtale et Mindeord over 

ham nu nærmest maatte synes at paahvile mig. Dette være da 

min Undskyldning, naar jeg om hans Ungdoms og hele kraf- 

tigere Manddoms Periode kun kan tale efter de Oplysninger, 

jeg har kunnet indhente igjennem Andre eller uddrage af hans 

egne skriftlige Optegnelser. 

Niels Hofman (Bang) var fådt den 8de Juni 1776 i Veile, 

hvor hans Fader, Capitain Claus Bang, til den Tid var Toldfor- 

valter. Hans Moder Erica Ponioppidan, Datter af Procantsler 

Eric Pontoppidan, dåde allerede i Aaret 1778 fra ham og 

ivende yngre Brådre, hvilket var et stort Tab for Bornene, 

som efterlodes i den spæde Alder uden den moderlige Veiled- 

ning og Kjærlighed. Faderen sågte Forflyttelse fra sit Embede, 

og kom til Nyborg som Toldcasserer, og giftede sig Aaret efter 

den forste Kones Dåd anden Gang med Fråken Polline Rosenvinge, 

Såster til Commandeur Rosenvinge i Soelaten, i hvilket Ægteskab 

han fik 8 Born, Denne Dame berettes at have savnet baade Klogskab 

og Dannelse, og at have været af.en ublid Characteer, hvilket især 

fåltes af hendes Stifborn, som senere aldrig mindedes deres Barn- 

dom uden som en fortrykt og sørgelig Tid. Hvad der ogsaa bidrog 
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til at gjøre Barndomsliden saa kummerfuld for vor Hofman var 

de uvidende og tyranniske "Huuslærere, "hvilke han selv i sin 

Alderdom ikke kunde omtale uden al opråres ved Tanken om 

al den uværdige Behandling, han havde maattet dåie. 

I Aaret 1785 døde Conferentsraad Néels Hofman, som ved 

Erectionsbrev af 24de Februar 1784 havde oprettet Godset Hof= 

mansgave (får Bøttigersholm) til Stamhuus, og indsat Niels Bang 

lil deltes forste. Besidder. Conferentsraad Hofman var beslægtet 

med Niels Bang paa tvende Maader; han var nemlig Broder til 

Procantslerinde- Pontoppidan, vor Niels Bangs Mormoder, jog 

ved al have giftel sig med Claus Bangs Moder, var han altsaa 

Stiffader til vor Bangs Fader. 

Ifolge Erectionsbrevets $ 7 skulde Niels Bang antage de 

Hofmanners Navn og Vaaben. Til Adskillelse fra de mange 

af dette Navn i Tydskland og Sverrig, tilféiede han tidlig sin 

egen Families Navn og kaldte sig Hofman (Bang). 

Den Omstændighed, at han i en Alder af 9 Aar var ud- 

nævnt som tilkommende Besidder af et Stamgods, gav ham sårax 

en Slags Anseelse;i Familien, og bidrog til at han i et Par Aar 

blev opdragen paa Hofmansgave hos Conferenisraadinde Hofman, 

hvis Blidhed og Godhed han stedse bevarede i taknemmelig Er- 

indring. Derimod var den Underviisning ved Huuslærere, han 

her nåd, ikke bedre end den, han tidligere havde modtaget i 

Hjemmet, og Basiholms Mythologie, Pontoppidans store For- 

klåring, Aurora og Donat vare de fårste -og i flere Aar de 

eneste Båger, hvoraf han skulde åse Kundskab, Opbyggelse og 

Moerskab. 

I Aaret 1788 blev han sat i Nyborgs latinske Skole, og 

blev snart der en af Magister Tornåes. flinkeste og kjæreste 

Disciple. Her lagdes Grunden til hans Venskab med Jacob Aal, 

senere: Eier af Næss Jernværk ved Arendal, en af Norges vel- 

førtjenle Mænd,. et Venskab, som varede til Dåden adskilte dem, 

og — søm han selv siger i den autobiographiske Skizze, han 

i sin Tid har indsendt til Ordenscapitulet, hvoraf det meeste af 

14 
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Ovenstaaende er uddraget — hvilket han regnede iblandt det 

Kjæreste, han vilde bringe med sig til en bedre Verden. 

Allerede medens han var Discipel i Nyborg Skole fålte han 

Kjærlighed til Naturens Betragtning og de ham nærmest om- 

givende Gjenstande af Naturrigerne; i Fritiden var det hans 

kjæreste Syssel at indsamle Planter, og undersoge dem paa egen 

Haand. Efter med Udmærkelse at have bestaaet Afgangsexamen 

ved Nyborg Skole, blev han i Aaret 1793 dimitteret til Kjében- 

havns Universitet, og indkaldt til forste Examen. I den paa- 

fålgende Vinter angrebes han af en farlig Typhus, hvilket be- 

vægede hans Fader til at folge Lægernes Raad, idet han tillod 

ham et Aars Ophold hos hans Bedstemoder paa Hofmansgave 

for at samle Kræfter. Under dette Otium paa Landet udvikle- 

des hans Forkjærlighed for Naturstudiet saa stærkt, at hans 

Fader efter nogen frugteslås Modstand endelig maatte give sit 

Samtykke til at han opgav det juridiske Studium, hvortil han 

var bestemt, og fulgte sin Tilféielighed for Naturvidenska- 

berne. 

I Foraaret 1795 vendte han tilbage til Kjébenhavn for 

at håre Forelæsninger ved Universitetet, og blev snart vel 

anseet iblandt Professorerne ved sin Stadighed og Dygtighed. 

Med Professor Martin Vahl blev han strax efter Ankomsten 

bekjendt, og fandt i ham en ligesaa forekommende og velvillig 

Mand, som en fortræffelig Lærer. Han blev snart en af Vahls 

kjæreste Disciple; og han vedblev lige til Vahls Dåd i 1804 at 

slaae i nåie og venskabelig Forbindelse med denne udmærkede 

Mand. Han ledsagede i Sommeren 1797 Professor Vahl paa 

en botanisk Reise for Flora danica igjennem Fyen, Slesvig, til 

Øerne i Vesterhavet og Jyllands Vestkyst. 

I Efteraaret 1797 tiltraadte han i Selskab med sine Ven 

ner Jacob Aal og Peter Erasmus Miller en Udenlandsreise. 

De loge fårst for en kort Tid til Berlin, hvor Hofman gjorde 

Bekjendtskab med Botanikeren Willdenow, Chemikeren Klop- 

roth, Astronomen Bohde og flere Lærde, der havde dannet et 



209 

Geselschaft naturforschender Freunde, som samledes paa Omgang 

hos hverandre, og hvor Underholdningen bestod i videnskabe- 

lige Meddelelser, hvorpaa fulgte Aftensmaaltid. Unge tilreisende 

Videnskabsmænd opnaaede let Adgang til disse Sammenkomster. 

Derpaa besågtes Dresden, hvorfra vore Landsmænd begave sig 

lil Leipzig for at studere Vinteren over ved Universitetet. Leip- 

zigs Universitet var paa den Tid kun ringe udstyret med Lærere, 

og Hofman fandt ikke sine Forventninger tilfredsstillede. Han 

studerede især Landhuusholdningslære, Physik og Astronomie. 

Stérre Udbytte end af denne Vinters Universitetsstudier havde 

han af de mange Udflugter, han i Selskab med Aal foretog til 

de store Landeiendomme i Nærheden, med hvis Drift han gjorde 

sig néie bekjendt. Hans udfårlige Dagbøger fra denne Tid, 

ligesom ogsaa fra alle hans senere Reiser, vidne om den Om- 

hyggelighed, hvormed han benyttede enhver Leilighed til at 

indsamle nyttige Kundskaber. 

I det tidligste- Foraar 1798 forlod han Leipzig, og begav 

sig fårst til Erzgebirge, med hvis Bjergværksdrift han og Aal 

gjorde sig néie bekjendt, I Freiberg gjorde han Bekjendtskab 

med den beråmte Werner. Aals Bestræbelser for at formaae 

denne Lærde til at holde et privat Cursus for ;de to Venner. lyk- 

kedes ikke, da Werner skulde foretage en Reise, Fra Dresden 

drøge Hofman og Aal til Båhmen, hvor de begge. fortsatte deres 

mineralogiske og landoeconomiske Studier. Efter et Ophold i 

"Carlsbad begave de sig til Gåttingen, som dengang indtog en 

udmærket Rang iblandt Tydsklands Universiteter. I Gåttingen 

traf de sammen med flere dygtige unge Nordboer, der senere 

alle bleve udmærkede Mænd, navnlig Thorlacius, P. E. Miller, 

Sverdrup, Engelstoft. Med - denne sidste sluttede Hofman et 

intimt Venskab, som vedvarede hele Livet. Da Engelstoft dåde i 

Aaret 1851, var han den sidste af Hofmans jevnaldrende Ven- 

ner. Fra Gåltingen gjordes flere lærerige Udflugter, navnlig en 

Feriereise i Harzen, og en Fodreise i Selskab med Engelstoft 

til Pyrmont og Hameln, 

14% 
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Hofman havde ånsket i Gåttingen fornemmelig at studere 

Naturhistorie, men de Forelæsninger, som da holdtes, tiltalte 

ham lidet. Blumenbachs Forelæsninger over Osteologie og Phy- 

siologie hørte han dog tilende, men hans Forelæsninger over 

Naturhistorie vare mere en Sammenhobning af Anecdoter, bereg- 

nede paa de adelige Junkeres Moerskab, end en frugtbringende 

og velordnet Fremstilling. Hofman trak sig efter 5' eller 6 

Timer tilbage. Schraders Collegier over oeconomisk' Botanik 

blev ikke til andet, end et Cursus over Plantelærens Elementer, 

saa han slet ikke kom til at afhandle det, der var anmældt i 

Lectionscataloget. Professor Hoffmann var Direkteur for den 

botaniske Have, men var en saa smaalig og mistænkelig Cha- 

rakteer, at han lagde store Hindringer i Veien for Besåget og. 

Studiet i Haven, og betragtede enhver Besåger næsten som en 

Tyv. Intet Exemplar af de dyrkede Planter udleveredes, selv 

naar de vare tilstede i Mængde. Vor Hofmans redelige, for 

Alt ædelt og godt aabne og varmifålende Hjerte, hans Uegen- 

nyllighed og store Beredvillighed til at hjælpe sine Medmenne- 

sker med Raad og Daad oprårtes ved den Egennytte, som han 

fandt saa almindelig iblandt den Tids Professorer ved Gåttinger 

Universitetet, idet selv den almindelige Håflighed imod de Stu- 

derende afmaaltes efter Antallet af de Louisdorer, som Vedkom- 

mende kunde gjøre Regning paa at forljene efter den Tid, som 

angaves for Opholdet ved Universitetet. 

I August 1798 forlod han Golttingen, og begav sig alene 

lil Paris, hvor han forblev til næste Foraar. Han befandt sig 

overordentlig vel ved Opholdet i Frankrigs Hovedstad, der den- 

gang unegtelig frembåd såare meget, der vel kunde fængsle 

den unge videbegjærlige Mand. Ved sine gode Anbefalinger 

fra Vahl og Andre, fandt han den meest forekommende Mod- 

lagelse hos de franske Lærde, som det var ham magtpaaliggende 

at lære at kjende, fornemmelig Botanikerne Antoine Jussieu, 

Brongniart, Venienat, Desfontaines, L'Heritier, La Mark. Disse 

udmærkede Mænd viiste den stårste Beredvillighed til at under- 
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stålle hans Studier. De aabnede deres rige Samlinger før ham, 

og gav ham derlil den frieste Adgang; ogsaa nåd han megen 

Gjestfrihed i deres Familiekredse. Med Desfontaines vedlige- 

holdt; han senere videnskabelig Forbindelse. 

Alt delte kunde ikke Andet end gjåre et behageligt Ind- 

tryk paa ham, som nylig iTydskland havde fundet en heel anden 

Aand hos Universitetslærerne: Jussieu,” som var Præsident i 

E'Institut national indbåd ham gjentagne Gange til dettes Måder; 

hvor han fik Leilighed til at håre Foredrag af Jussieu, Cuvier, 

Fourcroy, Lacepede, Bougainville, Langlois og andre af den 

Tids beråmteste Videnskabsmænd. v 

I Efteraaret traf Hofman sammen med de Venner, han tid- 

ligere havde boet sammen med i Gåltingen, Thorlacius, En- 

gelstoft, P. E. Muller. 1 December indtraf J. W.. Hornemann, 

med. hvem Hofman snart sluttede et. saa. intimt Venskab, at de 

aftalte at gjåre Reisen i det sydlige Frankrig og i Pyrenæerne 

i Selskab næste Foraar. Det Venskab disse to unge Mænd, der 

begge brændte af Begeistring for Nalurens Studier, stiftede 

fjernt. fra "Fædrelandet forblev usvækket i nogle og fyrgetyve 

Aar; indtil. Hornemanns Dåd i 1841; derom: vidner en Samling 

af. henved 400 Breve. fra Hornemann til Hofman, som denne 

sendte. tilbage til: Hornemanns Familie efter hans Dåd, og som 

jeg har havt Leilighed til at gjennemlæse. 

Det vilde fåre mig for vidt her at skildre det bevægede 

Liv Hofman fårte i Paris, deelt imellem Studier af sine Ynd- 

lingsvidenskaber, selskabelig Omgang med en Mængde Franske 

og "Landsmænd, laglitagelse af det Méget, henhørende til Konst 

og Industri, som den store Hovedstad havde at; frembyde. Med 

et aabent Oie og uhildet af Fordomme var han en agtpaagi-= 

vende Iagttager af den hele. mærkelige franske sociale Tilstand. 

Vel sympatiserede han ingenlunde i Alt med den franske Revo- 

lulion; ifålge sin redelige og maadeholdne Natur maatte han 

afsky alle Revolutionens Udskeielser, men han saae dog ogsaa 

det Gode, den havde medfårt, og det meget Forkastelige, den 
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havde kastet overende, og han tilstod uforbeholdent den In- 

teresse, han fålte for den franske Republik, hvilket, som vi 

senere skulle see, skaffede ham mange Ubehageligheder i en 

Tidsalder, da Mistænksomhed og Spionerie og hemmeligt Angi- 

verie vare saa almindelige. 

Den Åiste April 1799 tiltraadte han i Selskab med Horne- 

mann og Engelstoft Reisen til det sydlige Frankrig. De toge 

Veien over Orleans, Tours, La Rochelle, Rochefort, Blois til 

Jordeaux, hvor de gjorde et længere Ophold, stiftede flere in- 

teressante Bekjendiskaber med derværende Videnskabsmænd. Et 

Societé des Sciences, belles Lettres et Arls de Bordeaux optoge 

vore tre Landsmænd som corresponderende Medlemmer. Reisen 

fortsaltes over Toulouse, Tarrascon, Tarbes. I Begyndelsen af 

Juni naaede de Foden af Pyrenæerne, og gjorde strax i Bagnéres 

Bekjendtskab med den aandrige og ved sine Undersågelser af 

Pyrenæerne fortjente Naturforsker Ramond, i hvis Selskab de 

derefter forétoge en stor Mængde botaniske og mineralogiske 

Fjeldexcursioner. Sammen med Ramond bestege de ogsaa Pic 

du Midi. Indtil Slutningen ”af Juli Maaned bereiste de denne 

interessante Bjergkjede, hvis Flora og Bjergarter de med største 

Flid undersågte, og hvorfra de hjembragte gode Samlinger. 

Efter at have tilendebragt deres Forskninger i Pyrenæerne fort- 

saltes Reisen over Narbonne, Perpignan, Montpellier, Nismes, 

Avignon, Valence, Vienne, Lyon. I September naaede Selska- 

bet tilbage til Paris. 

Hofman havde her den behagelige Overraskelse at træffe 

Professor Vahl. Han gjorde nu ogsaa Bekjendtskab med Urban 

Jiirgensen, med hvem han aftalte at gjore en Reise til Eng- 

land. 

Førend denne imidlertid tiltraadtes, gjorde han endnu en 

Udflugt med Engelstoft over Rouen til Havre de Grace, påa 

hvilken Reise Hofman især interesserede sig for Landvæsenet, 

Frugttræculturen, Ciderfabricationen i Normandiet. 

I October begav han sig i Selskab med Urban Jiirgensen 
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til Calais for derfra at gaae til England. Iblandt Reiseselska- 

bet, de traf i Deligencen, var ogsaa en Person, som gav sig 

ud for Boghandler fra Schweilz, men som i Virkeligheden var 

en engelsk Spion. Paa de forskjellige Slationer, hvor Selska- 

bel opholdt sig underveis, traf de Befolkningen begeistret over 

Efterretningen om den unge General Bonapartes lykkelige An- 

komst fra Egypten til Frejus. Hofman glædede sig med ung- 

dommelig Livlighed over denne Begivenhed, som syntes at love 

Frankrig et lykkeligt Opsving. Spionen fandt i Calais Leilighed 

til uaglet Blocaden at snige sig til England, hvor han angav 

Hofman som Jacobiner. Vore Reisende maatte vente 20 Dage 

i Calais for de kunde finde Leilighed til at komme over Cana- 

len, men ankomne til Dower, blev der strax sendt Vagt ombord 

i Skibet for at bevogte de to mistænkte Danske, hvem man af- 

fordrede alle medbragte Papirer, og negtede dem Tilladelse til 

ab komme i Land. Hofman afgav nu flere aabne. Anbefalings- 

breve til Sir Jøseph Banks og andre Lærde, og til den danske 

Cøonsul, som kom ombord udleverede han et Brev, der var ham 

medgivet fra den danske Minister i Paris, Geheimeraad Drejer 

til den danske Minister i London Wedell: Jarlsberg.… Drejer 

havde anbefalet ham til Wedell, men dette blev uden Virkning, 

og efter tre Dages Ophold i Dowers Havn ankom der Ordre 

fra den engelske Udenrigsminister, Hertugen af Portland, som 

befalede Hofman ufortåvet at vende, tilbage til Frankrig. "Han 

maalte da opgive Reisen i England og Skotland, og med et 

preussisk Skib gaae tilbage til Calais. Urban. Jirgensen fik 

derimod Lov til at komme til London, hvor han i Foreign of- 

fiee erfarede, at Hofman var angiven som Republicaner, og 

altsaa ei kunde tilstedes Adgang til England, saalænge Krigen 

varede. 

Tilbagestédt fra England paa. en hemmelig falsk: Angivelse, 

fandt han sig ved Tilbagekomsten til Paris, hvor: han agtede al 

tilbringe Vinteren, iagltaget i nogen Tid: af Politiet som mis- 

tænkelig formedelst ; denne korte: Afstikker lil: England.  Fårst 
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sig af Hofmans Sag, og underrettet Politiminister Fouché om 

Sammenhængen, modtog Hofman af Fouché et Charte d”hospi- 

talité, som til den Tid sjelden blev- nogen Fremmed tildeelt. 

Medens han i Vinteren 1800 opholdt sig i Paris, modtog 

han fra sin Ven, Dr. P, E. Miller, Underretning fra Kjoben- 

havn, at han ogsaa for den danske Regering maatte være ble- 

ven angiven som Jacobiner, hvorfor han raadede ham at skaffe 

sig Documenter til at afvæbne denne Mistanke. Dette var bleven 

bekjendt for Mzller derved, at en ung Mand, Niels Bang (for 

Tiden Eier af Sparresholm i Sjelland), som havde sågt en Au- 

scultantplads i Rentekammeret, havde faaet Afslag som den, 

der formedelst sine republikanske Grundsætninger var bleven 

viist tilbage fra England. Da Supplicanten oplyste, at han 

aldrig havde været over Elben, men at der gaves en vis Néels 

Hofman (Bang), fik han den altraaede Plads, og vor Hofman 

kom paa det sorte Brædt. Først ved sin Gjenkomst til Fædre- 

landet lykkedes det ham ved Hjælp af de Erklæringer, han med- 

bragte fra det danske Gesandtskab i Paris om sit Forhold, Stu- 

dier, Omgang med beråmte Lærde, hos Kronprinds Frederik at 

udslette den ufordeelagtige Forestilling om hans Ultraliberalisme. 

I Marts 1800 forlod Hofman Paris, og tiltraadte Hjemreisen 

over Bryssel, Antwerpen, Dortrecht, Haag, Leiden, Utrecht, 

Amsterdam, hvorfra han vendte tilbage til Danmark. 

Efter tre Aars Reiser i Mellem- og Syd-Europa &nskede 

han nu ogsaa at lære Norden at kjende. og begav sig allerede 

i Mai Maaned paa en Reise overlands igjennem Sverrig til 

Norge, hvor han bereiste Aggershuus og Christianssands Stifter, 

og især gjorde sig bekjendt med Bjergværks- og Hytte-Driften. 

Sin Reise i Norge endte han hos sin Ungdomsven Jacob Aal 

paa Næss Jernværk, hvor han forblev til Aarets Slutning. I 

1801 overtog han Bestyrelsen af Hofmansgave Gods. Det fål- 

gende Aar giftede han sig med Geheimeconferentsraad Ove 

Mallings næstældste Datter Charlotte, med hvem han levede i 



et særdeles lykkeligt Ægteskab i 52 Aar, og havde i delte 6 

Sønner og 4 Dåttre, af hvilke Born 41 Sån og 2 Dåttre dåde 

for Faderen. > 

Da han ånskede at indføre nogle af de forbedrede Ager- 

dyrkningsmaader, han havde havt Leilighed til at see og gjøre 

sig bekjendt med paa sine Udenlandsreiser, men ikke ansaa sig 

tilstrækkelig fri i sine Bevægelser paa ct Stamgods, der dreves 

ved Hoveri, kjobte han i 1805 Hovedgaarden Bidstrupgaard 

ved Roeskilde, og flyttede dertil. Han anvendte her belydelige 

Summer paa Agerbrugels Forbedring, men standsedes snart 

midt i sine Arbeider ved Krigens Udbrud, idet han pludselig 

saae sig beråyvet næsten sin hele Arbeidskraft, da hans Folk 

bleve indkaldte til Krigstjeneste. I de tunge Tider, som nu 

fulgte, var Hofman alt for varmtfålende Patriot til at ændse de 

Tab, han selv led. Han pånsede blot paa, hvorledes han bedst 

kunde gavne sit betrængte Fædreland og dels Sønner. Efterat 

have udbedt sig og erholdt en Sauvegarde for sit Huus af Welling- 

ton, ilede han til det danske Hovedgvarteer for at tilbyde sin 

Tjeneste, som ogsaa blev benyttet til flere vigtige og farlige 

Sendelser, som fordrede megen Conduite. Det smertede ham 

at see den hjelpelåse Tilstand, hvori vore Tropper i Marken 

befandt sig. Ffter bedste Evne søgte han paa egen Bekostning 

at lindre en Deel af de Savn, som vore Soldater maatte udstaae. 

Da Krigen vedvarede og medførte saare uheldige Vilkaar for 

Agerdyrkeren, indsaae Hofman, at det vilde være ham umuligt 

at gjennemfåre sine Planer; medens Kornpriserne vare meget 

lave, var derimod Arbeidslånnen stegen; den der ikke havde 

Capitaler til at udholde Tidernes Tryk maatte ruineres. Da 

Regjeringen derfor sågte et sundt og passende Sted til Anlæg- 

gelsen af en Helbredelses-Anstalt for Sindssvage, solgte han 

Bidstrupgaard til Kjåbenhavns Fattigvæsen for den samme Priis, 

han havde givet derfor. Han tabte saaledes Alt, hvad han 

havde sat paa dens Forbedring. 

Skjondt han vedblev sit hele Liv at interessere sig meget 
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levende for Agerdyrkningens Fremskridt i Danmark, havde dog 

disse uheldige Forsåg i hans Ungdom, uagtat de skyldtes ulyk-= 

kelige Tidsomstændigheder, givet ham en vis Skræk for at ind- 

lade sig paa stårre Afvigelser fra det almindelig brugte System. 

Ved Salget af Bidstrup havde Hofman forbeholdt sig Ret til at 

forblive boende der Sommeren over, men da Stiftamtmandskabet 

skulde sårge for Logis for de spanske Tropper, og indgqvar- 

terede en Oberst med Familie og Tjenerskab paa Bidstrup, var 

der ingen Plads levnet Hofman med Familie, hvorfor han maatte 

flytte til Kjåbenhavn, hvor han forblev henved 2 Aar indtil 

Bortforpagtningen af Hofmansgave var udlåben. Han flyttede 

da til sit Gods og tilbragte hele sit efterfålgende Liv der, og 

fålte sig lykkelig ved sin Virksomhed som Landmand, Have- 

dyrker og Videnskabsmand. Et saare lykkeligt Familieliv lod 

ham aldrig savne Yerdens Larm i denne afsidesliggende. Egn. 

Han havde indsamlet Forraad af aandelige Skalte, som ikke 

lettelig kunne udtåmmes. Han havde baade i Indlandet og Ud- 

landet erhvervet kjære Venner, med hvem han vedblev at staae 

i sladig Forbindelse.  Skjondt fjern fra Skuepladsen for de 

store Begivenheder, fulgte han dog disse med levende Deel- 

tagelse. Sit Otium anvendte han til Studier af sine Yndlingsfag 

Botanik og Mineralogie.. Det var især ved hans intime Venskab 

med Hornemann, at det blev ham let at vedligeholde viden- 

skabeligt Samqvem med en Mængde fremmede Lærde, som han 

paa sine Reiser havde stiftet Bekjendtskab med. Som Discipel 

af M, Vahl var Hofman bleven fortrolig med Studiet af de 

lavere Planter. Hans Oie var tidlig bleven skjærpet til at ad- 

skille de mindste Former. Den Omstændighed, at hans Gods 

laa ved Havet, saaledes at han baade havde Kattegattet- og 

Odensefjord beskyllende sin egen Grund, maatte henlede - hans 

Opmærksomhed paa Algerne, der dengang kun vare lidet under- 

søgte. Han indsaae, hvormeget der her var at udrette, og han 

erhvervede sig en udmærket Indsigt i denne Familie. Mange 

af de af ham fundne Alger fra vore Kyster bleve indførte i 
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Flora. danica. Studiet af Algerne bragte ham efterhaanden i 

Forbindelse med næsten alle Europas Algologer, hvem han med= 

deelte af sine Skalte og modtog af deres. Iblandt disse nævner 

jeg især Mertens i Bremen, Agardh, Lamouroux. Den viden- 

skabelige Forbindelse ledede til nåiere Venskab, og han havde 

den Glæde at see de to førstnævnte som sine kjære Gjæster 

påa Hofmansgave. Sammen med Hornemann foretog Hofman 

i Aarene 1811 og 12 botaniske Reiser i Fyen og Jylland for 

Flora danica. I Aaret 1812 kom Hans Christian Lyngbye som 

Huuslærer til Hofmansgave efter Anbefaling af Hornemann, 

Thorlacius og P. E. Miller. Hofman forstod snart al give 

ham Interesse for Studiet af Algerne, hvorved han kunde være 

Lyngbye til saa megen Veiledning. Da Universitetet i 1816 

udsatte som Priisopgave en systematisk Fremstilling af alle Dan- 

marks Alger, opmuntrede Hofman Lyngbye til at give sig ifærd 

med Besvarelsen, hvilket han gjorde, og underståttedes ved 

Hofmans Raad og den frieste Afbenyttelse af hans rige Forraad 

af Alger, saa at Prisen tilkjendtes ham. 

Deite Arbeide blev senere, efterat Forfatteren paa offentlig 

Bekostning havde foretaget en Reise til Norge, paa hvilken Hofman 

ledsagede ham, og Færåerne, udgivet paa kongelig Bekostning 

under Navn af Hydrophytologia danica, ledsaget af 70 colore- 

rede Kobberplader. Det er Hofmans Fortjeneste at have væsent- 

ligen medvirket til dette Værks Tilblivelse, som har været en 

mægtig Spore- til en almindeligere udbredt Kundskab om en 

vigtig Plantefamilie, som får den Tid kun var lidet paaagtet. 

Lyngbye viste sin Taknemmelighed imod sin Lærer ved at op- 

kalde en Algeslægt Bangia efter ham. 

Sin sidste Udenlandsreise til Bohmen og Schweits foretog 

Hofman i Aaret 1837, paa hvilken han deels fornyede mange 

af de ældre Bekjendtskaber, deels gjorde mange nye med 

beråmte Videnskabsmænd. Efter et længere Ophold i Interlaken 

deeltog han i Naturforskerforsamlingen i Freiburg, og med- 

bragte mange oplivende Indtryk fra denne Sommerreise, 
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I den lange Aarrække, at Hofmansgave var i Hofmans Be- 

siddelse var det ved Eierens og hans Families Elskværdighed 

og store Gjæstfrihed en kjær Station for Naturforskere. Dan- 

mark har neppe i de sidste halvtredsindstyve Aar havt nogen 

Naturforsker, som ikke tildeels gjentagne Gange har nydt Gjæst- 

frihed der, og derfra medbragt velgjérende Erindringer om dets 

ædle Beboere. Selv ganske unge Dyrkere åf Naturvidenskaberne 

fandt. der alltid den hjerteligste Modtagelse, og de modtoge ofte 

Opmuntringer og gavnlige Raad, som ikke bleve uden Frugt. 

Hofman sluttede sig med Lethed og Varme til de Yngre, i hvem 

han troede at opdage gode Anlæg, og, da han selv overlevede 

alle sine jevnaldrende Venner, fandt han i Forbindelsen med 

flere langt yngre Mænd den samme Tilfredsstillelse som tidli= 

gere i Omgangen med de Bortkaldte, Hans opmuntrende og 

vækkende Indflydelse erkjendes af mere end cen dansk Viden- 

skabsdyrker, der nu bevarer hans Minde i taknemmelig Erindring. 

Hofman havde: en stor Ultilbdielighed til at optræde "som 

Forfatter. Skjøndt han havde modtaget en grundig litterær 

Dannelse i Skolen og ved Universiletet, og senere ved sine 

Reiser havde havt riig Leilighed til at udvide sine Kundskaber, 

skjondt han vedblev at fålge Videnskabens Udvikling, hvortil 

den levende Brevvexling, han vedblev at vedligeholde med en 

Mængde Lærde, bidrog, og eiede et godt Bibliothek, maatte 

han dog paa sit isolerede Opholdssted fåle Vanskelighederne 

ved at fyldestgjåre Fordringerne som Skribent.. Hornemanns 

Breve lil ham bære mange Vidnesbyrd om denne hans Ulilboie- 

lighed til Forfattervirksomhed, og kun idelig opfordret af denne 

Ven lod han sig bevæge til at udgive sine Afhandlinger. "I 1818 

udgav han en Afhandling: De usu Confervarum in oeconomia 

naluræ, hvori han henledede Opmærksomheden paa den vigtige 

Indflydelse, en hidtil overseet liden Alge, Oscillatoria chthono- 

plastes Hofman, havde til at hæve Havbunden i vore Fjorde 

og paa de flade Kyster, som ere udsalte for Ebbe og Flod. 
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Denne Afhandling blev senere, omarbeidet og foråget, udgivet 

påa' dansk i Vid. Selsk. nalurv. og math. Afh. v. 2. 

I Tidsskrift for Naturvidenskaberne skrev han i ste Deel: 

Erfaringer om Planters pludselige Forekomst, hvori han forsågte 

at forsvare Muligheden af en generalio æquivoca. Delte foran- 

ledigede en "litterær Discussion med J.F. Schouw, som udgav 

sine Modbemærkninger: om den saakaldte generatio æqvivoca, 

i samme Bind. Hofman svarede i Zdet Bind med en Skrivelse 

til Schouto' angaaende "de paa det Inddæmmede ved Hofmans- 

gave fremkomne Planter, "hvilken Schouw ledsagede med sine 

Modbemærkninger. Hofman fålte sig ei -overbeviist, men skrev 

ændnu i 3die Bind: "Bemærkninger om Vegetationen paa del 

Inddæmmede ved Hofmansgave. Der er nu Ingen, som iroer 

paa generatio æquivoca, men skjåndt Hofmans. Artikler ikke 

bevise, hvad han ånskede de skulde bevise, vil man dog deri 

finde en Mængde interessante lagttagelser, der vise, at Forf. 

var en aandrig Mand, der havde et aabent Øie for den 

ham omgivende Natur. I 3die Bind af samme Tidsskrift ind- 

forte han em Afhandling om de Fiskearter, som findes ved 

Kysterne af det nordlige Fyen og'i Odensefjord. I 4de Bind 

skrev han en Notice om Conferva zonatas Forvandling til Infu- 

sionsdyr. Alter her var Forfalteren'kommen” paa Vildspor, men 

han beskrev et mærkeligt Phænomen, hvorledes de smaa Kiim- 

celler, der slippe ud af den brustne Modercelle, bevæge sig 

med stor Livlighed imellem hverandre, "hvorved 'de fade megen 

Lighed med infusionsdyr. ” Feiltagelsen at. gjåre disse Plante- 

kiim til Dyr var undskyldelig paa en Tid, da Antagelsen af 

formeentlige Overgange fra det ene Naturrige til: det andet 

var meget almindelig. I bie Bind gav han Bidrag til Kund= 

skaben om de fossile Levninger' af "Forverdenens Dyr og 

Planter, "som findes i Fyen. Han henledede ved. denne lille 

Afhandling Opmærksomheden paa de organiske Levninger, som 

findes i vor Jordbund, hvorpaa man tidligere havde alt for-lidt 

givet Agt, men som i den allersidste Tid, ved Undersågelser, 
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der ere udgaaede fra Videnskabernes Selskab, have leveret saa 

viglige Resultater for Danmarks forhistoriske Tid, og som ved- 

blive at love rigt Udbytte. I Kroyers naturhistoriske Tidsskrift 

2det Bind indførte han en Necrolog over H. C. Lyngbye. I 

samme Bind skrev han en liden tydsk Afhandling: Ueber die 

Herkunft des in Dånemark vorkommenden Gerålles, hvilken 

han havde oplæst i Fyens litterære Selskab. I Litteraturtidenden 

har han skrevet flere Recensioner over botaniske Arbeider, 

saaledes over Hornemanns Hortus botanicus Hafniensis, over 

Lungbyes Hydrophytologia danica, 0. fl. Hofman har dernæst 

udgivet flere- oegconomiske Arbeider. "Disse ere: Kort Anviisning 

lil Melks og Flådes fordeelagtigste Behandling til godt Smår. 

Udgiven af Fyens Stifts patriotiske Selskab 1839.  Forsåg med 

en usædvanlig Smårsaltningsmaade, i Olufsens Annaler VII. 

Kjendemærkerne paa en god Malkeko, i Halds Tidsskrift for 

Landoeconomi v. 2. 

Som Bestyrer af en stårre Landeiendom "stræbte Hofman 

at gjåre sine Erfaringer over de for vort Land nyltigste land- 

oeconomiske Methoder saa almindelig bekjendte som muligt. 

Altid var han beredt til at veilede Andre, selv naar det kostede 

ham Opoffrelser. Han ansaae det for en vigtig Sag, der vel 

fortjente en Fædrelandsveus Anstrængelser, at forbedre vore 

Producter, hvorved Landets Indtægtskilder vilde foråges.. Som 

Præsident for Fyens Stifts patriotiske Selskab havde han Leilig- 

hed til ved sin Iver for den gode Sag at indvirke paa en stor 

Kreds af Landmænd. Han var en af de Første, som i Fyen 

med Iver sågte at udbrede Kartoffeldyrkning hos Bonden, 

og foruden at give Anviisning til Dyrkningsmaaden, sågle han 

ogsaa at overtyde ham om, at Kartofler var et herligt Fåde- 

middel ogsaa for Mennesker. Han indbåd saaledes sit Godses 

Bønder til et Middagsmaaltid, hvorved de iblandt. andet bleve 

beværtede med Kartofler, tillavede paa mange forskjellige 

Maader. 
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Raigræsdyrkningen%”), som i det nordlige Fyen nu 

spiller en saa betydelig Rolle, at der fra nogle faa Sogne aar- 

ligt udfåres 5— 6000 Lpd. Raigræsfré, skyldes hans Bestræbelser. 

Han var en af de Første i Fyen, som indforskrev Holste- 

nere til Mergling og Groftegravning. Ligeledes virkede 

han for Svingplovens Indførelse længe fårend denne blev almin- 

delig bekjendt i Landet, og kun den Tids Mangel paa Jernstøberier 

i Landet selv var Aarsag i at Bestræbelserne i denne Retning 

i en Deel Aar ei fik det forånskede Udfald. Til Brug for Bon- 

den havde han udgivet sin ovenomtalte Anviisning om Melkens 

forbedrede Anvendelse til Smår. Senere "arbeidede han i en 

Deel Aar paa at gjåre Forsåg med at lave engelsk Ost, og 

studerede i denne Anledning Alt, hvad der var skrevet om 

Ostelavning. Ved Udholdenhed i at fremstille denne Sags Vig- 

tighed for Regjeringen, formaaede han endelig denne til al 

bidrage til de Forsåg, som bleve gjorte paa Hofmansgave fårst 

af en dansk Mand, senere af en Englænder fra Chester. 

Han var en af dem, der bidrog meest til Hordyrknin- 

gens Fremme i Fyen, især ved, Indforskrivning af russisk Hor- 

frå til Udsæd. Fiskerierne paa de danske Kyster interesse- 

rede ham meget, og han udgav en Anviisning til at nedsalte 

Sild, hvilken med Held er benyttet af Mange. Han anstillede 

med megen Udholdenhed Forsog med Hedeplantning paa en 

til Hofmansgave hørende Hedestrækning, og fandt, at Hvidællen 

CAlnus incana) fortrinligt egnede sig hertil, Denne hans Erfa- 

ring har udentvivl meget bidraget til, at deite Træ nu med 

Held anvendes til Beplantning af Jyllands Heder. . Faa have 

mere end han bidraget til Frugttræplantningens Udbredelse, 

da han i mange Aar vedligeholdt en ei ubetydelig Træskole, 

fra hvilken han uddeelte en stor Mængde unge, kraftige Træer 

+) Disse Noticer om hans Fortjenester af Landoeconomien skyldes hans Sån, 

Herr Jacob Aal Hofman, for Tiden Forpagter af Svendstrup i Sjelland,. 
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til Bénderne i det nordlige Fyen, deels gratis, deels for en 

meget billig Priis. 

Hofman var 18415. bleven Medlem af det physiographiske 

Selskab i Lund. 1836 optoges han som Medlem af det Kongl. 

Danske Videnskabernes Selskab. 1838 blev han Medlem af det 

Naturwissenschaflliche Verein i Hamborg; 1839 af Svenska 

- Trådgårdsforeningen i Stockholm; 1840 af Regensburger bota- 

niske Selskab. Han var endelig Medlem af det danske Land- 

huusholdningsselskab. 1840 udnævntes han til Ridder af Dan- 

nebrogen. 1852, det Aar han feirede sin Guldbryllupsfest, blev 

han virkelig Etatsraad. Hofman opnaaede den sjeldne Alder 

af næsten 79 Aar, uagtet han havde været hjemsøgt af flere 

svære Sygdomme. Lige til det sidste bevarede han sin fulde 

Aandskraft og sine usvækkede Interesser, ligesom det varme, 

kjærlige Hjerte, Hans Dåd, der indtraf d. Ste Marts 1855, var 

en saa let Bortgang, at hans Omgivelser længe troede, at han 

nåd en usædvanlig rolig Såvn, da de opdagede, at den Ædles 

Liv var tilende. 

Hr. Prof. E. A. Scharling forelagde Selskabet em Afhand- 

ling over Dåglal og Æthal; ” da Afhandlingen vil blive trykt i 

Selskabets Skrifter indskrænker man sig til fålgende Meddelelser. 

Foruden Døglal, som S. allerede 1850 har opdaget og om- 

lalt, har S$. nærmere undersågt forskjellige Forbindelser dannede 

af Dåglal, saasom Chlor- og Svoveldåglyl, svoveldåglylsyret 

Kali, eddikesyret, oxalsyret og benzoesyret Dåglylilte. Med 

Hensyn til Spérgsmaalet om Ælhalets Sammensætning, da har 

S. fundet, at naar man opheder Ælhal med et stort Overskud 

af Kali-Kalk til 270” C. saalænge man ved denne Varmes Ind- 

virkning bemærker nogen kjendelig Luftudvikling af Blandingen, 

da findes i den tilbageblevne Rest blandt andet ogsaa Smårsyre. 

Noget aldeles lignende finder Sted naar Palmilinsyre ophedes 
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med Kali-Kalk til 270 C. "S. anseer derfor ikke Prof. Hewntz 

berettiget til at antage, al der i Æthal, saaledes som dette tid- 

ligere er fremstillet, findes Stethal, Methal og Lethal; thi ved 

Æthalets Ophedning paa den af Heintz beskrevne Maade, 

dannes muligen først Palmitinsyre, og ved dennes fortsalte 

Omdannelse opstaaer da rimeligviis Stearinsyre, Myristinsyre 

og Laurostearinsyre, 

Til Sammenligning med de ovennævnte Ætherarter af Dåg- 

lal, har S. endvidere fremstillet og analyseret eddikesyret, oxal- 

syret og benzoesyret Cetylilte. 

Etatsraad Forchhammer foreviste Lithiummetal tilberedet 

af Prof. Bunsen i Heidelberg. 

Samme meddelte Iagttagelser over Metallerne i Kalkstenen 

og i Havets kalkafsondrende Dyr. Disse Iagttagelser skulle 

meddeles i et af de næste Numre af Oversigterne i Forening 

med Undersågelsen om Metallerne i Havets Planter. 

I Modet blev fremlagt: 

Fra den hanoverske Regiering. 

Mittheilungen des Gewerbe-Vereins fir das Kånigreich Hannover. 
Neue Folge. 1853 Heft 1—6. 1854 Heft 1—6. 1855 
Heft 1—2. 

Fra det magnetiske Observatorium i Prag. 
keen eleche und meteorologische Beobachtungen zu Prag. Prag. 

Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig. 
Berichte iber die Verhandlungen der kåniglich Såchsischen Ge- 

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.  Philologisch- 
Historische Classe. 1854 I—VI,. 1855 I—II 

Wietersheim. Gedåchtnissrede auf seine Majeståt Friedrich Au- 
gust Konig von Sachsen. Leipzig 1854. 
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Th. Mommsen. Die Stadtrechle der lateinischen Gemeinden Sal- 
pensa und Malaca in der Provinz Baetica. Leipzig 1855. 

Fra Zoological Society i London. 
Proceedings. Nr. 214—257. : | 
Report of the council and auditors”of the zoological Society 

of London 1853. , 
Transactions. Vol. IV. Part. 2 & 3. London 1852—53. 

Fra Royal Society i London. 

Proceedings. Vol. VII. Nr. 100—102. 
Philosophical Transactions. Vol. 144. Part. 41 &2. London 1854. 
The List of the Royal Society. 30, Novbr. 1854. 
The Earl of Rosse's Adres. 1854. 

Fra Royal Society i Edinburgh. 

Transactions of ihe Royal Society of Edinburgh. Vol. XXI. 
Part. 1. 1853—54. 

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. Il. Nr. 
44. 1853—54. 

Fra Observatoriet : Miinchen. 
Annalen der kåniglichen Sternwarte bei Munchen. VII. Band. 

Munchen 18354. 
Jahres-Bericht der Minchener Sternwarte fur 1854. Munchen 

1854. 
Gelehrte Anzeigen. Nr. 9, Minchen 1855. 

Fra Academie der Wissenschaften i Wien. 
Denkschriften. Math.-naturw. Classe. Band VIII. Wien 1854. 
Sitzungsberichte.  Math.-naturv. Classe. XIV. Band 13. Heft. 

XV. Band 1.—2. Heft. Philos.-hist, Classe. XIII. Band 3. 
Heft, XIV. Band 41.—2. Heft. XV. Band 1. Heft. Wien. 
1854-—55- | 

Archiv fur Kunde åsterreichischer Geschichis-Quellen. 14. Bd. | 
Wien 1855. 

Almanach der k. k. Akademie der Wissenschaften. Wien 1855. | 

Notizenblatt. Nr. 1—12. Wien 1855. | 

Fra den naturhistoriske Forenings Comitee til Udgivelsen af vi- 
denskabelige Meddelelser. 

Videnskabelige Meddelelser 1848—55, Nr. 1—7. 

Fra Hr. Saturnino Montajo, Directenr for Observatoriet i San | 
Fernando. 

Almanaque naulico para el afio 1851. San Fernåndo. 

Fra Geological Society London. 
The quaterly journal. Nr. 42. May 1855. . Vol. IL P. 2. 



Oversigt 
over det 

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 

og 

dets Medlemmers ÅAÅrbeider 

i Aaret 1855. 

Af 
Elatsraad, Professor &. Forchhammer, 

Selskabets Secretair. 

Nr. & og 8. 

"Modet den 9?e November. 

— —— 

H.. Professor Worsaae foreviste og meddeelte fålgende Be- 

mærkninger om nogle, tildeels nysopdagede, Minder fra Valde- 

marernes Tid. 

I. 

Om den i Kong Valdemar den Stores Grav i Ringsted 

fundne Blyplade med Indskrift. 

Af alle vore Kirker er der, som bekjendt, ikke nogen, der 

indeslutter flere kongelige Liig fra Middelalderen, end Bene- 

15 



dictinermunkenes gamle Klosterkirke i Ringsted. Efterat nemlig 

den i Haraldsted Skov ved Ringsted myrdede og senere cano- 

niserede Hertug Knud Lavard, som Kong Niels af Frygt for 

Folkeoplåb ikke turde lade begrave i Domkirken i Roeskilde”), 

havde faaet sit Hvilested i Ringsted, vedblev Kirken her”) i 

over et Aarhundrede at optage Stovet af den hellige Knuds 

Efterkommere, de mægtige Valdemarer og deres Slægt. 

Indtil for kort siden vare dog Ringsteds Kongegrave, til 

hvilke nogle af vore mærkeligste historiske Minder knytte sig, 

for en Deel kun betegnede ved ilubrudte og udslidte Liigstene. 

Disse vare ikke de oprindelige Gravminder, men fårst henlagte 

der i Slutningen af det sextende Aarhundrede, formeeniligen 

ikke engang alle paa de riglige Sleder””),  Efterat derfor 

Staten nylig, i Anledning af en Restauration af Ringsted Kirke 

og navnlig af Omlægningen af sammes Gulv, havde ladet an- 

skaffe nye og passende Liigstene til de nævnte Kongegrave, 

befalede Hs. Maj. Kongen. med sin sædvanlige levende Interesse 

og Omhu for Bevaringen af vore fædrelandske Fortidsminder, 

at Liigstenene ikke maatte henlægges i Kirkegulvet, uden at 

det i Forveien var undersågt, hvorvidt de ældre Liigstene hen- 

laae paa de rigtige Steder, og hvorvidt i det Hele Gravene 

selv, der sandsynligviis havde lidt meget ved tidligere Efter- 

gravninger og Bygningsarbeider i Kirken, vare i en såmmelig 

Stand. 

Denne Undersågelse foretoges fra 4de til Yde September 

indeværende Aar under Hs. Majestæt Kongens egen Ledelse. 

Jeg skal ikke her foregribe den officielle Beretning, som for- 

%) Saxo ed. Stephanius p. 240. Suhm: Historie af Danmark V, 382. 

£%) Ringsted Kirke kaldtes baade Vor Frue Kirke (,,Eccl. Sct. Mariæ Vir- 

ginis”), St. Bendts Kirke (efter Benedictlinerne i Klostret) og undertiden 

St. Knuds Kirke (efter den i Kirken begravede St. Knud Hertug); jfr. 

Danske Magazin I. 68. 

%%%) Suhms Historie, af Danmark VII. 327, Werlauff: De hellige Tre Kongers 

Capel i Roeskilde Domkirke. 1849. 4. S. 45. 
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haabentlig om ikke lang Tid vil blive udgivet i Trykken og 

som vil godligjore, baade, at virkelig Liigstenene hidtil have 

værel noget forrykkede fra de egentlige Grave, og at Gravene 

selv for en stor Deel vare i en bedråvelig Tilstand, hvilke 

Mangler imidlerlid nu ved Hs. Majeslæls Forsorg ere blevne 

afhjulpne. Men da den i Kong Valdemar den Stores Grav 

forefundne, med Indskrift forsynede Blyplade og tvende lig- 

nende, omtrent samtidige Blyplader fra Grave i Sord og 

Aarhuus Kirker, netop for Oieblikket ere beroende her ved In- 

spectionen over de antiqvariske Mindesmærker, forat blive inde- 

sluttede i passende Rammer og Skabe, hvorefter de skulle til- 

bagesendes til fremtidig Opbevaring i de vedkommende Kirker, 

har jeg ikke villet forsåomme denne gunstige Leilighed til at 

forevise disse originale Blyplader, saameget mere, som der har 

været fremsat nogen Tvivl om, til hvilket Tidspunkt den i Kong 

Valdemar den Stores Grav opdagede Blyplade rettest burde 

henfåres. 

Kong Valdemars Grav i Ringsted Kirke, der er anlagt tæt 

op til Faderen, Hertug Knud Lavards Hvilested i den dstlige 

Ende af Midterskibels Gulv og lige ved Opgangen til det nu- 

værende Chor, fandtes dækket af adskillige store, flade, i et 

tykt og fast Kalklag nedlagte Dækstene. Da disse vare væltede 

til Side, saaes en muret Grav af samme Form, som de fleste 

af de ovrige Kongegrave og som en heel Deel tidligere, baade 

i Ringsted, Sor&, Roeskilde, i Ruinerne af Ebelholt Kloster, 

paa den gamle Klosterkirkegaard ved Glucksborg, i Slesvig og 

fl. St. opdagede murede Grave fra den ældre Middelalder.=) 

Den var nemlig smalere i Ost ved Ligels Fådder, end i Vest 

ved Skuldrene, hvorhos der til Ligets Hoved var muret et sær- 

%) jfr. Beretninger og Afbildninger i Oldsag-Museets antiqvarisk-topogra- 
phiske Archiv. Molbech: Nordisk Tidsskr. for Historie, Lit. og Kunst, III, 

144. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Provinzialberichte 1818. Sechstes Heft. 

S. 633. 

15% 



228 

eget lille fiirkantet Rum. I denne simple Gray, som ikke en- 

gang indeholdt nogen Blykiste, men som kun indvendig var 

hvidtet, fandtes Kong Valdemars Skelet henliggende fuldkom- 

men urårt, indhyllet i en Art Læderdragt, som oprindelig 

ganske havde tildækket Liget fra Hovedet til Fådderne, men 

som nu paa enkelte Steder, t. Ex. ved Armene og Brystet, 

var fortæret af Ælde. Af Vaaben eller Smykker fandtes ikke 

mindste Spor, hvorimod der bagved Ligets Hoved var opreist 

en lille fiirkantet Blyplade, 72 Tomme håéi, foroven 7 Tommer 

og forneden 62 Tommer bred, som var afpasset efter det 

nævnte, til Hovedet murede Rum. Ligets Hoved laa saa tæt 

op til Pladen, at dennes nederste Deel, som Fålge af de fra 

Hovedet udstråmmende Vædsker, er bleven temmelig forkalket. 

Paa denne, mod Hovedet indadvendte Side af Pladen er med et 

skarpt Instrument indskaaret fålgende Indskrift med de sæd- 

vanlige, her oplåste Forkortninger: 

+ HIC.IACET.DANORVM .REX.WAL 
DEMARYS . PRIMVS . SANCTI KANVTI. FI 
LIVS. SCLAVORVM . POTENS .EXPVGNATOR . 
PATRIE . OPPRESSE . EGREGIVS . LIBERATOR . 
PACIS .REPARATOR .ET.CONSERVATOR . 
HIC .RVGIANOS .FELICITER . EXPVGNAVIT. 
ET. AD. FIDEM . CHRISTI. EOSDEM . PRIMVS . DESTRYC 
TIS. YDOLIS . CONVERTIT . MVRVM . QVOQVE.AD TOCIVS 
REGNI . PRESIDIUM . QVI. WLGO .DANEWERCH. 
DICITVR.EX.LATERIBVS.COCTIS.PRIMVS.CONSTRVXIT. 
ET . CASTELLYVM . IN. SPROGA . EDIFICAVIT . 

OBIIT . AVTEM . ANNO . DOMINICE . INCARNACIONIS +) 
M.C.LXXX. Il. REGNI.SVI. XX. VI. 

III. IDVS. MAIT. 

”) Jeg har her oplåst Forkortningen af ,/incarnacionis” med ,,c”, da det 
foregaaende Ord ,,tocius” tydelig har ,,c” og ikke ,,t”. 
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Delte er hidtwl blevet oversat saaledes: 

Her ligger de Danskes Konge Valdemar den Første, 

den hellige Knuds Son, Slavernes mægtige Betvinger, det 

fortrykte Fædrelands udmærkede Befrier, Fredens Gjenop- 

retter og Bevårer. Han betvang lykkelig Rygerne og var 

den Fårste, som ådelagde deres Afgudsbilleder og omvendte 

dem til Christendommen. Han var ogsaa den Fårste, der 

af brændte Muursteen opfårte det Værn for hele Riget, 

som almindelig kaldes Danevirke, og opbyggede en Borg 

paa Sprogd. 

Han dåde Aar efter Guds Byrd” 1182, den 12te Mai, i 

sin Regjerings 26de Aar. 

Denne samme Indskrift er noget forkortet gjengivet paa 

den anden Side af Pladen med større Bogstaver, der ere dybere 

indgravede, diensynlig med en Naal eller en fiin Gravstikke, 

saaledes: 

2 HIC IACET DANORVM 
REX WALDEMARYS . PRIMVS 
SCLAVORVM EXPVGNATOR .ET 
DOMINATOR . PATRIE LIBERATOR. 
PACIS CONSERVATOR. QVI FILIVS 
SANCTI KANVTI RYGIANOS EXPVG 
NAVIT.ET AD FIDEM CHRISTI PRIMVS 
CONVERTIT . OBIIT AVTEM ANNO DOMINICE 
INCARNACIONIS.M.C.LXXX . II. REGNI. SVI. ANNO 
XX.VI. IL. IDVS . MAIL. 

Hvilket ligeledes hidtil er blevet oversat: 

Her ligger de Danskes Konge Valdemar den Første, 

Slavernes Betvinger og Behersker, Fædrelandets Befrier, 

Fredens Bevarer. Han, den hellige Knuds Sån, overvandt 

Rygerne og var den Fårste, der omvendte dem til Christi 

Tro. Han døde Aar efter Guds Byrd 1182, den 12te Mai, 

i sin Regjerings 26de Aar. 
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Det kunde synes underligt, at omtrent een og samme Ind- 

skrift saaledes er indgravet to Gange, og det med forskjellige 

Bogstaver, paa samme Plade. Man har derfor ogsaa ylttret 

Formodning om, at disse Indskrifter kunde hidråre fra forskjel- 

lige Tider, og at fålgelig Kong Valdemars Grav tidligere havde 

værel aabnet, ved hvilken Leilighed da Pladen kunde være 

bleven udtaget og forsynet med den ene af de tvende Ind- 

skrifter. Men ligesom Bogstaverne i begge Indskrifter råbe 

samme håie Alder, saaledes er der formeentlig heller ikke 

Noget til Hinder for at antage, at man i sin Tid ved Kong 

Valdemars Gravlægning” har gjort sig al Umage for at bevare 

den korte Krånike, der. vel at mærke, var det eneste Udmær- 

kelsestegn, som blev denne store Konge medgivet i Graven. 

Det synes endogsaa meget rimeligt, at man, efterat have ind- 

skaaret den fårste, længere Indskrift, er kommen til Erkjen- 

delse af, at disse svagt indskaarne Bogstaver let kunde være 

udsatte for at fortæres af Forkalkning og Ælde, og at man 

derfor har villet indgrave den samme Indskrift med varigere, 

baade stårre og dybere Bogslaver paa den anden Side af Pla- 

den. Men da Pladsen her ikke var stårre, har man været nåd- 

saget til at udelade de mindre viglige Begivenheder i Valde- 

mars Regjeringstid, at han opfårte Danevirke af brændte Muur- 

steen, og byggede en Borg eller en Fæstning paa Sprog, 

hvorimod man har desto stærkere kunnet udhæve Kong Valde- 

mars meest fremragende Bedrifter, at han havde beseiret og 

betvunget Slaverne, at han havde befriet sit nedtrykte Fædre- 

land, gjenoprettet og bevaret Freden, og endelig omvendt 

Rygerne til Christendommen. 

En anden Indvending mod bemeldte Indskrifters Ælde, og 

det unægtelig af ulige stårre Vægt, har man fremdeles villet 

finde deri, at Kong Valdemar paa begge Sider af Pladen be- 

nævnes ,,den Første”, da det døg ellers ikke i hiin fjerne Tid 

var Skik, at vore Konger fårte eller tillagdes slige Tal i deres 

Titel, og endnu mindre, at en Konge kaldtes den Første, saa- 
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længe der ikke havde været nogen anden Konge af dette Navn”). 

Man har deraf sluttet, at Blypladen tidligst kunde være nedlagt 

i Graven under Kong Vaidemar den Andens Regjering, og 

muligen endnu senere. 

Saa lidet, som man efter de hidtil kjendte historiske Vid- 

nesbyrd i det Hele turde nægte Rigtigheden af den paaberaabte 

Erfaring med Hensyn til Kongernes Titel, saa lidet kunde man 

påa den anden Side fra et reent archæologiskt Standpunkt fra- 

falde den Anskuelse, at Blypladen alligevel maatte være fuld- 

kommen ægte og samlidig med Kong Valdemars forste Grav- 

lægning. 

Thi ikke alene var det i og for sig meget usandsynligt, 

at der i senere Tider skulde blive nedlagt en saadan Plade i 

Gråven, da det allerede, som vi i det Fålgende skulle see, paa 

Kong Valdemars Tid forlængst havde været almindelig Skik, 

at mere ansete Afdåde fik en kort, paa en Blyplade indgravet 

Levnetsbeskrivelse med sig i Graven; og man kan dog neppe 

antage, at en Mand, som Kong Valdemar den Store, eller som 

han i de ældre og samtidige Kroniker kaldes ,,gloriosus” og 

«gloriosissimus””), oprindelig skulde være begravet, uden at 

der i Graven var medgivet ham det mindste Tegn paa hans 

Stand eller Navn. 

Men det var ogsaa erkjendt af alle de mange Sagkyndige, 

der vare tilstede ved Undersøgelsen af Kongegravene i Ring- 

x) I denne Henseende bemærker allerede Suhm om Valdemar den Stores nu 

borttagne Liigsteen i Ringsted, hvorpaa stod ,,Waldemarus primus Rex 

Daniæ”, at ,,Stenen er uden Tvivl gammel, men Paaskriften, hvor simpel 

den end er, af nyere Tider; det vise Bogstavernes Skikkelse, og end 

mere det Ord Primus, thi man kunde i hans Søn Knuds Tid ei vide, om 

der blev flere Danske Konger af det Navn Waldemar.” Hist. af Danm. 

VIL 663. At Stenen virkelig ogsaa kun er fra det sextende Aarhundrede, 

er ovenfor viist. 

+) Tilnavnet ,,den Store” forekommer fårst hos Krånikeskrivere i det 16de 

Aarhundrede. Suhm: Historie af Danm. VII. 665-6,.. Jfr. ". Historiske 

Aarbåger, udgivne ved den danske historiske Forening af C. Molbech.” 

I. 48. 
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sted Kirke, at Kong Valdemar den Stores Grav, saa at sige, 

var den eneste af samtlige disse Grave, der ingensinde forhen 

havde været aabnet, af hvilken Aarsag den formeentlig ogsaa 

var den enesle, som havde bevaret den oprindelige Gravskrift. 

Gravens Dækstene laae nemlig her uforstyrrede i det tætte 

Kalklag, som fra fårst af havde omgivet flere af de andre 

Grave, men som ved dem biensynlig tidligere havde været op- 

brudt, ligesom ogsaa hele Gravens Indre, navnlig Skelettets 

fuldkommen urårte Stilling, der frembåd en umiskjendelig skarp 

Modsætning til Skeletternes forrykkede Leie i alle de andre 

Grave, yderligere maatte bestyrke Rigtigheden af det fårste 

Indtryk, at Kong Valdemars jordiske Levninger her virkelig 

for forste Gang efter deres Jordfæstelse bleve fremdragne for 

Lyset. Under hele den paafålgende Undersågelse af Blypladen 

og sammes Indskrift eller overhovedet under hele Undersågelses- 

akten i Ringsted Kirke faldt det heller ikke nogen Tilstedeværende 

ind at yttre mindste Tvivl om Pladens Samtidighed med Kong 

Valdemars oprindelige Jordefærd.%) Det blev tvertimod strax 

bemærket (af Professor Velschow), at det i Gravskriften om- 

meldte Castel paa Sprogå fandtes nævnet som et af Kong 

Valdemars vigtigste Bygningsværker i den samtidige, beråmte 

x) Suhms urigtige Formodning (Hist. af Danm. VII. 663), at Kong Valdemar 

den Stores Grav paa Reformationstiden skulde være nedflyttet fra Choret 

til Skibet samtidig med Hertug Knuds, der siges oprindelig at have været 

lige for det store Altar, er fremkommet derved, at Suhm har overseet, at 

den i Midten af det fjortende Aarhundrede affattede Ringstedske Tavle 

udtrykkelig godtgjår, at baade Knuds, Valdemars, Dronning Sophies og 

Hertug Christophers Grave ligesaavel dengang, som nu, laae udenfor 

Choret, og at Knud den Sjettes Grav var den fårste Kongegrav indenfor 

Chøret ,infra valvas”, (som Petrus Olai siger ,infra valvas chori”). 

Langebek Script. rer. Dan. IV, 278-79, Anm. 0, jfr. I. 180. Hvis man 

derfor ikke tår troe, at en Flytning af det ommeldte store Altar har fundet 

Sted, var det jo muligt, at Knud Lavards Liig tidlig kunde være bleven 

flyttet ned i Skibet t. E. efter den Aabning af hans Grav, som foretoges 

allerede 1145 eller 1146 ved Yaldemar og Svend (Grathe) vid. Langebek 

IV. 262, Suhm V. 635-6. 
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Historieskriver Svend Aaygesens- korte Danmarks-Krånike, ja at 

i det Hele Gravskriftens Indhold og Form råbede en saa paa- 

faldende Lighed med Svend Aagesens sammentrængte, fyndige 

Still, at man endog med en ikke ringe Grad af Sandsynlighed 

kunde antage ham for at have affaltet Indskriften. %) 

Under Forudsætning af, at Kong Valdemar i Gravskriften 

virkelig benævnedes ,den Fårste”, kunde man vel ikke bestemt 

godtgjåre, at de danske Konger endnu paa den Tid selv fårte 

Tal i deres Tiller; thi det meest bekjendte Dokument%+) fra en 

ældre dansk Konge med Spor til en slig Titel, et Gavebrev til 

Lunds Domkirke af 1085, i hvilket Kong Knud den Hellige 

kalder sig ,,Cnuto quarlus Magni regis filius”, lader sig for- 

tolke paa en dobbelt Maade enten som ,,Knud den Fjerde, Kong 

Magnus” %%%) Sån”, eller som ,,Knud, Kong Magnus” fjerde 

Sån”, og et andet noget yngre Dokument af Aar 1237, i hvil- 

ket Kong Valdemar Seier kalder sig ,,Valdemarus Secundus”, 

er kun kjendt efter en mindre paalidelig Afskrift og netop med 

Hensyn til Titlen ,,sccundus” anseet for meget tvivlsomt. +) 

+) I Svenonis Aggonis filii Opuscula ed. Stephanius p. 135 cap. IX hedder det 

nemlig om Kong Valdemar: ,,Hic licet multa memoriå digna patraverit, 

trino tamen tanquam syderum fulgore ejus splendescit memoria. Nam 

primo quidem indomitos Ryenses sacri Baptismatis unda renasci potenter 

compulit. Deinde primus in Sprovva insula de coctis lateribus turrim 

construxit. Ad ultimum in vallo Danevverchk murum erexit lateritium: 

qvem tamen mørte præventus imperfectum reliqvit.” Man seer, at Svend 

Aagesen udhæver omtrent det Selvsamme, som Valdemars Gravplade, 

enkeltviis endog med de samme Ord (jfr. ,,de coctis lateribus”). Af Be- 

retningen her om Taarnet paa Sprogå fremgaaer det ogsaa, at man i 

Oversættelsen af Indskriften paa Gravpladens Forside med Grund vil 

kunne henfåre Ordene ,,ex lateribus coctis primus” ligesaavel til Castellet 

påa Sprogå, som til Danevirke. 

44) Originalbrevet er desværre gaaet tabt ved en Ildebrand i Stockholm. Af- 

trykt i Langebek: Scriptores rer. Dan. III. 425 ff. Regesta Diplomatica I. 

32. Nr. 154. 

+44) Under dette Navn Magnus forekommer Kong Svend Estridsen, som be- 
kjendt, ikke sjelden i vor Historie. 

+) Thorkelin: Diplomatarium Arna-Magnæan. I. 127. 

i 
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Men om end saaledes Kongerne selv ”ikke beviislig brugte 

Tal i deres Titler, lader det sig alligevel med Grund anfåre, 

at dog Andre, der paa den Tid skreve Dokumenter, Gravskri(- 

ter og Kråniker, ved at omtale Kongerne stundom benævnede 

dem med Tal, for at skjelne imellem dem. I et Gavebrev til 

Sanct Knuds Brødrene i Odense Kloster af Aar 1184 (eller 

rettere 1183)"), kalder Valdemar den Stores nærmeste Efter- 

fålger sig simpelthen ,,Ego Kanutus, dei gratia rex Danorum”, 

men Skriveren, der har affattet Brevet, slutter med fålgende 

Tidsbestemmelse: ,,Acta sunt hæc Hiulby XII Kal. April. Anno 

Dominicæ Incarnationis MCLXXXIV. Indictione I. Epactis viginti 

qvinqve, gloriosi regis Danorum Kanuti IV Anno I% regnante 

Domino nostro Jesu Christo”, hvori han fålgelig benævner Kon- 

gen ,, Knud den Fjerde” eller, som en anden Afskrift vil, ,,Knud 

den Femte”, endskjånt det forresten er denne Konge, som vi 

nu almindelig kalde Knud den Sjette. 

I en kortfaltet dansk Aarbog eller Krånike fra Aar 1074 

til Aar 1219, som ikke alene er skrevet omtrent ved Aar 1219 

eller i al Fald under Kong Valdemar den Andens Regjering, 

men som ovenikjobet er bevaret i et mærkværdigt, noget nær 

samtidigt Haandskrift fra det samme trettende Aarhundrede), 

hedder det blandt Andet: 

£) Saxo ed. Stephanius Proleg. 16-17. Suhm: Hist. af Danm. VIII. 33-35. 
Regest. Diplomat. I. 57-58 Nr. 342. 

=%) ..Chronicon Danicum ab A? 1074 usque ad 1219”. Langebek: Scriptores 

rer. Danic. III. 259-265. ,,Vixit et scripsit Auctor ille Anonymus sub Au- 
spiciis Imperii Waldemari II, sed ultra Annum 1219, qvod maxime dolen- 

dum est, non processit”. — ,,Exemplar meum (add. Langeb.) mihi ante 

aliqvot annos Holmiå transmissum est ab amico meo et fido Achate b. Dn. 

Ass. Nic. Reinh. Brocmanno, qui illud sua manu ex Codice Seculi XUII. 
autentico descripsit. Codex autem ille antiqvissimus et rarissimus est 

membranaceus formæ Qvartæ minoris, asservatus in Regio Antiqv. Archivo 

Holmensi A. 14. Ex qvo Codice etiam sumtus est Catalogus ille Regum 
Daniæ, qvi superius Tom. Il. p. 19. sub Nr. VI in hujus Operis Tomo I. edi- 

tus est.” 
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1170 fådtes Valdemar den Anden, en Sån af Kong Valde- 

mar den Første (,,natus est Waldemarus Secundus, filius 

Regis W. Primi”). 

1181. Kong Valdemar I drager til et Måde med Keiseren 

(«Rex Waldemarus I occurrit Imperatori”). 

1182 dåde Valdemar I den Hellige Knud Hertugs Sån (,obiit 

Waldemarus I, sancti Kanuti Ducis filius”), 

ja endog den unge Valdemar kaldes som Hertug ,,den Anden” 

(1187 ,,Dux Waldemarus II Miles factus esW), ikke at tale om, 

at. Krånikeskriveren efter Valdemars Thronbestigelse stadig 

giver ham dette Tilnavn (,,Secundus”). 

I det samme ældgamle Pergaments-Haandskrift indeholdes 

tillige en Kongerække fra Dan til Erik Glipping, hvori nævnes 

«Vualdemarus I. 

Knut. 

Vualdemarus Il. 

Vualdemarus III. 

Ericus filius W. Secundi.” 

Flere Exempler vilde kunne anfåres fra de i det trettende 

Aarhundrede affattede historiske Aarbåger"), ligesom der ogsaa 

haves et mærkeligt, samtidigt Vidnesbyrd i denne Retning fra 

en Aar 1567 i Roeskilde Domkirke opdaget Gravplade af Bly, 

hvis Indskrift begynder: ,,Aar 1232 under Kong Valdemar den 

Andens Regjering” (,,Anno Domini MCCXXXII regnante Rege 

Waldemaro Secundo”).  Deite Sidste turde være saa meget 

mærkeligere, som denne Plade (hvorom Mere i det Fålgende) 

+) Jfr. navnlig ,,Series ac brevior Historia Regum Daniæ a Dan & Låther ad 

Waldemarum II.” — ,,Auctor qvidem ignoratur, sed vixit tempore Wal- 

demari H,” Langebek I. 15 ff., hvor der p. 18 nævnes ,,Waldemarus Pri- 

mus”, ,,Kanutus, filius Waldemari Primi”, ,,Waldemarus, frater Kanuti, 

filus Waldemari Primi.” 

«Chronologia rerum Danie et Svecie vetus ab Anno 916 ad Ann. 1263”. 

Auctor ,circa medium Seculi XIII floruisse videtur et Chronologiam hanc 

concepisse circa illud tempus, qvo eidem finem imposuit, scilicet circa 

Annum 1263,” Langebek. Script. II, 166 ff. 0. s. f. 
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synes at have været af samme Art, som den, der fandtes i 

Kong Valdemar den Stores Grav i Ringsted.) 

Det er imidlertid vistnok tilstrækkelig klart, at det allerede 

under Valdemar den Stores Sénners Regjering har været Skik 

i Skrift og formodentlig ogsaa i daglig Tale at benævne Kon- 

gerne efter deres Rækkefålge med Tal. Men det er dog lige- 

fuldt blevet indvendt, at en slig Talbenævnelse ikke kunde 

være brugt, får der var flere Konger af samme Navn, og at 

fålgelig Valdemar den Store i en Gravskrift, der skulde være 

affattet lige efter hans Dåd, da hans Sån Knud var bleven 

Konge, og inden der endnu havde været nogen anden Konge 

af Navnet Valdemar, umulig kunde være bleven kaldet Valde- 

mar den Første og det saa bestemt, at det endog forekom paa 

begge Sider af Gravpladen. 

Hertil kunde man vel svare, at skjånt der ikke endnu 

havde været nogen anden dansk Konge af Navnet Valdemar, 

havde dog Valdemar den Store efterladt sig en Sån Valdemar, 

der allerede ved Faderens Dåd gjerne kunde være bleven al- 

mindelig anseet for tilkommende Thronarving, eftersom Kong 

Knud fem Aar fårend sin Thronbestigelse var bleven gift med 

Gertrude, en Datter af Henrik Løve, uden at dette Ægteskab 

var blevet velsignet med Livsarvinger. Det var saaledes ikke 

umuligt, at den, der havde affattet: Gravskriften over Kong 

Valdemar den Store, allerede kunde have tænkt sig flere Kon- 

ger af dette Navn i en kommende Tid paa den danske Throne, 

og at han derfor, paa de omtrent samtidige, ovennævnte An- 

nalisters og Krånikeskriveres Viis, havde givet Kong Valdemar 

Tilnavnet: den Første. 

Men ved nåiere at dråfte denne, dog altid i og for sig 

tvivlsomme Forklaring, og ved i den Anledning omhyggelig at 

undersåge og gjennemgaae hele Indskriften paa den originale 

Blyplade, kom jeg uventet til det overraskende Resultat, at 

%) Pontoppidan: Marmora Danica I. 20. 
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i eet meget vigtigt Punkt, som især berører nærværende Un- 

dersøgelse, er den ved Udgravningen i Ringsted almindelig 

antiagne og senere heller ikke af Nogen betvivlede eller bestridte 

Oversættelse af Indskriften paa begge Sider af Pladen fuld- 

kommen urigtig.X) 

Jeg blev nemlig opmærksom paa, at medens næsten hvert 

enkelt Ord paa den-mod Ligets Hoved vendte Side af Pladen 

er adskilt fra det følgende ved et Punkt, er dette ikke Til- 

fældet med den paa Pladens Bagside indgravede Skrift, idet 

flere Ord, der ligesom håre sammen og danne et Heelt for 

sig, her ere samlede under fælles Skilletegn, og idet der ivrigt 

kun er sat Skilletegn foran Forbindelsesordet ,,ev”, ved Ud- 

gangen af en Sætning, og forresten, som sædvanligt, mellem 

de Bogstaver, der betegne Aarstallet og Datoen. 

Indskriften bliver saaledes, rigtig afdeelt efter Skillelegnene, 

fålgende : 

HIC IACET DANORVM REX WALDEMARVS. 
PRIMVS SCLAVORVM EXPVGNATOR .ET DOMINATOR. 
PATRIE LIBERATOR .PACIS CONSERVATOR . 
QVI FILIVS SANCTI KANVTI RYGIANOS EXPVGNAVIT. 
ET AD FIDEM CHRISTI PRIMVS CONVERTIT. 
OBIIT AVTEM ANNO DOMINICE INCARNACIONIS. 
M.C.LXXX.II.REGNI SVI ANNO XXVI. III. IDVS. MAIL. 

Hvilket nu maa oversættes saaledes: 

Her ligger de Danskes Konge Valdemar, Slavernes 

forste Betvinger og Behersker, Fædrelandets Befrier, Fre- 

dens Bevarer. Han, den hellige Knuds Sån, betvang Ry- 

gerne og var den Første, der omvendte dem til Christi 

Tro. Han dåde Aar efter Guds Byrd 1182, den 12te Mai, 
i sin Regjerings 26de Aar. 

%) De fleste af de fålgende Bemærkninger i dette Afsnit ere meddeelte som 

Tillæg i Selskabets Måde den 21de Decbr. 1855. 
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Det er følgelig utvivlsomt, at Kong Valdemar paa denne 

Side af Pladen aldeles ikke, som man får har læst, kaldes 

«primus” eller den Første. Efter Ordet Waldemarus staaer 

der netop et meget skarpt og dybt indgravet Skilletegn til Be- 

viis for, al det folgende Ord ,, primus” hårer til den næste 

Ordféining. Derved kommer det ganske naturligt til at hedde, 

at Valdemar var Slavernes første Betvinger og Behersker, lige- 

som det længere henne siges, at han ogsaa var den Første, 

der omvendte Rygerne til Christendommen. At der imidlertid 

saaledes er lagt betydeligt Eftertryk paa Ordet ,, primus” til 

Valdemars yderligere Forherligelse, er aabenbart. 

Da jeg havde forvisset mig om Rigtigheden af denne nye 

Fortolkning af Indskriften paa Blypladens Bagside, maalte jeg 

strax begynde at nære Tvivl om, hvorvidt Kong Valdemar vir- 

kelig skulde kaldes dew Fårste paa Pladens Forside. Til min 

Overraskelse saae jeg da, at ogsaa her begyndte Indskriften, 

som paa Bagsiden, med de samme fem Ord i den selvsamme 

Fålge, hvilket allerede turde berettige til at gjåre en Stands-— 

ning i Læsningen, især da det næste Ord igjen er det samme 

(primus), som paa Bagsiden; nemlig: 

HIC .IACET.DANORVM.REX. WALDEMARYS. 

PRIMVS .SANCTI KANVTI. FILIVS.SCLAVORYM. 

POTENS EXPUGNATOR. 

PATRIE . OPPRESSE . EGREGIVS.LIBERATOR. 

PACIS .REPARATOR .ET.CONSERVATOR . 

HIC .RVGIANOS . FELICITER . EXPVGNAVIT. 

ET. AD . FIDEM . CHRISTI. EOSDEM . PRIMYS. 

DESTRVCTIS . YDOLIS . CONVERTIT . 

MVYRYM .QVOQVE.AD TOCIVS.REGNI.PRESIDIVM . 

QVI. WLGO.DANEWERCH . DICITVR .EX.LATERIBVS. 

COCTIS.PRIMVS. CONSTRYXIT .ET.CASTELLYM 

IN. SPROGA .EDIFICAVIT , 

OBIIT . AVTEM. ANNO .DOMINICE .INCARNACIONIS. 

M.C.LXXX. Il. REGNI. SVI. XX. VI. III. IDVS . MANI. 
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Ved fårste Oiekast antog jeg, at Indskriftens Begyndelse 
maalle oversæltes saaledes: 

Her ligger de Danskes Konge Valdemar, den hellige 

Knuds fårste eller ældste Sån, Slavernes mægtige Betvin- 

ger 0.S.V., 

hvorved der jo rigtignok var den Synderlighed, at Valdemar, 
der, som bekjendt, blev fådt efter Faderens Dåd, skulde kunne 

kaldes Knuds forste eller ældste Sån, naar Knud ingen yngre 

Sønner havde;  endskjånt man dog maaskee turde sige til 
nærmere Forklaring, at Valdemar var den fårste Son, Knud 
fik, efterat hans Hustru tidligere kun havde skjænket ham tre 

Dåttre, og at man forresten til Benævnelsen , primus Sancli 

Kanuti filius” havde en tilsvarende Vending i det ovenfor (S. 233) 

ommeldte Diplom af 1085, hvori Kong Knud den Hellige kalder 

sig ,qvartus Magni regis filius”. Muligen kunde der ogsaa ved 

primus være meent, at Valdemar var den fårste ægtefådte Sån, 

forsaavidt overhovedet Suhm har Ret i at tillægge Knud Lavard 

en anden, uægte Séån Magnus, der af Necrologium Lundense 

omtales som ,,Kanuli filius” og som dræbt i Blodbadet ved 

Roeskilde. =) 

"Men ved fortsat Sammenligning af de to Siders Indskrifter 
er jeg kommen til en, som jeg troer, langt rimeligere og 

naturligere Fortolkning. Det maa nemlig erindres, at det påa 

Pladens Bagside hedder, at Valdemar var Slavernes forste Be- 

tvinger og Behersker (primus Sclavorum expugnator et domi- 

nator”), og fremdeles, at han som den helligé Knuds Sån be- 

tvang Rygerne og var den Første, der omvendte dem til 

Christi Tro (,,qvi filius Sancti Kanuti Rugianos expugnåvit et 

ad fidem Christi primus convertit”). Det er da meget sand- 
synligt, at man for Afvexlings Skyld og maaskee tillige for at 
anlyde, at Valdemars store Lykke baade mod Slaver og Ryger 
var begrundet deri, at han var den hellige Knuds Sån, paa 

”) Langebek: Scriptores rer, Dan, III. 453. Suhm: Historie af Danm. V, 387. 



Pladens anden Side har forandret disse to Sætninger saaledes, 

at Valdemar som den hellige Knuds Sén var Slavernes første 

Betvinger (jeg construerer da ,,rex Waldemarus, primus (sancti 

Kanuti filius) Sclavorum potens expugnator”), og al han lyk- 

keligen betvang Rygerne, og var den Første, der, efterat have 

odelagt deres Afgudsbilleder, omvendte dem til Christi Tro 

(«.hic Rugianos feliciter expugnavit et ad fidem Christi eosdem 

primus destructis ydolis converlit”). Ordet ,primus” kommer 

altsaa, i Overeenstemmelse med ,primus” paa Pladens Bagside, 

saavel i denne Indskrifts Begyndelse, som paa to andre Steder 

længere nede i samme, til at tjene til Valdemars Forherligelse, 

idet han siges at have været den Fårste, som betvang Slaverne, 

som omvendte Rygerne til Christendommen, og som opbyggede 

Danevirke og Borgen paa Sprogå af brændte Muursteen; 

hvorved der lilvisse opnaaes den størst mulige Samklang mel- 

lem Indskrifterne paa begge Sider. 

Jeg oversætter derfor Indskriften paa Pladens Forside saa- 

ledes: 

Her ligger de Danskes Konge Valdemar, den hellige 

Knuds Søn, Slavernes fårste mægtige Betvinger, det for- 

trykte Fædrelands udmærkede Befrier, Fredens Gjenopret- 

ter og Bevarer. Han betvang lykkelig Rygerne og var 

den Første, der ådelagde deres Afgudsbilleder og omvendte 

dem til Christi Tro. Han var ogsaa den Første, der af 

brændte Muursteen opførte det Værn for hele Riget, som 

almindelig kaldes Danevirke, og opbyggede en Borg paa 

Sprogéå. Han dåde Aar efter Guds Byrd 1182, den 12te 

Mai, i sin Regjerings 26de Aar. 

Under alle Omstændigheder synes det afgjort vist, at der 

heller ikke paa denne Side af Pladen er nogensomhelst Tale 

om ,, Waldemarus Primus” eller ,,Valdemar den Fårste”, og at 

der i det Hele ikke længere med Grund vil kunne indvendes 

Noget imod Pladens fuldstændige Ægthed og dens Samtidighed 

med Kong Valdemars oprindelige Gravlægning. Paa denne 
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Maade ville baade Tvivlerne faae Ret i deres tidligere Paa- 

stand, at der neppe paa den ægte, oprindelige Plade kunde 

staae Valdemar den Første, samt tillige Oldforskerne og de i 

Ringsted tilstedeværende Sagkyndige faae Ret i deres ligesaa 

bestemte Paastand, at Pladen paa Grund af dens egen og Gra- 

vens Beskaffenhed maatte være den oprindelige. 

Delte Resultat turde maaskee bidrage ikke lidet til at styrke 

den ovenfor ommeldte interessante Formodning, at den be 

råmte samlidige Historicskriver Svend Aagesen har forfattet Ind- 

skriften paa Pladen (jfr. Side 232—33). Det er vistnok heller 

ikke nogen ganske ugrundet Forudsætning, at enhver Dansk nu, 

da Ægtheden af Kong Valdemar den Stores Gravplade er hævet 

over al Tvivl, for Fremtiden med fuld Fortråstning og med 

udeelt Interesse vil kunne glæde sig ved, i Ringsted Kirke at 

betragte et mærkeligt historisk Minde, der efter mere, end sex 

Aarhundreders Forlåb er kommet op af Jorden som et samtidigt 

Vidne om eet af de meest glimrende Tidsrum og cen af de 

slårste Konger, vort Fædrelands Historie har at opvise! 

IL 

Om forskjellige andre, i Grave fra den ældre Middelalder 

opdagede Blyplader med Indskrifter. 

Som forhen berårt, er det håist sandsynligt, at flere af 

Kongegravene i Ringsted oprindelig have indeholdt lignende 

Blyplader med Gravskrifter, isærdeleshed da ikke faa saadanne 

vides at være opdagede i private Grave fra det tolvie og lret- 

tende Aarhundrede rundom i Landet. 

Den mærkeligste og for Samtidighedens Skyld interessante- 

ste blev i Aaret 1827 fundet i Soré& Kirke i Erkebiskop Absa- 

løns Grav, liggende under hans Skuldre. Pladen har siden den 

Tid tilligemed flere i Absalons Grav fundne Gjenstande været 

Opbevaret i et Jernskab i Chørmuren i Sorå Kirke. Da imid- 

16 
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lertid alle disse Absalonske Sager havde lidt meget af Fugtig- 

hed, bestemte Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, 

ifålge Indstilling fra Overdirectoratet for de Kgl. Kunstsamlin- 

ger, at de, saavidt muligt, skulde restaureres og for Fremliden 

opbevares paa en hensigtsmæssigere Maade, i hvilken Anledning 

jeg, saasnart Undersågelsen i Ringsted var tilende, begav mig 

til Soré, for, efter Ordre, midlerlidig bl. A. at medtage Bly- 

pladen til Restauration. Et særeget Tilfælde vilde saaledes, at 

de to fortrolige Venner, Valdemars og Absalons Gravplader 

skulde, efter i Aarhundreder at have hvilet i Gravens Skjåd i 

Ringsted og Sor&, samlede komme til at gjøre en Reise til 

Absalons gamle Stad: Kjobenhavn ! 

Uagtet Erkebiskop Absalons Gravplade var nedlagt senere, 

end Kong Valdemars, er den dog nu ulige mere fortæret, end 

denne. Aarsagen hertil er, at Tavlen i Valdemars Grav stod 

opreist bag Ligets Hoved, hvorimod Absalons Gravplade var 

henlagt under Ligets Skuldre eller Hals, hvorved den er blevet 

langt mere angrebet af de fra Liget ved sammes Forraadnelse 

udstrommende Vædsker. Paa de tilbageblevne Rester af den stærkt 

forkalkede og krummede Plade læstes strax efter Oplagelsen: 

HIC .IACET : ABSALON : ARCHIEPISCOPYS : ASCERI 

FILIV.…R.:.NVS:ET:PIVS: QVI: HOC ; CLAVSTRUM :FVN 

DANS FARS NSG BBR NIS : LOCVYPLETAVIT : HABVIT 

DENST AN SS SARGEI 

EPISLEN S RREvel RER KE LZANNOS : RER 

ESTSIN DIES: sr ak GTITRSANNEERE JR se 

DOMINIBE MCC år baekhaæet NE ER 

Ved den senere -paafulgte Udretning og Indfatning af 

Pladen ere enkelte af disse Bogstaver blevne temmelig ukjen- 

delige (t. Ex. den nederste Deel af ,DAV” i tredie Linie, 

og EPIS i femte Linie). Med den største Sandsynlighed 

vil man nogenlunde kunne udfylde det Manglende saaledes: 

Hic . iacet . Absalon . Archiepiscopus . Asceri. filiu(s) . (ir. 

(bo)nus . et . pius . qvi . hoc . claustrum . fundav(it) . (et 

Ud 
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multis bo)nis . locupletavit . habuit ....... (Roscil) densi. 

An(nos . XXXXIIIND). Archiepis(cop) . .. (Lundens) i . an- 

nos . X (XI (mortuus.) est ..in. die (. sci. Benedi)cti ann(o. 

incarnacionis) Dominice . M.CC (12). 

Her ligger Erkebiskop Absalon, Askers Sån, en god og 

from Mand, som grundlagde delte Kloster og berigede det med 

meget Gods. Han beklædte Bispestolen i Roeskilde (44) Aar 

og Erkebispesædet i Lund i (23) Aar. (Han dåde Sct. Bene- 

di)els Dag %) Aar efter Guds Byrd 12(01). 

Paa den anden Side af Pladen er der ikke Spor til nogen 

videre Indskrift. Bogslaverne ere indskaarne med et skarpt In- 

strument, dog ikke, som paa Valdemars Plade, ved enkelte, 

men ved dobbelle, ja tre-- eller fiirdobbelte fine Linier. Ogsaa 

i Formen ere de noget afvigende, men idvrigt af samme Art, 

som Bogstaverne i mange andre bekjendte Indskrifter fra det 

tolvte og trettende Aarhundrede. 

Imidlertid kunde man dog saavel af ældre og nyere håsto- 

riske Meddelelser om Absalons Begravelse, som af den officielle 

Beretning om den Aar 1827 foretagne Undersågelse af hans 

Grav let forledes til at troe, at den i Graven fundne Plade ikke 

var nedlagt Aar 1201 ved Absalons oprindelige Jordefærd, men 

forst Aar 1285 ved en formentlig Flytning af Graven. Herom 

hedder det i Absalons nyeste udførlige Levnetsbeskrivelse : 

«Natten til S. Benedicti Dag den 21de Maris Aar 1201 dåde 

Absalon i Soré Kloster, og hans Dådsdag mindedes fra Slægt 

lil Slægt med Bån og Messe af Brødrene i Soer. Hans Been 

bleve lagte paa det helligste Sled i Kirken foran Jomfru Marias 

Hoialler. I nogle Aar laae Ascer Rygh ved hans Side. Men 

da den gamle Klosterkirke brændte Aar 1247, bleve Benene af 

de Dåde adspredte. Aar 1285 reiste sig den nuværende slore 

Maria-Kirke af Asken; da lod Abbed Néels den Tredie Levnin- 

”) Næsten alle de gamle Annaler angive Absalons Dådsdag til Sct. Benedicts 

Dag (den 21de Marts) 1201. I 
16% 
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gerne af Absalon samle saa godt, som muligt, flytte til den 

nye Kirke og Dagen efter alle Sjeles Fest bisælie i Hoialterets 

Presbyterium.” ”) 

Jeg skal ikke nærmere udvikle som Beviis herimod, at 

Absalons murede Grav og den til samme afpassede Blykiste 

med Blylaag var af selvsamme, tilsyneladende oprindelige Be- 

skaffenhed, som Kong Knud den Sjettes, Kong Valdemar Seiers 

og Dronning Beengjerds nylig i Ringsted opdagede Grave og 

Blykister. Thi man kunde jo sige, at Absalon gjerne kunde 

være nedlagt paa lignende Viis i Graven endnu i Aaret 1285. 

Jeg tår end mindre strax ståtte mig paa den Indskrift, som 

Abbed Henrik Christierns Son Tornekrands (1536) lod sætte 

paa Absalons nuværende Liigsten, hvori del hedder: Aar 1201 

er Absalon her begravet (,1201 Absalon hic sepultus est”), 

da Indskriften i en anden Henseende, som vi senere skulle see, 

ikke er ganske nåiaglig. 

len det maa fornemmelig bemærkes, at de tidligere For- 

fattere ikke have havt tilstrækkelig Kjendskab til Sor& Kirkes 

Bygningsstiil.. En udmærket Sagkyndig %") har for faa Aar 

siden godtgjort, at der i Soré får Branden 1247 vel fandtes et 

gammelt Capel (,,capella de Sora”, «Sacellum episcopi”), som 

var opfårt af Absalons Fader Asker Ryg, og som gjemte Sto- 

vet af Asker Ryg, hans Hustru og hans Broder Ebbe med to 

Hustruer og to Born, men at den gamle Klosterkirke, i hvilken 

=) Estrup: Absalon som Helt, Statsmand og Biskop. Et biographisk Forsåg. 

Sørde 1826. 8vo. Side 177—178. Sammes Indledning til Wendelboe: 

Beskrivelse af Minderne i Sorå Academies Kirke. Kbhvn. 1836. Side 7—11. 

«Beretning om Undersågelsen af Erkebiskop Absalons Grav i Sorée 

Kirke, efter Kongelig Befaling foretaget den 22de og 23de Mai 1827, Med 

to Kobbertavler. Kjéåbenhavn 1829. 4to. (Særskilt aftrykt af Nye Danske 

Magazin VI. B, 2det Hefte.) Jfr. Anmærkninger 1: ,, Den første og eneste 

Gang, man veed, at Absalons Grav % den nuværende Kirke har været aab- 

net, er i Aaret 1536, i håisalig Kong Christian den Tredies Nærværelse.” 

Molbech: Nordisk Tidsskrift for Hist. Lit. og Kunst 1. 452 ff. 

+5) Høyen: ”Nogle Bemærkninger om Sorée Kirkes Alder og Bygningsstiil.” 

Nyt Historisk Tidsskrift 1. Kjåbenhavn 1846. Side 251—260. 
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Absalon selv blev begravet 1201, dog er den Kirkebygning, 

der staaer den Dag i Dag. 

For enhver opmærksom og endog kun nogenlunde ind- 

sigtsfuld Betragter er det nemlig aldeles umiskjendeligt, at Soré 

Kirke i sin nuværende Tilstand ikke kan være heelt opført i 

Aarene 1247—1285. Man seer, at der paa den Tid maa være 

foretaget betydelige Arbeider, især i Midterskibet, med Opfå- 

relsen af nye Vægpiller og Hvælvinger, hvilke sidste for en 

Deel tilligemed Kirkens Tag og et lille Taarn over Korset 

ere blevne ådelagte ved Branden 1247. Men man seer ligesaa 

klart, at disse Vægpiller og Hvælvinger ere murede ind i en 

heel, ældre Kirke, og at dennes stærke Mure for stårste Delen 

have modstaaet Ildens Virkninger. Hoikirkens gamle, oprindelige 

Vinduer ere derfor ogsaa enten ganske overskaarne af de se- 

nere indmurede Vægpiller og Hvælvinger eller dog forstyrrede 

i den fra fårst af tilsigtede Symmetri %). Alle Omstændigheder 

pege hen paa, at denne ældre Kirke er opfårt i Slutningen af 

det tolvte Aarhundrede, i hvilken Tid Absalon, som Historien 

vidner, netop udvidede Sor& Klosters Bygninger. I denne Kirke 

er ikke alene Absalon, som Klostrets ,,Grundlægger” selv ble-— 

vet begravel 1201, men til den har man ogsaa, efter dens Istand- 

sæltelse (1285), henflyttet Benene af Absalons Forældre og 

Slægtninge fra det (1247) tildeels afbrændte lille Capel. 

Et håist mærkeligt, yderligere Beviis paa, at den nærvæ- 

rende Kirke i Soré i sine væsentligste Bestanddele er den samme, 

som den Klosterkirke, der alt nævnes i Absalons Tid, og som 

1201 optog hans Liig, afgiver en samtidig, i Sord Kirke opda- 

get Indskrift.  Ifålge en gammel historisk Beretning, vare 

%) Det maa her erindres, at Midterskibet får Branden 1247 muligen kun har 

havt fladt Bjælkeloft, som de fleste af vore Kirker paa den Tid. Dette 

forhindrer ikke, at der i Sideskibene og maaskee i Korset og Choret kan 

have været ældre Hvælvinger. Héåyen mener dog, at hele Bygningen fra 

Begyndelsen af har været beregnet paa at blive overhvælvet.” Cfr. a. 

St. Side 256. 
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nemlig to af Absalons Forfædre, hans Bedstefader Skjalm Hvide 

og hans Farbroder Toke, oprindelig begravede i Fjenneslåvlille 

Kirke. Men Absalon lod deres Been optage og flytte til Soro 

Klosterkirke, hvor han lod dem indmure é den såndre Væg 

imellem Evangelisten Johannes, Sct. Benedicts og Sct. Bern 

hards Altere. I fuldkommen Overeensstemmelse med denne | 

Beretning opdagede man i Aaret 1774 Skjalms og Tokes Been 

i en Muurpille mellem de to Capeller é den nærværende Kirkes 

såndre Korsflåi. Benene laae i to Trækister, og i den ene af 

disse fandtes en lille Blyplade, hvorpaa med samme Skrift, som 

paa Absalons Gravplade, var indskaaret: 

HIC .IACET 

SCELMO . AVVS 

DOMINI. ABSALONIS 

ARCHIEPISCOPI 

Her ligger Skjalm, Erkebispen Herr Absalons Bedstefader. 

Det er vel ikke bekjendt, i hvilket bestemt Aar Flytningen 

fra Fjenneslåvlille er foregaaet, men det er ogsaa lilstrækkeligt 

at vide, al den er skeet i sidste Halvdeel af det tolvte Aar- 

hundrede, fra hvilken Tid Skjalms Gravplade uomtvistelig hid- 

rører. Denne Plade opbevaredes længe i Sorå i det forrige 

Akademies Bibliothek, og brændte tilligemed delte i Aaret 1813. 

Den er afbildet i Beretningen om Undersågelsen af Absalons 

Grav (Tab. II. Fig. 4.) =) 

Paa Liigstenen over Absalons Grav har altsaa Abbed Hen- 

rik Christierns Son (Tornekrands) i Aaret 1536 dog med fuld 

Fåie sat: , Aar 1201 er Absalon begravet her,” Derimod til- 

fåier han i samme Indskrift, at Absalons Slægtninge (”nepotes”) 

+) Script. rer. Dan. IV. 569. not. a. Nyerup, Som i sit: » Oversyn over Fæ- 

drenelandets Mindesmærker fra Oldtiden. Kbhvn. 1806. S. 242 selv be- 

retter, at Absalon lod Skjalm Hvides Been flytte til Soré, mener dog be- 

synderligt nok, at ,,Gravskriftens Alder ér det uvist om den gaaer op til 

det 13de Aarhundrede, og ældre er den ikke!” 



«Bisperne i Aarhuus Herr Peder og Herr Skjalm ere begravede 

her” %), hvilket Sidste turde være ulige mere tvivlsomt. 

Begge de nævnte Bisper vare Sånner af Vogn. med Absa- 

lons Sødskendebarn Ingerid, en Datter af Asker Rygs Såster 

Cecilia og Peder Thorstensen til Pedersborg ved Soré. Peder 

Vognsøn blev Biskop i Aarhuus 1191 eller 1192 og var den 

Første, som begyndte at opfåre Aarhuus Domkirke af Steen, 

istedetfor at den forhen havde været af Træ. Han var ogsaa 

den Første, som grundlagde et geistligt Convent ved Domkir- 

- ken%%), Efter hans Dåd 1204 beklædte hans Broder Skjalm 

Bispestolen indtil sin Dåd 1245. . 

Saa vist, som det synes, at Skjalm er blevet begravet i 

Soro ved Siden af Absalon og sine mange dvrige der slum- 

rende Frænder, og saa rimeligt, som det forresten, i og for sig 

er, ab ogsaa Peder oprindelig kan være bleven gravlagt ved 

Siden af sin Slægtning Absalon %%X), saa naturligt var det, at 

Capillet i Aarhuus efter Domkirkens Fuldendelse kunde ånske 

at erholde tilbage til Domkirken Levningerne af den Mand, 

hvem baade den nye Kirke og Capitlet nærmest skyldte sin 

Tilværelse, Idetmindste er det sikkert, at Biskop Peder Vogn- 

sån nu ligger begravet i Aarhuus Domkirke. 

Thi da man i Aaret 1830 i Domkirkens Chor tæt op ved 

den Muur, der skiller den sydlige Omgang fra Choret, aabnede 

en noget forhåiet Grav, dækket af en blaa Steen, traf man en 

muret Grav af sædvanlig Længde, men afdeelt ved en Tvær- 

muur, der syntes at være bestemt til al bære Dækstenen. I 

det vestligsle og bredeste Rum var hensat en lille Blykasse 

(1! Alen 4 Tom. lang og 18 T. bred), hvori endeel i Orden 

”) Estrups: Absalon Side 181. 

=X) Script. rer. Dan. VI. 387, 388. 423. jfr. Hehoeg: De danske Domkapiiler. 

Kbhvn 1855. Side 6—8. 

%kk)  Catalogus illustrium Soræ Sepultorum” nævner dog kun Skjalm som, be- 

gravet ved Absalons Side. Langebek: Script. rer. Dan, IV. 541. 
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lagte Menmeskebeen med Hovedet i Midten, Alt indsvåbt i en 

Kaabe, samt en klåftet Træpind med en indfaltet takket Pind, 

formeentlig det Stykke af Christi Kors, som Paven i sin Tid 

skal have foræret Biskop Peder Vognsåén. Baade Blykassens 

Form og Benenes Beliggenhed godtgjorde noksom, at dette ikke 

var Peder Vognsons fårste Begravelse. Ovenpaa Blylaaget var 

lagt en lås Blyplade (20 Tom. lang og 16 Tom. bred) i to 

Stykker, hvorpaa folgende Indskrift: 

paa Forsiden: 

ANNO. INCARNATIONIS.DOMINL. 

MILLESIMO . DYCENTESI 

MO. QVARTO .ANNO.REGNI. 

REGIS. WALDEMARI.SECVN 

DO.C.LITTERA .DOMINICALE 

POST . BISSEXTVM. N DICTIONE : OCTO 

'" GESIMA . SEPTIMA .EPACTIS.DEC 

EMETSEPTEM : LVNA : SEPTIMA . TER 

CIO 2 YDVS. APRILIS : OBIIT': PETRYS : FILIVS : 

paa Bagsiden: 

WAGENS. ARYSIENSIS.EPISC 

OPYS. 

Aar efter Guds Byrd 41204 i Kong Valdemars andet Regje- 

ringsaar, da C var Séndagsbogstav efter Skuddagen, i det sy- 

vende Aar efter den fiirsindstyvende Indiction %), da der var 

%x) I den latinske Text staaer der ligefrem oversat den 87de Indiction, Men 

Hr. Professor, Rector Blache i Aarhuus, der med megen VYelvillie, (efter 

indhentet Samtykke fra vedkommende Kirkeinspection), har hidsendt Pla- 

den fra Skolebibliotheket, hvor den forelåbig har henligget, bemærker i 

sin medfålgende Skrivelse, at denne Tidsangivelse vist maa være op- 

staact ved en Feil af Indskriftens Forfatter, Thi da man med den fårste 

Indiction gik tilbage til 3 Aar får Christi Fådsel, faaer man ialt 1207 Aar, 

hvilke, dividerede med Indictionernes Antal 15, give 80 fulde Indictioner 

øg 7 Aar ind i den næste Indiction, men ingenlunde den 87de Indiction. 

Skjønt det sædvanlig kun var Skik at angive Aarene i den låbende 

gindiction uden nærmere Betegnelse af de forrige Indictioners Antal, har 

jeg tænkt mig Muligheden af, at Indskriftens Forfatter her med velberaad 
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sytten Epacter, paa Maanemaanedens syvende Dag”), den Alte 

April dåde Peder, en Sån af Vogn, Biskop i Aarhuus. 

Bogstaverne ere temmelig store og dybt indgravede med 

en Naal eller en Gravstikke paa selvsamme Maade, som Skriften 

påa Bagsiden af Kong Valdemar den Stores Gravplade, Efter 

Bogstavernes Form og Indskriftens særegne astronomiske Ind- 

hold at dåmme, er der al Grund til at Iroe, at Pladen hidrører 

fra Peder Vognsøns fårste Begravelse i 1204, hvad enten 

denne nu ér foregaaet i Sct. Olafs Kirken i Aarhuus eller i 

Soré Kirke, og ikke fra hans senere Bisættelse i Aarhuus Dom- 

kirke efter sammes fårste Fuldendelse, omtrent 50 Aar efter 

hans Dåd. Thi saa længe efter, vilde man sikkert neppe have 

været saa omhyggelig for at betegne Dådsdagen. Det maa 

desuden erindres, at Blypladen fandtes liggende låst ovenpaa 

Kistens Blylaag, medens ellers alle slige Blyplader oprindelig 

synes at være blevne nedlagte i Kisterne selv. Dette turde 

muligen tyde hen paa, at den nævnte Plade har været nedlagt 

i Peder Vognsåns egentlige, store Grav, men at den paa Grund 

af sin Størrelse ikke har faaet Plads inden i den mindre Bly- 

kasse eller Blykiste, i hvilken Peder Vognsøns Been ved Gra- 

vens senere Flytning bleve samlede, men derimod kun udenpaa 

Laaget: %”) 

Hu har nævnt baade de forlåbne 80 Indictioner og de fålgende 7 nye In- 

dictionsaar under Eet, om end paa en sjelden kort, næsten forblommet 

Maade, deels for at fuldstændiggjåre Tidsbestemmelsen og deels maaskee 

ogsaa for at vise sin astronomiske Lærdom. 

x) Udtrykket , luna septima” gjengiver Prof. Blache ogsaa ved: da Maanen var 

syv Dage gammel, hvilken Oversættelses ,,Rigtighed synes bekræftet ved 

Angivelsen af de 17 Epacter; thi naar Maanen paa Nyaarsdag var 17 

Dage gammel, indtræffer formeentlig første Qvarteer den Ilte April.” 

Et fuldkommen tilsvarende Udtryk (,Juna XXII”) findes paa en lignende 

Blyplade fra 1087 med Gravskrift over en Fyrstinde Gunhilde af den gamle 

danske Kongeslægt, funden i Brugge, hvorom Mere i det Følgende. Jfr. Ar- 

chæologia Brittannica XXV. 401. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed II. 

347—348. 

4) Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed I. 207—209. Suhm: llist. af Danm. 

IX. 100 siger urigtig, at Peder Vognsån dåde 1206, Afbildninger af Gra- 
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Ifålge Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenets Re- 

solution paa derom indgiven Forestilling fra Overdirectoratet for 

de Kgl. Kunstsamlinger, vil denne Gravplade blive forsynet med 

en hensigtsmæssig Ramme i et Jernskab til at indsættes i Mu- 

ren ved Peder Vognsåns Grav i Aarhuus Domkirke, hvor den 

forhaabentlig altid vil blive bevaret som et mærkeligt Minde om 

den af Domkirkens fårste Opbyggelse saa høit fortjente Biskop. 

Foruden disse tre Blyplader fra den Absalonske Slægts 

Grave, er der endnu opdaget flere lignende Gravskrifter her i 

Landet. 

Jeg skal ikke videre udhæve, at der i Aaret 1582 i Kong 

Knud den Helliges Helgenskriin i Odense fandtes en lås Plade 

med en kort Beretning, idetmindste fra Aar 1101, om Kongens 

og hans trofaste Forsvarerers Dåd, da denne Plade siges at have 

været af Kobber (,,ænea”) =). Men ved i Aaret 1830 at un- 

dersåge en Grav, som udgaves for Kong Erik Emunds, i 

Ribe Domkirkes nordre Muur, hvor der senere saaes ligesom 

en Slags Niche, fandt man adskillige Menneskebeen, efter Sigende 

af to (?) Personer, og ved dem ire smaae (ikkun tre Tommer 

ven og de i samme fundne Gjenstande bevares i det Kgl. oldnord. Mu- 

seums Antiqvarisk-topographiske Archiv. 

+) Ol. Wormii:- Fasti Danici Cap. IX. Ælnothi: Hist. S. Canuti Regis Cap. 
XXIX. XXXV. ap. Langebek Scriptt. r. D. III. 371. 389. At dog Pladen 

skulde have været af Kobber, omtales ikke af Worm, men kun i Not. til 

Ælnoth Cap. XXXV (Langeb. III. 389), af Bircherod, som neppe selv har 

seet den. Det er slet ikke usandsynligt, at man fra Beretmingen om Hel- 

genskrinet, der var.af Kobber eller beslaaet med Kobber, har gjort den 

Slutning, at ogsaa Pladen i Kisten maa have været af Kobber, medens 

den i Virkeligheden efter Datidens vanlige Brug kan have været af Bly. 

Naar iåvrigt ogsaa Suhm (Hist. af Danm. V. 70) antager, at Ind- 

skriften paa denne Plade er forfattet i Anledning af Kong Knuds Skrin- 

lægning Aar 1101 af Biskop Hubald i Odense, da maa det erindres, at, 

ifålge Ælnoths Udsagn (C. XXXV.), synes Hubald kun at have skrevet 

det Epitaphium paa latinske Vers, som blev indgravet wdenpaa Helgen- 

skrinet. Den ommeldte Plade inden i samme turde muligviis snarere hid- 

røre fra Kongens oprindelige Grav, hvorfra den 1101 tilligemed hans Been 

er optaget og henlagt i hans nye Helgenskriin. 

Uheldigviis er Pladen selv senere forsvunden. 
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lange) ovale Blyplader med Indskrifter, som oversendtes til det 

herværende Kgl. Museum for Nordiske Oldsager: 

1:) + OTHINCARVYS EPISCOPYS +) (Othinkar Biskop). 

2:) + .IOTHV.EV . . . . (Nothuleus (Biskop). 
3:) + ASCERYS EPISCOPYS (Asker Biskop). 

Alle disse Mænd vare i sin Tid Bisper i Ribe. Othinkar Hvide, 

den Yngre, tillige Biskop over hele Nårre-Jylland c. 1012, + 

1043; Nothold blev Biskop 1134 og levede endnu 1139; Asker 

hans Eftermand + 414142 %%). Deres Gravplader ere 6iensynlig 

fra een og samme Tid, rimeligst fra Slutningen af det tolvte (eller 

senest vel det treltende) Aarhundrede, da man, maaskee som 

Fålge af den Ildebrand, der i Aaret 1176 ved Ribe Domkirke 

fortærede Kannikeboligerne, Sakristiet og tilintetgjorde den hel- 

lige Leofdags Helgenskriin paa Håialleret i Choret "%%), synes 

al have forstyrret de nævnte Bispers oprindelige Gravsteder, og 

derefter samlet Benene i een fælles Grav. 

Som alt i det Foregaaende berørt, blev der ogsaa (Aar 

1567) i Roeskilde Domkirkes dstllige Side, idet man reiste el 

Mindesmærke for Jacob Friis, en Sån af Henrik Friis til Hes- 

selager, opdaget en slig Blyplade med Indskrift: 

. Anno Domini MCCXXXII regnante Rege Waldemaro Secundo, 

præsidente Ecclesiæ Roscildensi Episcopo Nicolao .... pridie 

Nonas Julii bene confessus, et rebus suis bene dispositis, 

obiit WILHELMVS civis Roscildensis, & humatus est in loco 

præsenti in Domino. Nascendo morimur.” +) 

ao: Aar 1232 den 6te Julii under Kong Valdemar den Andens 

») Denne Plade er i halv Størrelse gjengivet i mine ,,Afbildninger fra det 

Kgl. Museum for Nord. Oldsager. Kbhvn. 1854. Side 119. Fig. 413. 

++) Historiske Aarbåger III. 47—48. jfr. Nord. Tidsskr. for Oldkyndighed I. 

211—212. Afbildning af Gravens Ydre findes i Museets Antiqvarisk-topo- 
graphiske Archiv. 

Æk4) Høyen: om Ribe Domkirke i Dansk Ugeskrift, 2den Række Nr. 28. 

Side 19. 

") Pontoppidan: Marmora Danica I. 20, 



Regjering, da Biskop Niels (Stigsen %) forestod Roeskilde Stift, 

dåde efter vel aflagt Skriftemaal og efter fuldendt Ordning af 

sit timelige Gods Wilhelm, Borger i Roeskilde og blev begravet 

i Herren paa delte Sted. Vi de ved at fådes. 

Om Pladens Ægthed er der yttret en svag Tvivl %%), sand- 

synligviis alene, fordi Kong Valdemar her kaldes den anden, men 

efter de ovenfor (Side 234—35) i denne Henseende meddeelte 

Oplysninger, vil Tvivlen neppe kunne ansees for berettiget. 

lovrigt turde denne Plade, som desværre ikke mere er til, 

være den yngste af alle dem, man hidtil har opgravet her i 

vore Kirker. At det dog endnu længere, idetmindste en Snees 

Aar efter, har været Brug at nedlægge slige Gravskrifter i eller 

paa Bly hos berømmelige Afdåde, sees af en gammel Levnels- 

beskrivelse over den bekjendte Biskop Gunner i Viborg, som 

bl. A. havde en væsentlig Andeel i Affaltelsen af jydske. Lov, 

og som i en Alder af 400 Aar dåde 1251 i Asmildkloster, Da 

han nemlig blev begravet i Viborg Domkirke, siges der under 

hans Hoved at være blevet lagt et Skrift, indviklet i Bly 

(eller paa Bly?), med en Beretning om hans Livs Hændelser, 

for at delte engang i Tiden, hvis han skulde blive igjen op- 

gravet, kunde forkynde den fulde Sandhed om ham til dem, 

som ikke maalte vide Noget om. ham,” %) 

Naar Kong Knud den Helliges og Biskop Gunners Grav- 

skrifter medtages, kjende vi følgelig ialt ti Exempler paa, al 

man her i Landet i det elvte, tolvte og fårste Halvdeel af det 

treilende Aarhundrede stundom nedlagde smaae Metalplader, 

gjerne af Bly, med korte Levnetsbeskrivelser, inden i Kisterne 

=) Niels Stigsen af Absalons Slægt var Biskop i Roeskilde fra 1225 til 1245, 

da han flygtede til Frankrige, hvor han (1249) dåde 1 Clairvaux. 

+”) Molbech: Nordisk Tidsskrift for Hist., Liter. og Kunst. I. Side 463. 

x%k) Qvædam autem litera plumbo involuta capiti ejus supposita est, totam 

seriem vitæ suæ continens et annorum. Qve qvidem littera si effodi eum 

de cetero aliqvando contingerit, ignorantibus eum plenam de eo nuncient 

veritatem,”  Langeb. Script. r. D. V. 580. 



Bin" 258 
med de Afdåde. Af disse ti Exempler falde endog de sex netop 

paa Valdemar den Stores og hans nærmeste Efterfålger Knud 

den Sjettes Tid (nemlig Pladerne fra Ribe, Skjalm Hvides, Val- 

demar den Stores og Absalons), de lo (Peder Vognsåns og 

Wilhelms) paa Valdemar den Andens, og den sidste og yngste 

(Gunners) paa Abels Tid. Som man imidlerlid kunde vente, 

er denne Skik hverken eiendommelig for Danmark eller oprin- 

delig udviklet her. Den er som de fleste af vore gamle kirke- 

lige Skikke indføårt fra fremmede Lande, hvor ogsaa virkelig 

lignende ældgamle Blyplader ikke sjeldent ere opdagede. 

Fra England - vil man saaledes kunne paavise mindst otle 

saadanne, af hvilke den ældste optoges i den Aar 988 afdåde 

Erkebiskop Sanct Dunstans Grav i Canterbury Calhedralkirke, 

og den yngste i Graven ved Biskop Wilhelm af Coventry og 

Lichfield, som dåde 1223 og blev begravet i Domkirken i Lich- 

field, =) 

Af særlig Interesse for den engelsk-danske Historie er en 

slig Blyplade, som 1804 fandtes i en Trækiste tilligemed et 

qvindeligt Skelet ved Nedbrydningen af den gamle St. Donats 

Kirke 7 Brigge i Flandern, og som formeentlig endnu opbeva- 

res i Sacristiet i Kirken St. Sauveur sammesteds. Dens Indskrift 

giver nemlig en kort Levnetsbeskrivelse af den gudfrygtige 

Qvinde Gunhilde, en Datter af den mæglige, engelske Jarl 

Godwin og hans anden Hustru Gyda, en Såstler til den danske 

Ulf Jarl. Allerede som ung havde hun lovet at bevare jom- 

fruelig Kydskhed, altraaende aandeligt Ægteskab, og afslog der- 

for flere Giftermaalstilbud fra høibaarne Fyrster. Da senere 

hendes Broder Harald, Englændernes Konge, var faldet og Eng- 

”) Archæologia Brittan. XV. 291—299. Gough: Sepulchral Monuments in 
Gr. Britain London 1786 Fol. Vol. II. P, I. Tab. XIV., p. 240. Om en 

Blyplade i'den fårste norske Biskop over Orknåerne Williams Grav i 

Domkirken i Kirkwall, jfr. Munch , Met Norske Folks Historie” IV. 43. 

Notes and Qveries Vol. XII. Nr. 315. Novbr, 10. 1855. ,,Ronald Saint of 

Orkney.” 
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land erobret af Normannen Wilhelm, forlod hun sit Fædreland 

og drog til Flandern, fårst til St. Omer og derfra til Brugge. 

Efter at være kommen tilbage fra en Øeise til Danmark, (slutler 

Indskriften) ,,gik Jomfruen heden i Herren, Aar efter Guds 

Byrd 1087, den 24de August, paa Maanemaanedens 22de Dag.” 

Foruden denne Gunkilde, som vel nævnes i Domesday 

book”, men som idvrigt ikke omtales af de gamle Kronikeskri- 

vere, har endnu en anden Gunhilde af den danske Kongeslægt 

i Midten af det elvte Aarhundrede opholdt sig som landflygtig 

i Brugge, nemlig en Datter af den vendiske Fyrste Vortigern 

med Knud den Stores Såster Thyra. Denne Gunhilde var fårst 

gift med den norske Jarl Hakon Eriksen (+; 1029) og anden 

Gang med Harald Jarl, Thorkil den Håies Son, efter hvis Mord 

(1042) hun 1044 flygtede med sine to Sønner til Brigge. Hoist 

sandsynligen er det fra een af disse Gunhilder, at det bekjendte 

«psalterium Gunildis” stammer, som forhen gjemtes i Brugge, 

og som sagdes at indeholde Optegnelser i det ”saziske” eller, 

som Andre ville, det ,,danske” Sprog. Tidligere er delte Psal- 

terium aabenbart ved en Forvexling henfårt til Knud den Stores 

Datter Gunhilde, der, ifålge et senere, meget mistænkeligt Sagn, 

skulde være bleven forskudt af sin Gemal den tydske Keiser 

Conrads Son Henrik, og derefter have opholdt sig i Brugge, 

hvor hun siges at være dåd 1042 eller 1043. De bedste og 

paalideligste samtidige Kildeskrifter lade derimod denne Gun- 

hilde, der ogsaa kaldes Cunigunde, då meget ung i Italien af 

Pest (1038), og hendes Liig blive begravet i Klostret Lulburg 

(Limburg ?). =) 

Skriften paa Gunhildes Gravplade synes, efter Afbildningen 

alt dåmme, at være indskaaret med el skarpt Instrument paa 

selvsamme Maade, som Indskriften paa Forsiden af Kong Val- 

”) Archæolog. Brittanica. Vol. XXV. 398 ff. Tab. LVIII. Nordisk Tidsskr. 

for Oldkynd. IT. 343 —351. Sv. Grundtvig: , Danmarks gamle Folkeviser” 

I. 180—185. Cfr. N. M. Petersen: , Bidrag til den Danske Literaturs Hi- 

storie” I, 19—21. 
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demar den Stores Gravplade. Stor Liighed med Erkebiskop 

Absalons i Soré& opdagede Gravplade frembyder ogsaa i denne 

Henseende en i Erkebiskop Theobalds (+ 1161) Grav i Canter- 

bury funden Blyplade. Baade den dobbelte Indskjæring og Bog- 

slavernes Form er her den samme. ”) 

I flere andre Lande, t. Ex. i Tydskland, vides lignende 

Gravskrifter, indskaarne eller indgravede paa låse Blyplader, at 

have været nedlagte i mærkelige Afdådes Grave. %%) Men af 

alle dem', jeg hidtil er truffet paa, har der, som i Danmark, 

ikke været nogen yngre, end Aar 1250. Fra delte Tidspunkt 

synes i det Hele Gravenes Form og Gravskikkene selv at være 

blevne noget forandrede. Omtrent samtidig med Spidsbueslilens 

fremskridende Udvikling begyndte man navnlig at pryde Gravene 

med stårre og smukkere Liigslene og Mindesmærker, end for- 

hen; de udfårlige Indskrifter udenpaa Gravene og paa Kisterne 

selv turde saaledes snart have gjort de kortere Indskrifter paa 

Blyplader indeni Kisterne ganske overflådige. 

III. 

Om »de to Kirketaarne” i Fjennislåvlille. 

Efterat den egenilige Aabning og Undersøgelse af de 

gamle Kongegrave i Ringsted Kirke var tilendebragt (den 

6te September), behagede det Hans Majestæt Kongen endnu 

samme Dag at foretage en antiqvarisk Udflugt, for nærmere at 

besee nogle af de Minder om Valdemar den Stores og Absa- 

lons Slægt, hvorpaa denne Egn er saa riig, Som et væsenllig 

herved fremkaldt Udbytte, tår det maaskee være mig tilladt at 

meddele nogle Oplysninger om et Par af de mærkeligste Steder, 

”) Archæol. Britt. XV. 291—99. 

””) Molbech: Nordisk Tidsskr. for Hist., Lit. og Kunst. I, 463. Otte: Archæ- 

oløgi der kirchlichen Kunst. 
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til hvilke jeg ved denne Leilighed havde den Ære at ledsage 

Hs. Majestæt. 

Det første Besåg gjaldt det i Historien og af Folkesagnet 

forherligede Fjenneslåvlille. Det var her Skjalm Hvide, den hel- 

lige Hertug Knud Lavards beråmte Fosterfader, levede, og det 

var i Kirken her, at hans Liig oprindelig jordedes (noget efter 

1114), får det blev bragt til Soré Klosterkirke. Af Skjalms to 

Sønner, der efter Knud Lavards Drab droge omkring i Landet 

og fremviste hans blodige Kappe paa Thinge, for at ægge Fol- 

ket til Opstand mod hans Mordere, boede den ene, Asker Ryg, 

i Fjenneslåv, og det var her hans ædle Hustru Inge fådte ham 

og Danmark det mærkværdige Tyillingepar Esbern Snare og 

Absalon. Efter Faderen Askers Dåd tilfaldt Fjenneslåvgaarden 

Absalon, som ved sil Testament (1201) efterlod den til Esbern 

Snare, i hvis Slægt den forblev indlil Aar 1343, da den deels 

skjænkedes, deels pantsaltes til Soré& Kloster. 

I Tidernes Lob gik imidlertid den gamle Herreborg til- 

grunde, og i dens Sted reiste sig i Fjenneslåv en anseelig Bon- 

degaard, der ogsaa nu er forsvunden. I Slutningen af det sex- 

fende Aarhundrede vidste man end, at Absalons Fødested fand- 

tes ,Norden for Kirken i Fjenneslåv.” Delte gav i vore Dage 

Anledning til en Eftergravning i Tomten af den. ommeldte Bon- 

degaard, et Par Alen nordenfor Kirkegaardsdiget, hvorved der 

virkelig paa det Sted, hvor Bondegaardens Lade senest havde 

ligget, opdagedes Levningerne af en i Stene og Kalk opmuret 

Kjælder (24 Al. dyb og 10 Al. bred) og flere stærke Fundamen- 

ter, som tydede hen paa en gammel og anseelig Bygning, efter 

al Sandsynlighed en Deel af Skjalm Hvides og hans Ællingers 

Borg. ”) 

At denne Borg maatte ligge saa nær Kirken, er dobbelt 

naturligt, da Skjalm Hvides Sén Asker, som et gammelt og 

upaatvivlelig fuldt troværdigt Frasagn melder, selv lod Fjennes- 

%) See Estrups: Absalon. Tillæg om Fjenneslåvlille. Side 182—187, 



låv Kirke bygge. Rimeligviis har Kirken, som de fleste af vore 

Landsbykirker endnu i Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede, 

ikkun været af Træ, hvorimod den da ved Askers Forsorg er 

blevet opfårt af Steen. Denne Askers Kirke staaer endnu den 

Dag i Dag, og tiltrods for alle senere Bygningsforandringer 

vidne de gamle Mure og flere Eiendommeligheder uimodsigeligt 

om dens høie Ælde og Samtidighed med Asker. 

Udvendig frembyder Kirken ikke meget Mærkeligt. Til et 

temmelig simpelt Skib slutter sig her mod Vest et aabenbart 

yngre Taarn med Gavlene i Syd og Nord, mod Syd et ligele- 

des yngre Vaabenhuus, og mod Ost en lavere Chorbygning, der 

ender i en mindre halvrund Chorslutning, hvilket Sidste imid- 

lertid strax antyder Kirkens anseelige Alder. 

Vinduerne mod Syd ere temmelig store og kjendelig ud- 

huggede i senere Tider. Men tæt ved Vaabenhusels dstre Tag, 

temmelig håit oppe paa Muren sees et tilmuret ældgammelt 

Vindue, af den for Rundbueslilen særegne lave og smale, for- 

oven afrundede Form. Lignende, nu tilmurede Vinduer kunne 

spores paa Kirkens nordlige Muur, der ogsaa fremviser Om- 

ridsene af en tilmuret, rundbuet Indgangsdår, som har svaret 

til den samtidige, endnu brugelige rundbuede Indgangsdår i 

Syd. 

Heller ikke Kirkens Indre gjør, med Undtagelse af to ud- 

mærkede Granitpiller i den vestlige Ende, nogen synderlig Virk- 

ning. Den i og for sig indskrænkede Bygning er ligesom tryk- 

ket af de forholdsviis svære Vægpiller og af de paa dem ståt- 

tede spidsbuede Hvælvinger. Men hurtig bliver man vaer, at 

disse Hvælvinger fårst ere indsatte i Kirken længe efter sam- 

mes Opførelse, og at denne, som de fleste af vore gamle Lands- 

bykirker, oprindelig har havt fladt Bjælkeloft. Dette sees bl. 

A. deraf, at de gamle Vinduer, der, som sædvanligt i de ældste 

Kirker, have siddet håit oppe i Sidemurene, tildeels ere blevne 

overskaarne af de senere, til Stålte for Hvælvingen opfårle 

Vægpiller, ja, til yderligere Bekræftelse herpaa sees endnu oven- 

i 



over Hvælvingerne svage Spor af de Malerier, hvormed Side- 

væggene i sin Tid lige op til Bjælkeloftet have været pry- 

dede. —) 

Tænker man sig derfor Hvælvingerne borte og Kirkens 

oprindelige Forhold igjen tilveiebragte, bliver det Indre ulige 

mere anseeligt. Man faaer da en håiere og bredere Kirke, vel 

med Bjælkeloft, men dog med en halvrund Hvælving over Chor- 

slutningen og med en rund muret Chorbue, og i det Hele i den 

for Rundbuestilen ejendommelige Basilika-Form. Til Forskjel fra 

de almindelige Landsbykirker har den ovenikjåbet i den vest- 

lige Ende været prydet med de to ovennævnte, endnu bevarede 

svære Granitsoiler, der have smukke, med Lovværk forzirede 

afrundede Sokler, men simplere, forneden ottekantede og for- 

oven fiirkantede Capitæler. Séilerne bære tre runde Muurbuer, 

og ovenover hver af dem har der i sin Tid kjendelig været et 

lille Galleri af tre smaae Såiler, af brændt Leer med ziirligt 

dreiede Sokler og smukt udzirede Capitæler, som igjen have 

baaret fire mindre, runde Muurbuer. =x) 

Den egentlige Hensigt med Anbringelsen af disse to, sjelden 

store og smukke Granitséiler har dog ikke saameget været at 

forskjånne Kirkens Indre, som snarere at skaffe et fast Hvile- 

punkt for de indvendige Sidemure af to Taarne, hvormed 

Kirken fra først af har været prydet, efter Sagnet, til et syn- 

ligt Vidne om Tvillingerne Esbern Snares og Absalons Fådsel. 

I Meerlåse Kirke ved Holbek, eller som den af sine endnu 

staaende to Taarne ogsaa kaldes ,,Tveie"Meerlåse”, skulle disse 

Taarnes indvendige Sidemure paa lignende Maade være ståttede 

ved et Par svære, i Kirkens vestlige Ende opfårte Muurpiller. 

%) Molbech: Ungdomsvandringer I. 304 antager neppe rigtigt, at ,,Hvælvin- 

gerne fordum have været håiere.” 

==) I Fabricius?: Illustreret Danmarkshistorie for Folket. I. 450 sees et For- 

såg paa at restaurere Fjenneslåv Kirkes Skib i dens oprindelige Stiil. Men 

Granitséilernes Sokler, som indtil for nogleAar siden næsten ganske have 

været skjulte af Kirkegulvet, ere her urigtig gjengivne i Afbildningen. 
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Af Fjenneslåv Kirkes tvende Taarne har man længe for- 

gjæves søgt at opdage nogen synlig Levning. Ifålge en Be- 

retning af Morten Pedersen, den 50de Abbed i Soré Kloster, 

i hans Skrift om ,Biscop Absolons oc Her Esbern Snaris Herre- 

komst” etc., som udgaves 1589, skal hans Formand Abbed Olaf 

Karsemose Aar 1561 have ladet Taarnene sammenbygge til eet, 

da Noget af det ene var nedfaldet. %) Men ikke engang dette 

sammenbyggede Taarn vil man nu kunne paavise. 

Herr Justilsraad Povelsen i Sor& har nemlig velvilligen med- 

deelt mig en gammel, haandskreven Protokol, som indeholder 

Fjenneslåv Kirkes originale Regnskaber fra Aar 1658 til 1699, 

og som begynder med fålgende, af den daværende Hofmester 

i Sord Jørgen Rosenkrands egenhændig underskrevne Indled- 

ning: 

«Effterszom hans Kongel. Mayt. aff synderlig Gunst och 

Naade haffver undt och bevilgit, Saa och med sit obne Breff, 

Daterit Kidbenhaffn den 29de Augustij 1655 Giffuet och Bebreff- 

uet Soréoe Accademie Jus patronatus och Vocandi til Fienitzlow 

Kiercke som er Annex Under Alsted, Tillige med de andre 

Kiercker udi Alsted Herret, Saavelsom det underliggende Deig- 

nekald, saa at Hoffmester paa Soråe, som nu er eller hereffter 

%) Morten Pedersens egne Ord ere: ,,Den Tredie Son Herr Skjalm Hvides, 

hed Asser Skjalmsån, heller Asser Råg, boede udi Fjenislåfflille udi Sore 

Bircke, nu Norden for Kircken, oc loed Kircken der bygge met tho 

Taarne paa, aff denne Aarsage. Får hand fick samme Kirckes Bygning 
fuldendt, drog hand met de andre sine Slectinger i Leyde, at krige for 

deris Suoger Suerckin i Suerrig, som får bleff sagd. Oc der hand afftog, 

vaar hans Frue Fructsommelig, befalet hende dog samme Bygning med 

saadanne Ord, at fick hun en Sån; skulde hun sette it Taarn paa Kircken, 

men fick hun en Daatter, skulde Kircken være slet kullede. Oc der hen- 

dis tid kom, fådde hun tho Sånner, Esbern Snare og Biscop Absolon, oc 

lod saa bygge tho Taarne paa samme Kirke, som min salige Formand 

Abbet Oluff Karsemose (effter noget aff det ene nederfald) lod gjåre it af 

Anno domini 1561. ? jfr. Langebek Script. IV. 466. Not. q. Ved en aaben- 

bar Forvexling eller Misforstaaelse er dette Sagn i Danske Atlas, VI, 

338—39, henfårt til det Capel i Sorå, som Asker Ryg vel ogsaa lod 

bygge, men som aldeles ikke vides at have havt to Taarne. 

177 
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kommendisz vorder, Paa stedensz Veigne samme Kierckisz forsuar 

haffuer at forwaldte, och med dågtige Prester och Deigne, naar 

de ledig bliffuer at forsårge. Thi haffuer ieg for golt anseet, 

denne bog for Fienitzlow Kierche at lade gibre och forfatte, 

nummerere, Igiennem drage, och med Accademiens, samt mit 

cigit Seigel lade forseigle, Och derudi Kierckensz Tilstand, saa- 

dan som den nu forefindisz at lade Indfére, saavelsom ochsaa 

Kierckensz thiende, med den aarlig wisse eller uvisse Indkompst, 

hendisz Inventarium, Ornamenter, och Mangel, samt beholdning 

och thilstandendisz Gield, Illigemaade haffuer ieg, her ochsaa 

ladet Indfåre, nogle visse order, huoreffter Kierckewergerne, 

Kierckensz Indtegt och Udgifft, Biugning och ellersz i andre maa- 

der, derisz bestilling angaaende, skall vide sig effter at Relte etc. 

Fiennidslow Kierckis Biugning. 

Fiennidslow Kiercke, Er biugt paa et themmelig håyt Sted 

udi Byen, opmurit aff Kampesteen, Corit udi den Ostere Ende, 

noget laugere och smalere end Kiercken, Taget offuer Kiercken 

er aff hul Steen, Mensz offuer Corit er tagt med Blye, Vaaben- 

huszit er paa den Såndere Side, biugt aff Mursten, och tagt 

med hulsteen, och er et fielle Lofft deroffuer, Thornit er vid 

den Vestere ennde, som i gamle dage haffuer werit thuende, 

som effter gammel saffn, sigisz att haffue werit Aarszage, at 

Bischop Absalons Fader, skal haffue boet udi Fiennidtzlou, och 

der hand en gang skal vere draget udi Leding, skal hand haffue 

befalet hansz frue, som da war Fructsommelig, at dersom hun 

innden hand kom hiem igien fådde en Sån, da skulle hun lade 

sette et Thorn paa Kiercken, Mensz fåede hun en Dalter, da 

skulle hun inngen thorn lade sette, der hun bleff forlåst haffde 

hun Tuende Sånner, som siden uar Bischop Absalon, och Esz- 

ben Snare, hvorfor hun loed straxen opbiuge thuende Thorne 

paa Kiercken hosz huer andre, Der derisz Fader kom til bage, 

och emoed Kiercken, och saae forne thuende thorne, giorde hand 

sig deroffuer stoer forundring huad det skulle haffue at betyde, 
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Indtil hand kom hiem och hårde, Aarsagen at werre aff dissze 

thuende hansz Sønner, som siden bleff tuende megtige Mend 

udj Danmarckisz Rige, Mensz efftersom den ene Thor(») nu 

war Needfalden, haffuer her Hoffmester Jéårgen Roszenkrandtz, 

ladet det udi et Thorn aff ny opbiuge, den Nederste part aff 

samme ithornsz Mur, er saauit Kierckemuren naar aff kamp, 

Mensz der offuen for saauelsom paa begge sider aff iheigelsteen 

opmurit gaufflene derpaa gaar i Sånder och Når, och iche udi 

Oster och Vester, som Sedwahnligt, for Klockernisz Skyld, som 

ellersz iche kunde haffue derisz Suang, och er samme thorn 

tagt med Vingsteen, Kierckegaardtzmuhren er paa de trej sider 

aff Kammpe Sten och den fierde af Muresten, och er paa samme 

Kirchegaartz muhr En port, och threi Kirckegrtzloger, Porten 

och de thuende Loger er aff theiglsteen opmuhret, mens den 

tredie er aff Eegetåmmer, Der finndes wed den Vestere Kirche- 

loge It Monument med Rune Bogstaffue, som hid indtil i woris 

thiede iche haffuer weret lest,” ”) 

Derefter fålger en Beskrivelse over ,,Kirckens Ornamenter”, 

hvor det bl. A. hedder: 

«lttem undr thaarnet i Kirchen staar thou store runde Pil- 

ler, aff heel huggen Steen, som gaar op fra Gulffuet under 

huellingen, hvorudaff thaarnet haffuer sin stårste Styrche. Fun- 

ten er udhuggen i en Kampe Steen,” %+) 

Fremdeles under ,Kirchens Mangel” siges: ”Fattes noget 

med Dynnichen paa thornet, som iche endnu er slet fuldfer- 

diget.” 

+) Denne Runesteen ligger endnu paa Kirkegaarden Vest for Vaabenhuset. 
Runerne, som staae i en Række ere: 

T HAAR : RIAPI : HAT : Hk : VÆRPI : BRN : 
2: ,,Sasur reiste Stenen, Aan gjorde Broen.” Denne Indskrift hidrører følgelig 

fra en Tid, da det ansaaes for en overordentlig Fortjeneste at bygge en 

Bro. Runestene, reiste til Erindring om lignende Brobygninger, ere navn- 

lig hyppige i Sverige, 

4%) Ogsaa denne gamle Dåbefont findes endnu i Kirken. 



262 

Af en Bemærkning i det Fålgende om Kirkens Beholdning 

Aar 1658 sees, at denne af Jårgen Rosenkrands underskrevne 

Indledning først kan være affaltet i Aaret 1659. Da man nu 

ikke godt kan tvivle om Rigtigheden af den samtidige Abbed 

Morten Pedersens Beretning om de to Taarnes Sammenbygning 

(1561), og da man ligesaalidet vil kunne betvivle Sandheden 

af den ved Jørgen Rosenkrands selv foranledigede Beretning 

om, at ,,den ene Thor(») nu war Needfalden”, og at han i den 

Anledning lod ,det udi et Thorn aff ny opbiuge”, hvilket fålge- 

lig er skeet imellem Aaret 1653, da han blev Hofmester paa 

Soré, og Aaret 1659, da den ommeldte Protokol blev indrettet, 

har man formeenllig kun een Udvei til at bringe disse, tilsyne- 

ladende modstridende Beretninger i tilbårlig Overeensstemmelse. 

Naar man nemlig med Opmærksomhed gjennemlæser oven- 

staaende Beskrivelse over Kirken, siges der vel, at der ”$ 

gamle dage haffuer werit thuende” Taarne, men ingenlunde, at 

Jørgen Rosenkrands endnu forefandt to saadanne Taarne paa 

Kirken. Det ,,ene” Taarn, der nævnes som nedfaldet, har sik- 

kert været det af Oluf Karsemose sammenbyggede, oprindelig 

tvedeelte Taarn, som nu, henimod hundrede Aar efter Oluf 

Karsemoses Reparation, ikke kunde staae længere, -og som 

Jørgen Rosenkrands derfor har ladet heelt afbryde. Havde der 

desuden endnu dengang været io Taarne, vilde Beretningen 

neppe have sagl, at Jårgen Rosenkrands lod ,,det” (thi det 

skulde da have været ,dennem”) gjenopbygge fudi et Thorn.” 

Det nye Taarn, hvorom det Aar 1659 sagdes, at det ,iche 

endnu er slet fuldferdiget”, svarer efter Beskrivelsen af Gavlene 

fuldkommen til del nuværende Taarn, hvis hele Bygningsstiil 

ogsaa viser hen til Jérgen Rosenkrands's Tid 

Det er fålgelig ikke besynderligt, at man hidtil har været 

ude af Stand til ret at forklare, hvorledes dette Taarn skulde 

kunne have været tvedeelt, da man nu med Sikkerhed veed, at 

de to beråmte Kirketaarne, får dettes Opbyggelse, ere blevne 

nedbrudte lige til Grunden. 
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IV. 

Om Helligkilderne og ,,Kongshuset” i Haraldsted. 

Fra Fjenneslåv forlisatte Hs. Majestæt Touren til Bjernede, 

hvor den mærkværdige, af Skjalm Hvides Sén Ebbe og dennes 

Son Sune opbyggede Rundkirke %) toges i Oiesyn, og derfra 

over Gyrstinge forbi flere anseelige Steendysser og Gravhåie til 

det af Knud Lavards Mord saa bekjendte Haraldsted. 

Paa det Sted i Haraldsted Skov, hvor Knud Lavard blev 

dræbt, var der, ifålge Sagnet, efter den Tid en smuk Slelte, som 

altid var grån baade Sommer og Vinter, og der udvældede 

tillige en hellig Kilde, som troedes at besidde lægende Kraft. 

Den omgivende Skov, som fik Navn af ,,Lavardsskov” %"), er 

dog nu forlængst forsvundet, og ikkun en dunkel Erindring har 

vedligeholdt sig om, at den fordums beråmte Helligkilde skulde 

være den saakaldte ,,Sværtekilde” i det nordvestlige Hjørne af 

Haraldsted Mark, henved en Fjerdingvei fra Byen. Om Svær- 

tekildens Vand hedder det, at det har en mineralsk Smag og 

aldrig fryser. xx) ; 

Alle Kråniker vidne, at Knud Lavard tilbragte den sidste 

Nat for Mordet paa en Gaard i eller ved Byen Haraldsted hos 

den gåtiske Jarl Erik, Håvding over Falster, som var gift med 

Knuds Sodskendebarn Cæcilia, en Datter af Kong Knud den 

Hellige. Da Erik fik Efterretning om, at Knud Lavard var 

bleven svegen og dræbt, drog han ud i Skoven og hentede 

Knuds afsjælede Legeme, som han lod bringe til Haraldsted 

Kirke +), hvor det henlaae, indtil Skjalm Hvides Sånner havde 

%) Om denne jfr. Sorlerups med Afbildninger ledsagede Beskrivelse i ,,An- 
naler for Nordisk Oldkyndighed” 1840—1841. Side 102—37. Lignende 

runde Kirkebygninger findes i Horne i Fyen og i Thorsager i Jylland. 

xx) Saxo ed. Steph. p. 240. Knytlinga Sage. cap, 92. 

"%4) Molbech: Ungdomsvandringer. I. 346. 

+) Om denne Kirke see min Meddelelse til ”Folkekalender for Danmark” » 



264 

faaet Afslag paa deres Begjæring om at fåre det til Roeskilde 

Domkirke. Tvungne af Omstændighederne maatte de da lade 

sig néie med at give den ynkeligt myrdede Hertug en uansee- 

lig Jordefærd i det nærliggende Ringsted. +) 

Da imidlertid Liget blev bragt ud af Haraldsted Kirke, og 

Bærerne tæt udenfor Kirken havde, for at hvile sig, sat det et 

Oieblik ned paa Jorden, udvældede der ogsaa her en Kilde, 

som snart kom i stor Ry for Hellighed. %”) Endnu i det syt- 

tende og attende Aarhundrede nævnes den ved Haraldsted Kirke 

med Tilféiende: ,,0g haver været stoer Misbrug hos i gamle 

Dage under Pavedommet.” %%x%) Herom findes nogle nærmere 

Oplysninger i en hidtil utrykt Skrivelse fra Abbeden i Ring- 

sted Kloster til Kong Frederik den Anden af Aar 4566, hvori 

det hedder: +) 

«Allerkierste Naadigste Herre och Koning nest min ydmyge 

Helszen mett plicticg och tilborlig Underdanighed. Giffuer ieg 

Eders kon. Mit. ydmygeligen tilkiende att meg er nyeligen till 

haande kommett Eders Naades scriffuelsze mett en indtluctt 

Supplicalzs till Eders Naade aff en Closters bonde vdi Harestedt 

wedt naffn Oluff lauritszen, vdi huilcken han haffuer for Eders 

kon. Mit. beclaghett, alt ieg wille forskiude och vdikaste han- 

nom aff sin gaardt Szaa giffuer ieg Eders kon. Mit. ydmygeli- 

1854. 3die Aarg. Side 76—80: ”Monstranshuset i Haraldsted Kirke ved 
Ringsted.” 

=) Roberti Elgensis: ”Vita S. Canuti Ducis”, Langeb. Script. IV, 260, Not. k. 
Saxo p. 240. 

++) Suhm: V. 382. 

++) P, Syv: Kæmpeviser. Indledning til Visen om Sct. Knud Hertug. Iåvrigt 

sammenblander Syv og flere Forfattere (jfr. Danske Atlas III. 54—55) 

denne Kilde med den fårstnævnte Kilde i Haraldsted Skov. 

+) Originalen i det Kgl. Geheime-Archiv (Topograph. Saml. Papiir. Fascicul. 

13 b.) Saavel Meddelelsen af denne som af de fålgende Oplysninger fra 

det Kgl. Geheime-Archiv skylder jeg Registratoren Hr. Professor M. N. 

C. Kall-Rasmussens særdeles forekommende Velvillie. 
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gen att wiide, att samme bonde haffuer anderledes berett for 

Eders Naade endt saghen haffuer seg. 

Først, att then gaardt han vdi boer er en rett "prestegaardt 

till harestedt Kircke, och ingen landtgille gaardt vdi ihe maade 

som the andre her tilligger. Huilckett er nochsom beviiszliigt 

mett gamble Konge breffue, som findes her vdi closter paa forne 

Harestedt soghen och prestegaardt, och haffue fårr boedt preste 

vdi, som menighe mandt wittherligt er. Och Kellegaardt som 

presten nu iboer, er icke vden ett liidet bolig, nu megett for- 

faldett, Huilekett vdi fordom tiidt vpbygdis hoesz ihen Cappell, 

till huilken tha wor megen affladts Sgning, och ther for altiidt 

bode ther en clostermandt, her indtgiffaen, och ther vdaff, mett 

en liiden platzs iordt ther tilgiffuitt, holte seg. Och somme 

tide giorde tienneste till forne Harestedt Sogen, och somme- 

tide till andre closters Sogne her hoesz, Och ther for sættlis 

yndertiiden en bonde vdi prestegaarden, och gaff ther afflandt- 

gille, som thenne nu giådr. Ther nest, haffuer huercken ieg 

eller presten actt eller begyntt att wille vdtkaste hannom aff 

sin gaardt, mett sin hustru och smaa børn, som han for Eders 

kon. Mit. beclagett haffuer, Men tilbådt hannom, att ther som 

han wille wecluilligen affwiige, att welle fornåyge hannom mett 

sålff, penning och pennings werdt ihet yderste han wille till 

skellighedt begiere, Och ther till metit ieg wille flii hannom en 

anden ledig gaardt igen paa Eders Naades och Closters godts, 

liige godt vdi agger, eng och anden beleiglighedt. Och presten 

wor offuerbådig at welle giffue aff prestegaarden ihett aarlige 

landtgille som bonden giffuer, och ther vdoffuer en aarlig pensz, 

lam, gess och huess skelligt kunne were. Men epthertii att 

Eders kon. Mtt. haffuer nu giffuitt bonden Eders Naades Stadt- 

festelse breff paa preslegaarden, och .Eders Naade will thett 

saa ladhe bliffue, skall presten gerne nåygis mett thett litle 

forfaldene boelig Kellegaardt, som han nu iboer, och behielpe 

seg huorledes han kan vdi sin tiidt. etc. Giffuit vdi Ringstedt 
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Closter 20 Aprilis Aar 1566. Eders kon. Mtt. vnderdanig Frantzs 

Anderszen.” +) ? 

Heraf sees altsaa, at der ved den hellige Kilde ved Harald- 

sted Kirke i den katholske Tid har været opført et Capel, hvor der 

solgtes megen Aflad, og at der for denne Afladshandels Skyld 

tillige var bygget en Bolig, efter Kilden ,,Kellegaardt” kaldet, 

for en Munk fra Ringsted-Kloster, medens den egentlige Præste- 

gaard var fæstet bort til Bonder. Men efter Reformationen, da 

Geistligheden havde faaet Lov til at gifte sig, var Kildegaarden 

ikke stor nok for Stedets Præst, af hvilken Aarsag Præsten og 

Abbeden i Forening have sågt at faae den gamle Præstegaard 

tilbage. 

Imidlertid synes det nævnte Capel allerede i Aaret 1566 

ikke mere at have været til, og det er saaledes intet Under, at 

der heller ikke nu paa Stedet selv haves noget Spor deraf, end 

ikke i Folkesagnet. Rigtignok gives der en Efterrelning om, 

at man i Begyndelsen af delte Aarhundrede i Nærheden af, Kir- 

ken mellem Degneboligen og Præstegaarden stådte paa Grund- 

volden af en gammel Bygning, hvoraf Stenene bleve benyttede 

til Præstegaardens Opfårelse. Men disse Grundmure turde have 

været for store til at kunne hidrøre fra et Capel, hvorimod de 

med ulige stårre Rimelighed ville kunne henføres, som Nogle 

ogsaa strax efler Opdagelsen formodede, ,, til et Slot eller en 

Herregaard” %%, da vi fra andre Sider vide, at der netop i 

Nærheden af Kirken og Præstegaarden i Haraldsted maa have 

ligget en kongelig Gaard eller et saakaldet ,,Kongshuus.” +) 

”) I Fortegnelsen over Abbederne i Ringsted-Kloster (Danske Magazin I. 78) 
kaldes han urigtigen Frands Pedersén. 

x%) Molbech: Ungdomsvandringer I. 346. 

+++) Langebek Script. rer. Dan. IV. 244 Not. a. og efter ham Suhm: Hist. af 

Danm. V. 374 angiver urigtig, at der i Haraldsted endnu længe efter Knud 

Lavards Dåd var en adelig Gaard, som Asker Grubbe, ifålge et Dokument 

af Aar 1344, bebøede. Prof. Kall.-Rasmussen har nemlig viist mig et Ud- 

drag af dette Dokument, som godtgjår, at det angaaer et andet Sted, 

nemlig Herregaarden Harrested i Hyllinge Sogn ved Nestved. 
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At nemlig Kongerne fra meget gammel Tid af have havt 

Gods i Haraldsted, er saare rimeligt. Idetmindste nævner Val- 

demar den Andens, ved Aar 1231 forfattede Jordebog over det 

kgl. Gods særligt Haraldsted (,Ryngstathæret cum haraldstath 

XX marcas”) %), og ikke længe efter, Aar 1253, panisalte Kong 

Christopher den Første bl. A. ,de Gods og Huse Haraldstadt” 

lil Grev Guncelin af Schwerin for den af ham ydede Under- 

stålltelse i Kampen mod Abels Børn om Forleningen af Sånder- 

jylland. ") Længere ned i Tiden træffe vi endnu i Haraldsted 

eller ,,Harrested” et Huus, hvor Kongerne paa deres Reiser 

gjennem. Sjælland stundom overnattede, og hvor t. Ex. Chri- 

stian den Fjerde ikke sjeldent standsede, især paa Touren fra 

Antvorskov til Kjobenhavn. %%%) At dette Huus fra ældre Tid 

af har været temmelig anseeligt, fremgaaer af en egenhændig 

Skrivelse fra Lehnsmanden paa Ringsted Closter Jårgen Seefeldt 

Christofferszen, dateret 1. Febr. 1654, til Oversecretæren Erik 

Krag. Da dette mærkelige Brev ikke forhen har været trykt, 

meddeles det her i Udtog +): 

«Kiere Erick Krag, synderlig gode Ven, nest min venlig 

Helsen, tacksigelse och ald tienstwillighed etc. Foraarsagis Jeg 

hermet hannem att moleslere, venligen bedendis Jeg derpaa 

molte faae kongl. Mayts naadigte milde suar, som Jeg allerun- 

derdanigte er forventendis, anlangende den bygning i Harald- 

sled. 

I. Efterdi kongl. Mayt: vill haffue sit gemach i det ny 

Hus, ud mod Byen, och derfor vill haffue Kåchenet påa it an- 

+) Waldemar II, Liber census Daniæ. Langeb. Script. VII. 527. 

"%) Suhm: Hist. af Danm. X. 236. 

+x%) Ifr, Kong Christian den Fjerdes Dagbåger, udgivne af Nyerup. Kjåben- 

havn 1825. 8vo. Side 47: ,,1619. 3. Januar drog jeg fra Anderskov til 

Harrested, 4, Jan. Drog jeg fra Harrested til Kjåbenhavn.” Ligeledes 1620 

(Side 102): ,,gav jeg til Harrested Kvindfolkene 2 Gylden og Kokken 1 

Gylden”- 

+) Originalen i det Kgl. Geheime-Archiv Topogr. Saml. H, b. Fascicnl. 5. b. 
Papiir, 
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det sted, icke saa ner ved samme gemach (som nu er ordine- 

rit effter den Håylofflige S. Herris mening til Borgestue) som 

det nu er, da vill Køchenet flyttis och anordnis i den anden 

ende aff porthusit, som nu er stalden. Och dermed haffuer 

mand da ingen stald, ti Stalden kand icke heller vere saa- ner 

hs. kongl. Maytts gemach. Huorfore mig siunis alt da vil vere 

fornåden, it andet porthus att lade bygge, fra Kierckegaarden 

och ned til gaden, huor der kand gidris en stald. Och da sette 

end it tabulat paa dett porthus som nu staar huori h. M!s Senge- 

Cammer kand bliffue. Och da vill der affbrydis tvende Fag 

aff Prestens Forlade (fordi platzen falder ellers for sneffwer) 

som hannem da vill bevilgis tåmmer till at bygge igien med paa 

ilt andett sted. — Nu vid Jeg icke huad h. kongl. Ms naadigte 

vilie herom kand vere, saavelsom om ait lade sette Fem Fag hus 

till det gamle Konghus, for att bygge platzen innd och faae 

logementer nock. Jeg haffuer fortåvet hermed indtill nu at 

spørge mig for, formedelst mand haffuer altid fort tidinge hid 

fra Kidbinghaffn, alt h. kongl. Mtt haffde en Reise for her igen- 

nem ad Jutland och Holdsten, Och formente da best paa Stedet 

det att kunde vise och faae best resolution och suar der paa, 

naar h. Mitt var selff nerverendis paa samme steder. Mens nu 

gaar tiden” 0. s. v. 

Det kan ikke feile, at flere Oplysninger Tid efter anden 

ville kunne forefindes om dette saakaldte ,,gamle Konghus”, der 

fålgelig endnu har været til under Kong Fredrik den Tredies 

Regjering. Lignende Kongshuse (thi Slotte kan man ikke kalde 

dem) til Opholdssteder deels paa Reiser og deels paa Jagt, 

havde Kongerne i ældre Tider paa flere Steder omkring i Lan- 

det, t. Ex. i Jelling, hvor der lige til Præstegaardens Brand 

1673 ved samme var et sligt, af Kongerne ikke sjelden be- 

sågt ") Kongshuus,.to Etager håit, med Stald til sexten Heste ), 

") Jfr. navnlig Christian den Fjerdes Dagbøger. 

+) Danske Atlas V. 989, Liber daticus i Jellinge Præstegaards Archiv. 
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formodentlig den sidste Rest af den fra Hedenskabets Tid be- 

kjendte Jellinge Kongsgaard. v 

Naar man nu sikkert veed, at Kongerne idetmindste i det 

lreltende Aarhundrede havde Gods i Haraldsted, og at der 

allerede i det tolvile Aarhundrede sammesleds var en større 

Gaard, som en Ætling af det danske Kongehuus beboede (1131), 

nemlig Knud den Helliges Datter Cæcilia med sin Mand Erik 

Jarl %), er det visselig neppe nogen dristig Formodning, at 

det i Haraldsted endnu i det syttende Aarhundrede existerende, 

ingenlunde uanseelige , gamle Kongshuus”, har, paa lignende 

Maade som Kongshuset i Jelling, været den sidste Levning af 

en ældgammel Kongsgaard. 

Skulde delte yderligere bekræfte sig, faaer Haraldsted Kirke 

og sammes nærmeste Omgivelse en dobbelt Interesse for Knud 

Lavards Historie. Thi det bliver da paa Kongsgaarden her tæt 

ved Kirken, at Knud tilbragte sin sidste Nat, medens Prinds 

Magnus ilede did fra Roeskilde, for lumskelig at fuldbyrde hans 

Mord %%), ligesom det var i Kirken selv, at hans afsjælede Le- 

geme strax efter Mordet kom til at hvile. Begge disse Om- 

stændigheder have da formeeniligen heller ikke været uden 

Indflydelse paa, at der ved Sct. Knuds Helligkilde tæt udenfor 

Kirken opbyggedes det Capel, -hvortil der, som ovenmeldt, i 

den katholske Tid var ,,;megen Afladssogning.” 

”) Fra Cæcilia og Erik havde senere mægtige Slægter deres Oprindelse. 

Deres ene Datter Edel blev Bedstemoder til Kong Erik den Hellige i Sve- 

rige, og en anden af deres Dåttre formodes at have været den Inge, som 

blev Moder til Absalon og Esbern Snare, Langeb. Script. II. 630. Hist. 

Aarbåger I. 27. 

%=) Robert af Elgin fortæller i Sct. Knuds Leyncetsbeskrivelse, at Magnus 

havde besluttet at indebrænde Knud, hvis han kunde naaet til Gaarden 

endnu i Nattens Mårke, men at han fårst kom til Haraldsted efter Solens 

Opgang. Langeb. Script. IV. 260. Rimeligviis har Gaården, som de fleste 

stårre Bygninger endnu paa den Tid, ikkun været opfårt af Træ og saale- 

des let at afbrænde. 



270 

Videnskabernes Selskab, der havde modtaget et Forslag fra 

The litterary and philosophical Society i Manchester, som 6n- 

skede at indlede en nærmere Forbindelse mellem begge Sel- 

skaber, bemyndigede Secretairen til at foretage de fornådne 

Skridt i den Anledning. 

Herr Professor og Reviefårster E. v. Lips i Freising ind- 

sendte i Anledning af Selskabets i 1851 udsatte Thotiske Priis- 

opgave om de Arter af Insecier som hos os leve af Naale- 

træernes forskjellige Organer, en Afhandling om Curculio pini. 

Da det ikke var Forfatterens Hensigt at concurrere til Prisen, 

og Indleveringsterminen for dertil sigtende Arbeider forlængst 

var udlåben, sendte Selskabet, der med Fornåielse havde mod- 

taget dette Arbeide, samme til Domainedirectoratet, for saavidt 

som muligt at opfylde Forfaiterens Onske, at stifte practisk Nytte 

ved sine Iagttagelser. 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 

Berichte. Mathematisch-physische Classe 1854. I & II. Leip- 
zig 1854, 

P. A. Hansen. Die Theorie det Aequatoreals. Leipzig 1855. 

C. F, Naumann. Ueber die Rationalitåt der Tangenten-Ver- 

håltnisse tautozonaler Krystallflåchen. Leipzig 1855. 

A. F. Mobius. Die Theorie der Kreisverwandischaft i geome- 
trischer Darstellnng. Leipzig 1855. 

Fra naturforschende Gesellschaft in Halle. 

Abhandlungen Il. Band 4. Heft. III. Band 1. Heft. Halle 1854 

und 1855. 

Fra Royal Society in London. 

Proceedings Vol. VII. Nr. 13. 

Fra Professor Owen i London. 

Principes d”Ostéologie comparée ou Ræcherchesches sur 1'Arché- 
type et les Homologies du squelette vertébre. Paris 1855. 

bud 
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Fra natuurkundige Vereening i Batavia. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Deel VII, 
Nienwe Serie Deel IV. Aflevering V & VI, Batavia 1854. 

Fra Universitetet i Lund. 

F. Wahlgreen. Kort framstållning af Vensystemels allmånna 

Anatomi hos menniskan. Lund 1851. 

C. F. Naumann. Om Byggnaden af Luftrårshufvudet hos den 

fullvåxta Menniskan. Lund 1851. 

Lunds Kgl. Universitets Katalog for Håst-Terminen 1850. Lund. 

ES — — Vaar Terminen. 1851. Lund. 

2 Disputatser fra 1850. 
JANS ASE ARE 
Både var rue 48590 
ÅEN RG" = ERB: 
DE ET 0 gal 

SALE Så BES HATE GÅ 
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Modet den 23 Novbr. 

———— 

Herr Biskop Martensen forelæste et Mindeskrift over Biskop 

Mynster. 

I Mådet blev fremlagt: 

Fra Société Impériale des Naturalisies de Moscou. 

Bulletin 1853 Nr. III & IV. 1854. Nr. I. Moscou 1853 & 54. 

Fra Museum of Practical Geology London. 

Memoirs of the Geological Survey of Great Britain Vol. I. Vol. Il 

Part 1 and 2. 

British Organic Remains. Decades 14, 2, 3, 4, 6 7, 8. 

Records of the School of Mines Vol. 1, 2, 3, 4. 

De la Beche. Geological Report on Cornwall, Devon and W. 

Somerset 1 Vol. 

Phillips Paleologic Fossils of Cornwall, Devon and W. Somerset. 

Fra Dr. Swellengrebels Familie i Bonn. 

Analytisch-geometrische Untersuchungen uber allgemeine Ver- 
wandtschafts- Verhåltnisse von Coordinaten Systemen. Bonn 

1855. 

Fra Firstlich Jablonowskische Gesellschaft zu Leipzig. 

H. B. Geinitz. Darstellung der Flora des Hainischen-Ebersdor- 

fer und des Floehaer Kohlenbassins. Mit 14 Kupfertafeln 

in gross Folio. Leipzig 1854. 

Fra Geologische Reichsanstalt in Wien. 

Jahrbuch 1854. Nr. 3 &€ 4 Wien. 

Fra Prof. Paolo Volpicelli. 

Rectificazione delle formule per assegnare il numero delle somme 
ognuna di due quadrali et cet. Roma 1853. 

Fra Accademia de nuovi lincéi & Rom. 

Atli dell” accademia Anno V. Sessione V. Del 11 Luglo 1852. 

Roma 1853. "VI. Del 15 Agosto 1852. Roma 1854. VII. 

Del 26 Septembre 1852. Roma 1854. 
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Mådet den 7 December. 
FEE ormen 

Prof. Dr. Theol. C. E. Scharling fortsatte sine Meddelelser om de 

nyeste videnskabelige Forhandlinger angaaende den apostoliske 

Tidsalders christelige Literatur (s. Oversigt. 1855, Nr. 4.) 

Allerede af den Taushed, hvormed Paulus i Gal. 2 forbi- 

gaaer Petri Svar paa den alvorlige og offentlige Dadel, hvormed 

den fårstnævnte Apostel yttrede sig over hans Opfårsel i An- 

tiochien, maae vi som sagt (S. 186) med stårre Grund slutte, 

at Petrus erkjendte Rigtigheden af sin Medapostels Bemærk- 

ninger, end at han med fornyet Stivsind alter skulde have 

optaget en Fordom, hvilken han endnu får Pauli Irettesættelse, 

efter dennes egne Yitringer (V. 12. 13), af egen Drift havde 

opgivet. Paulus kunde jo dog ikke have undladt at tilfåie nye 

Oplysninger, dersom Petrus efter Optrinet i Antiochien virkelig 

havde forsvaret en exclusiv Jådechristendom. Med Rette har 

man i Anledning af Pauli Yttringer Gal. 2, 2: ,at han (i sin Tid) 

var dragen op til Jerusalem og havde forelagt særligt de An- 

seele 9: (de ældre Jesu Apostle) det Evangelium, han prædikede 

blandt Hedningene, for at han ikke nu eller tidligere skulde 

have låbet forgjæves (uxmæc sig xsvov toy 1 0gauov)”, be- 

mærket, at disse sidste Ord ikke kunne forstaaes om, at Paulus 

skulde ved hiint Skridt have villet forvisse sig selv om Sand- 

heden af sit Evangelium, thi derom havde han jo Aandens 

højeste Forvisning, men at de skulle udtrykke den Tanke, at 

han ved at udvikle sin Lære og erholde de andre Apostles 

Anerkjendelse haabede at sikkre sin apostoliske Virksomhed en 

Anbefaling, hvis Savn ellers vilde kunne understålte Modstan- 

18 
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dernes Paastand om, at hans Lære stod i Strid med Jesu ældre 

Apostles. Dersom nu den i Jerusalem erholdte Anerkjendelse 

dog var gaael tabt efter Begivenheden i Antiochien, -hvorledes 

kunde da Paulus undlade at yltre sig nærmere derom? Hvor- 

ledes havde han kunnet vove ligeoverfor Petri galatiske Til- 

hængere ai tale om dennes Hykleri, og hvorledes kunde Paulus 

overhovedet være kommen paa Tanke om, at Petrus ved hiin 

Leilighed havde handlet af Hykleri, dersom han var overbeviist 

om, al en principiel Forskjellighed havde ledet Petri Handle- 

maade? Fordrer ikke den hele Meddelelse, betragtet i sin 

Sammenhæng med Hensigten af Pauli Brev til Galaterne, An- 

lagelsen af, at den indtraadte Mislighed mellem Apostlene var 

fjernet ved Forestillinger af den Art, som Paulus havde gjort 

gjældende Gal. 2, 14 ff? 

See vi os nu om efter Anlydningen om Forholdet mellem 

Paulus og de andre Apostle i de Skrifter, som vi besidde under 

de sidstnævntes Navn i det N. T., da finde vi, hvad Petrus an- 

gaaer, i det første petrinske Brev et Skrift, hvis Indhold og 

Sprog i den Grad er paulinsk, at man har troet at maalle for- 

udsætte Pauli Breve — i det Mindste Ephesierbrevet og Romer- 

brevet — kjendte og benyttede af Forfatteren"); medens vi i 

det andet Petri Brev finde en udtrykkelig Henviisning til og 

Anbefaling af Paulus (..... »og agter vor Herres Langniodighed 

for en Frelse; ligesom og vor elskelige Broder Paulus, efter 

den ham givne Viisdom, har skrevet til Eder; som og i alle 

Brevene, naar han deri taler om disse Ting; hvoriblandt der er 

Noget, svært at forstaae, hvilket de Ukyndige og Ubefæstede 

forvende, ligesom og de dvrige Skrifter, til deres egen For- 

dærvelse.” 2 Petr. 3, 15. 16). Imidlertid er det bekjendt, at 

der blandt Andet netop af Hensyn til det sidstnævnte Sted og 

til den angivne Charakteer af det fårste petrinske Brev er ble- 

) S. de Welte, Einl. $ 172. Credner, $ 223. Guericke, S. 461 ff. Thiersch 

S, 205. Reuss $ 148 etc. 
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ven ikke blot af Baur, men ogsaa af andre Theologer gjort 

Indsigelse mod disse Skrifters Affattelse ved Apostlen Petrus. 

Vi ville derfor her indskrænke os til den Bemærkning: venten 

indeholde de petrinske Breve, under Forudsætning af deres 

Ægthed, et Vidnesbyrd imod Antagelsen af en principiel Oppo- 

sition mellem de omhandlede Apostle ; eller ogsaa kan, dersom man 

vil frakjende de petrinske Breve deres Authentie, det Forsåg, 

som foreligger i disse paa at fremstille Pauli og Petri gjen- 

sidige Overeensstemmelse, snarere understålte Paastanden om, 

at selve Apostlene have bestræbt sig for at måde hinanden, 

end den modsatte, at slige Forsåg skulle vidne om, at Apostlene 

i Virkeligheden have befundet sig i uforenelig Modsigelse. 

Stårre Anstrængelse kostede det mange ældre Theologer 

at afvise Forestillingen om en Opposition fra Jacobi Side imod 

Paulus; men da ogsaa det saakaldte Jacobi almindelige Brev 

frakjendes af Baur og hans Disciple Apostlen Jacobus, behåve 

vi ikke at opholde os ved en vidllåftigere Udvikling af For- 

holdet mellem dette Skriftis Lære og den paulinske Theologie, 

forend vi senere faae Leilighed til at gaae ind derpaa; saa- 

meget mindre som den Baurske Skole i det omtalte Jacobi 

Brev finder umiskjendelige Spor af Forfatterens Paavirkning af 

Paulus og Bestræbelse for at bringe Jådechristendom og Pau- 

linisme hinanden nærmere +). 

Saaledes bliver da kun Johannes tilbage, hos hvem der 

kunde findes udtrykkelige Vidnesbyrå om det fiendtlige Forhold 

mellem de ældre Apostle og Paulus. Af de Skrifter, som i det 

N. T. bære Johannes's Navn, vilde Evangeliet og de ire saakaldte 

almindelige Breve, langtfra at understålte Forestillingen om 

hiint Forhold, kun tjene til at vise, hvor stor en Overeens- 

stemmelse der herskede mellem Joharmes og Paulus i Opfattelsen 

af Christendommens Universalisme og Låsrivelse fra Mosaismens 

riluelle Forskrifter. Men netop den endnu friere og mere spi- 

”) Schwegler Nachapost. Zeitalter I, S. 443 ff. Baur Das Christenthum $. 96 f. 

18% 
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ritualistiske Retning, som udmærker de ovenmeldte Skrifter 

endog i Sammenligning med de paulinske, fremstiller sig for 

Baur og hans Disciple som et sikkert Beviis for, at de forst 

tilhåre en senere efterapostolisk Tid, hvor Christendommen 

havde undergaaet nye Udviklingsphaser, medens de udvortes 

Vidnesbyrd, som pleie at anføres til Understøttelse for den al- 

mindelige Mening om deres Affattelse ved Apostlen Johannes, 

paa forskjellige Maader godtgjåres som utilstrækkelige.  Der- 

imod har den Baurske Kritik med fornyet Iver opsågt alle de 

Vidnesbyrd, som kunne gjåres gjæidende for den johanneiske 

Apokalypses Auihentie, og i det stærkt jodechristelige Præg, 

som udmærker dette Skrift, villet finde et uafviseligt Beviis for 

samme. Naar den videnskabelige Undersøgelse om det N. T.'s 

johanneiske Skrifter kort for Baur var endt med det Resultat, 

at, dersom det johanneiske Evangelium og de johanneiske Breve 

i N. T. vare forfattede af Apostlen Johannes, da kunde Apoka- 

lypsen ikke betragtes som et Yærk af denne Apostel, og om- 

vendt, at dersom Apokalypsens Authenthie stod fast, maalte 

Evangeliet og Brevene frakjendes Apostlen Johannes som For- 

fatter %), da billigede Baur og hans Disciple delte Dilemma, men 

erklærede sig tillige, i Modsætning til de nærmesiforegaaende 

Kritikere (Luicke, Schleiermacher, de Wette, Credner o. A.), 

for Apokalypsen som apostolisk, med Henfårelse af Evangeliet 

og Brevene til en Forfatter langt nede i Zdet Aarhundrede+=). 

Virkelig have de Tibingske Kritikere med megen Lærdom 

og Skarpsindighed vidst at stille de kirkelige Vidnesbyrd for 

Apokalypsens Affattelse ved Apostlen Johannes i et saadant Lys, 

+) de Weltte, Eiml.$ 189: ,,In der neutestamenllichen Kritik steht nichts so fest, 

als dass der Apostel Johannes, wenn er der Verfasser des Ev. und der 

Briefe ist, die Apokalypse nicht geschrieben hat,” SgIn. Ewald Comment. 

p. 76; Liicke Einl, 1 A. S. 388; Credner Einl. I. $ 270. 

+) Hilgenfeld (die Evangelien, nach ihrer Entstehung und geschichtl. Be- 

… deutung, Leipzig 1854) henfårer Affattelsen af Johannes Ev. til A. 120—140 

eft. Chr. 
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ab det ovennævnte Dilemma om Apokalypsens og Johannes- 

Evangeliets indvortes Forhold ikke længere gjælder som et 

Axiom, men at der. er gjort nye Forsøg paa at forene Mulig- 

heden af begge disse nytestamentlige Skrifters Henfårelse til den 

samme apostoliske Forfatter. Medens vi maae opsætte at gaae 

nærmere ind paa de didhårende Undersågelser, ville vi paa det 

nærværende Punkt indråmme Baurs Paastand om Apokalypsens 

johanneiske Udspring og da pråve, om dette Skrift, under sidst- 

nævnte Forudsætning, bestyrker den af Baur hævdede Anskuelse 

om Apostlenes indbyrdes Forhold. Spor af Hedningapostlens 

Forkastelse har man nu villet finde i den Taushed, hvormed 

Apokalyptikeren forbigaaer Paulus Apok. 21, 14, idet der paa 

Grundstenene for det nye Jerusalem kun findes Navnene paa 

y»de tolv Aposle””, og den Apostel, der med Grund kunde 

sige om sig selv, »vat han eller rettere Guds Naade ved ham 

havde udrettet langt Mere end alle de andre (6 Cor. 15, 10.)””, 

agtes ikke værd at nævnes%)”. Man vil heri see ,,Jédechristen- 

dommens aristokratiske Aand”, medens dog deri ikke er at see 

andet end et Fortrin, der af Paulus selv tillægges de ældre 

Apostle, grundet i deres historiske Stilling til Christus og den 

christelige Kirke. En Apostel som de tolv, der vare valgte af 

Herren selv, medens han vandrede paa Jorden, kunde dog Pau- 

lus aldrig blive, og han, der kaldte sig selv i Sammen- 

ligning med de andre Apostle ,et ufuldkomment Foster (&xroøua), 

den ringeste af Apostlene, ja ikke værd al kaldes Apostel, fordi 

han havde forfulgt Guds Menighed” (1 Cor. 15, 9), har aner- 

kjendt hiint Fortrin ganske paa samme Maade som Apokalyp- 

likeren, naar han 1 Cor. 15, 5 taler om, at den opstandne 

Frelser viste sig »for de Tolv” — en Benævnelse, der ikke 

engang ved denne Leilighed, efterat Judas Ischarioth havde endt 

sine Dage, var historisk rigtig, men som nu eengang havde 

%) Sign. Baur, Das Christenthum S. 76. Hilgenfeld, Das Urchristenthum S. 
67 fl. etc. 
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faaet en saa bestemt Anvendelse paa en vis Klasse af Christen- 

dommens fårste Forkyndere, at ingen Misforstaaelse eller Mis- 

tydning kunde finde Sted (sign. Joh. 6, 71. 20, 24 ,de Tolv”). 

Den samme jådiske Aristokratisme har man villet opdage i 

de 144,000 Beseglede af de tolv Israels Stammer Apok. 7, 4 fr, 

idet de adskilles fra den store utællelige Skare af alle Folk, 

Tunger og Nationer, som beskrives Apok. Y%, 9 ff at staae med 

Seirspalmer i Hænderne for Guds og Lammets Throne. Imid- 

lertid kan denne Adskillelse -—— dersom man vil antage en saa- 

dan at have Hensyn til Christne af Jodedommen og af Heden- 

skabet, hvorom endnu de nyeste Fortolkere ere uenige=) — 

ikke have nogen Betydning for det Spårgsmaals Afgjårelse, 

hvorom vi her nærmest tale, da det er klart, at, hvorledes end 

hiint Capitel i Apokalypsen bliver udlagt i det Enkelte, til- 

kjendes der saavel paa dette Sted som paa andre Steder i 

Apokalypsen de troende Hedninge Andeel i Messiæriget og 

Deeltagelse i den himmelske Salighed. 

Aføjort vilde derimod Apokalyptikerens Fiendskab mod 

Paulus være, dersom Advarslen mod ,Nikolaiterne” (Apok. 2,6), 

»Bileamiterne” (Apok.2, 14. 15), »Jesabeliterne” (Apok. 2,20), 

som lære ,at æde Afgudsoffre og at bedrive Hoer” (2, 14. 20), 

skulde have Hensyn til Paulus og hans Evangelium om den 

christelige Frihed. Denne Formødning har man villet grunde 

paa Afvigelsen mellem Bestemmelsen i Aposteldecretet Ap. G. 

15, 28. 29, og Pauli Lære om Tilladeligheden for Christne at 

spise af det Kjåd, som var levnet fra Afgudsoffre (1 Cor. 

8—10 Cap.). Men man overseer herved, at Paulus, skjøndt 

han i Theorien anseer Nydelsen af s7dododvra for i og for sig 

at være et Adiaphoron, s»efterdi en Afgud egentlig er Intet, 

men der ikke er nogen anden Gud end een” (1 Cor. 8, 4), 

dog selv fraraader og forbyder de Christne at gjére en prak- 

tisk Anvendelse af denne Theorie, hvor det maalte give An- 

%) Slgn. de Welte $. 86 f; Ebrard S. 277 ff etc. 
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ledning til Synd og Forargelse (1 Cor. 8, 13 slgn. 10, 19 ff). 

Endnu mindre vilde Beskyldningen for Indifferentisme i Hen- 

seende til zogvsia kunde passe paa Paulus (slgn. 1 Cor. 5, 

1. 6, 12 ff etc.). Vi maae derfor antage, at Apokalyptikeren 

ved de ovennævnte Ylttringer ikke har havt Paulus, men sand- 

synligviis saadanne Tilhængere og Forsvarere af den paulinske 

Christendom for Øie, der misforstode og misbrugte Pauli Lære 

til en Tåileslåshed, for hvilken Aposteldecretet havde sat en 

Dæmning, og som Paulus selv med Eftertryk havde bekjæmpet. 

Ligesom hos Paulus og Johannes, saaledes finde vi ogsaa hos 

Judas og Petrus de samme Forlåbere for de gnostiske Antino- 

mister%). Ligeledes tår vi ansee Apokalyptikerens Advarsler 

og Forkastelsesdom over ,dem, der kalde sig Apostle og ikke 

ere del” (2, 2), ydem, der sige, at de ere Jåder, og ikke ere 

det, men ere Satans Synagoge” (2, 9. 3, 9), at være ret- 

tede om ikke ligefrem mod den vantroe Judaismes Sendebud, 

saa mod judaiserende Christne, der vare optraadte snart med 

Pharisæismens, snart med essæisk Lovivren. Thi besynderligt 

vilde det dog være, dersom Johannes, som selv havde været 

med at række Paulus ds£av xzowwviæc (Gal. 2, 9), skulde have 

betegnet denne paa hiin Maade, uden tydeligere Oplysning om, 

hvorfor den engang anbefalede Medapostel nu blev regnet til 

»Satans Synagoge”. 

I et Skrift: Das Urchristenthum in den Haupiwendepunkten 

seines Entwickelungsganges (Jena 1855), udarbeidet med specielt 

Hensyn til Hases og Baurs ovennævnte Forhandlinger, har 4. Hil-— 

genfeld stillet sig paa Baurs Side og søgt al forstærke den Baurske 

Anskuelse ved at fremhæve ogsaa andre Momenter til Gunst for 

Meningen om en principiel Opposition mellem Paulus og de 

ældre Apostle. Men langtfra at naae den tilsigtede Virkning, 

bringes man ved Hilgenfelds Udvikling kun til at blive endnu 

mere mistænkelig mod den Argumentation, hvoraf man ved 

%) SIgn. Thiersch, Die Kirche im ap. Zeitalt., S. 209 fr, 253, 262. 
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denne Leilighed saa hyppigen har betjent sig. Som Beviis for, 

hvor langt de ældre Apostle vare fra at billige Pauli Op- 

træden, henviser saaledes Hilgenfeld blandt andet til den ældste 

skriftlige Optegnelse om Jesu Liv, som Apostlen Matthæus skal 

have forfattet til samme Tid, som Paulus havde at kjæmpe mod 

saamange Angreb, nemlig i det sjette Decennium af det fårste 

Aarhundrede (Hilgenf. S. 63). Dette Malthæi - Evangelium be- 

sidde vi nu ikkun i en Bearbeidelse, nemlig det kanoniske 

Matthæi-Evangelium, der ifålge Hilgenfeld (S. 79) skal være 

forfattet omtrent A. 80 eft. Chr. Uagtet det nu allerede er 

vanskeligt at bestemme, hvad flere Theologer og Hilgenfeld 

selv (i sit Skrift Die Evangelien nach ihrer Enstehung und ge- 

schichtlichen Bedeutung 1854) have forsågt, nemlig hvilke 

Bestanddele der have hårt til det egenllige Urskrift, og hvilke 

der ere ejendommelige for Evangeliet i dets senere Bearbei- 

delse, saaledes som det nu foreligger, og skjåndt Kriteriet, der 

i dette Oiemed anvendes, for en Deel er Udskillelsen af de 

mere universalistisk - christelige fra de meer particulair -jåde- 

christelige Elementer i det kanoniske Evangeliums Indhold, 

bliver Hilgenfeld dog ikke staaende derved, men han finder 

f. Ex. det vistnok ægte” Udsagn af Jesus om, at han ikke er 

kommen for at oplåse Loven og Propheterne, men for at fuld- 

komme dem, her (i Matthæi Urskrift) forstærket til, at ,Enhver, 

der oplåser et af de mindste Bud og lærew Menneskene saa- 

ledes, skal kaldes ringest i Himmerigets Rige”; 5, 19. Nu var 

der jo Ingen — slutter Hilgenfeld videre — blandt Messiæ Be- 

kjendere uden Paulus og dennes Tilhængere, som lærte Lovens 

Ophævelse; — altsaa er delte polemisk rettet mod Paulus. 

»Fremdeles” — hedder det videre (Hilgenf. S. 64) — ,blive her 

ikke blot alle Jesu Udsagn meddeelte, som i Overeensstemmelse 

med Gal. 2, 7—9 indskrænke Apostlenes Virksomhed til Jode- 

dommens Grændser (Matth. 10, 5. 6. 23 slgn. 15, 24. 19, 28. 

23, 3), men det bliver ogsaa udtrykkeligt forbudt at kaste det 

Hellige for Hunde og Perler for Sviin (Matth. 7, 6). Denne 
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Yilring forraader sig allerede ved Manglen paa Sammenhæng 

som indskudt, og den kan kun forstaaes som Misbilligelse 

af den Maade, hvorpaa Paulus omvendte Hedningene” (/). 

»Ligeledes læse vi Matth. 7, 15—23 om falske Propheter, som 

komme i Faareskind og indvortes ere rivende Ulve — — kan 

dette være sagt om andre end netop om de paulinske Christne? 

Det er endnu det fårste friske Indtryk af den ved Optrinet i 

Antiochien aabnede Kamp mellem Paulinisme og Jådechristen- 

dom, der træder os imåde i dette apostoliske Skrift. Og dets 

Holdning er vistnok ikke skikket til at bestyrke Antagelsen af, 

at Uraposllene skulde have indtaget nogen mæglende Stilling 

mellem Paulus og hans jådechristelige Modstandere.” 

Det synes at være tilstrækkeligt at anfåre Hilgenfelds Rai- 

sønnement, uden at behåve at gjåre opmærksom paa, hvorledes 

man ved en saadan Fremgangsmaade undergraver den Jord, 

hvorpaa man selv staaer. Men man bemærke endnu desuden, 

at Hilgenfeld (s. S. 67) antager Apostlen Johannes at have 

skrevet sin Apokalypsis A. 68 eller 69 efter Chr., altsaa i det 

Højeste nogle faa Aar efterat Apostlen Matthæus, ifålge den 

samme Theologs Formening, skal have skrevet det Evangelium, 

som egenllig ligger til Grund for vort kanoniske Matthæi- 

Evangelium”). At Apokalypsens apostoliske Forfatter aner- 

kjender en Christi Menighed, bestaaende baade af Jåde- og 

Hedningechristne, indrommer Hilgenfeld selv, hvorfor han heller 

ikke vil have Johannes betragtet som en ,Stokjåde”, tillukket 

for al Udvikling i friere paulinsk Retning. Men med hvilken 

Ret skal da den apostoliske Forfatter til Malthæi-Evangeliets 

Urskrift ansees for en ,Stokjåde” og antages for at have med- 

deelt Jesu Udsagn i en forvansket Skikkelse til Gunst: for sin 

dogmatiske Parlicularisme? Hvilket andet Beviis haves herfor, 

undlagen det, som gjåres gjældende fra disse Udsagn? og 

hvorfra bevises, at disse Udsagn ikke virkelig ere Jesu, men 

%) Hilgenfeld S. 63. 
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Apostlen Matthæi, og at de ikke have den Betydning, som den 

almindeligen antagne Fortolkning giver dem, men ere polemiske 

Udfald mod Paulus — hvoraf bevises delte undtagen fra Paa- 

standen om, at Matthæus ligesom hans Medapostle var fast- 

stivnet i en exclusiv Jådechristendom? — Dog, det Fremskridt, 

som saaledes den apostoliske Forfatter til Apokalypsen — efter 

Hilgenfelds Mening — har gjort fremfor den apostoliske For- 

fatter til det kanoniske Matthæi-Evangeliums Urskrift, skal ikke 

heller bestaae i videre, end i hiin Anerkjendelse af, at ogsaa 

Hedninge kunde ved Troen paa Jesus Christus optages i den 

christelige Menighed. ,Thi forresten er det saa langt fra, at 

Apokalyptikeren ophæver Modsætningen mellem Joder og Hed- 

ninge i Christenheden, at han tvertimod ret egentlig foreviger " 

den. Forskjellen mellem Jåder og Hedninge bestaaer ikke blot 

i Christi tusindaarige Rige, men vedvarer endogsaa endnu 

i Guds Riges Fuldendelse (Apok. 20,8. 21, 24.25. 22,2). »,Hvil- 

ken Afstand” — udbryder Hilgenfeld (S. 73) — ,fra Apostlen 

Paulus, der betragter denne Forskjel ophævet allerede ved det 

christelige Samfund (Gal. 3, 28), end sige i Guds Riges Fuld- 

endelse, naar Gud vil blive Alt i Alle (4 Cor. 15, 28)!” — 

Men hvad er dog dette andet end en vilkaarlig Confusion af 

forskjellige Begreber og en Adskillelse, som har en ganske 

anden Betydning hos de bibelske Skribenter selv. Thi naar 

Johannes Apokalyptikeren siges at ,forevige” Modsætningen af 

Jøder og Hedninge, fordi han betragter de Christne selv i 

Fuldendelsens Rige som Guds Israel, som Guds udvalgte Folk 

ete,, da har jo Paulus aldeles gjort det Samme; thi ogsaa for 

ham (s. Gal. 6, 16. Rom. 2, 28. 29. sløn. Cap. 11) er Christen- 

dommen Fuldendelsen af det israelitiske Theokratie, de Christne 

de sande, ægte Jøder, medens de Vantroe, de som ikke i Jesus 

ville erkjende Christus, Guds Son, Verdens Frelser, hvad enten 

de ere omskaarne i Kjådet eller ikke, håre under Kategorien af 

Hedninge og Uomskaarne. 

Resultatet af Hilgenfelds Betragtninger over Differentsen 
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mellem Hases og Baurs Anskuelser om det omhandlede An- 

dragende bliver da, at han giver Hase Ret i Paastanden om, 

at man allerede i Pauli sidste Tider eller dog kort efter hans 

Dåd ikke mere tænkte derpaa, at ville paalægge de troende 

Hedninge den mosaiske Lovs hele Strænghed med Omskjærelse 

og Alt; men at han væsentlig maa give Baur Medhold i at be- 

tragte Urapostlene afgjort staaende paa den jådechristelige Side, 

og ansee den Christendom, som efter Pauli Bortkaldelse ved deres 

Anseelse blev almindelig herskende, trods dens friere Skikkelse, 

endnu altid for jådechristelig. Men istedetfor de tvende af 

Hase og Baur givne Grundbestemmelser ved Jådechristendommen : 

dens aristokratiske Particularisme og Uvillie mod Paulus vil 

Hilgenfeld sætte ,som Jådechristendommens Formalprincip: Ur- 

apostlenes Overhåihed, som Materialprincip: Vedhængenhed 

ved Loven, som man i det Mindste efter dens sædelige Grund- 

anskuelse (!) ogsaa indfårte hos Hedningene, og dermed hæn- 

ger diensynlig det Fortrin sammen, hvilket man selv indenfor 

Christendommen endnu stedse gjerne tillagde det jådiske Fuld- 

blod (?). Begge forene sig i Autoritetens Princip.” Hilgenfeld 

indrommer, at det vilde være en meget eensidig Opfattelse, 

naar man kun vilde anerkjende den historiske Ret paa Pauli- 

nismens Side, da dog ogsaa Jodechristendommen med sin hele 

Realisme var nådvendig for at skabe de faste Former, uden 

hvilke Paulinismens aandelige Bevægelighed ikke kunde have 

havt nogen varig Bestand %). 

Idet vi saaledes have fremstillet de Anskuelser, som i den 

nyeste Tid have gjort sig gjældende om Modsætningen i den 

ældste christne Kirke mellem Apostlene indbyrdes, forsaavidt 

som den kan bedåmmes efter de Bøger i det N. T.'s Samling, 

hvilke selv den Baurske Kritik antager for ægte og apostoliske, 

maae vi ansee det for ubeviist, at der har hersket nogen prin- 

cipiel Opposition mellem Paulus paa den ene Side og de andre 

Apostle paa den anden Side. 

9) Sløn. hvad vi ovenfor have bemærket S. 188, 
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Hermed fåres vi da atter tilbage til at erkjende Rigtig- 

heden af den almindelige Antagelse om den væsentlige Over- 

eensstemmelse mellem Paulus og Jesu andre Apostle. Men 

neppe vil Nogen med Opmærksomhed have fulgt de her med- 

deelte Forhandlinger uden tillige at indromme, hvorledes man, 

skjondt ad mange Omveie, efterhaanden derved har vundet et 

tydeligere Indblik i den ældste Kirkes Forhold, hvilke tidligere 

i mange Henseender vare blevne skjævt opfattede eller mis- 

forstaaede. Det er blevet indlysende ved de mange, i for- 

skjellig Retning, med stedse stårre Grundighed og Besindighed 

foretagne Undersågelser, at det ikke er mindre urigtigt, med 

mange ældre Theologer at antage en fuldkommen Identitet af 

Pauli og de andre Apostles Evangelium, end med adskillige 

nyere Theologer at stille Paulus og de andre Apostles Præ- 

diken i fuldstændig og væsentlig Modsætning lil hinanden. Me- 

dens vi endnu maae indskrænke os til de i det Anfårte givne 

Antydninger om det sande Forhold derimellem, ville vi her 

bemærke, at hiin Fordeel maaskee vil kunne bidrage til at 

forsone mangen from Christen, der har taget Forargelse af 

Theologernes ofte eventyrlige Krydstog, med en Videnskab, 

hvis Maal fårer det med sig, at den ikke umiddelbart kan er- 

klære sig til Gunst for den gjældende Overlevering, men som 

derfor ikke kan siges at ville omstyrte denne, fordi den troer 

at finde Anledning til at pråve og berigtige den ved Hjælp af 

historiske Vidnesbyrd og grundede Combinationer. Et andet 

Spørgsmaal er, om ikke de Yderligheder, hvortil den viden- 

skabelige Kritik er bleven fort i sine Paastande, vilde kunne 

være undgaaede, dersom den Fålelse, hvormed den troende 

Christen betragter den evangeliske og apostoliske Historie, 

havde veiledet den kriliske Theolog i hans Forskninger? Vi 

beråre kun her dette Spårgsmaal, idet vi onske at udsætte dets 

Besvarelse, indtil vi have samlet flere Bidrag til dets fuldstæn- 

digere Låsning. 
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Maaskee turde neppe noget Bidrag i denne Henseende 

være mere belærende end det, som Forhandlingerne om et 

nytestamentisk Skrift frembyder, fra hvilket vi af Grunde, som 

ovenfor ere angivne, have seet ganske bort, uagtet det frem- 

for noget andet synes skikket til at kunne give Oplysninger 

om den ældste christelige Kirkes Tilstand og om Apostlenes 

indbyrdes Forhold, nemlig det Værk, "der i det N. T/s Canon 

fårer Navn af Apostlenes Gjerninger. Vi besidde nemlig her 

et Skrift, der ikke blot af den kirkelige Tradition henfåres til 

en Forfatter fra den apostoliske Tid, men som selv udtrykke- 

ligen angiver sig som et Værk af en Mand, der har ledsaget 

Paulus paa hans Reiser og deeltaget i hans Skjæbne og Virk- 

somhed for Evangeliets Udbredelse (s. Ap. G. 16, 10. ff.); og 

Gjenstanden for dette Skrift er — saavidt man kan dåmme 

efter det første Indtryk, man modtager ved dets Læsning — 

netop en historisk Fortælling om den ældste christne Kirke, 

dens Stiftelse og Udbredelse ved Apostlenes Virksomhed blandt 

Joder og Hedninge fra Jerusalem af indtil Rom. Man har 

derfor ogsaa stundom ligefrem betegnet dette Værk som den 

ældste christne Kirkehistorie. Imidlertid, betragtet netop under 

dette Synspunkt, vækker det adskillige Betænkeligheder, som 

efterhaanden have fårt til at tvivle om, hvorvidt man over- 

hovedet her har et historisk Værk for sig, hvorvidt det virkelig 

er et authentisk Skrift fra den apostoliske Tid, og om ikke det 

hele Værk, langtfra at bekræfte den Forestilling, som det inde- 

holder om Apostlenes indbyrdes Eendrægtighed, selv er et 

Vidnesbyrd om, at i Virkeligheden har netop det Modsalte 

fundet Sted, nemlig en Uenighed mellem Evangeliets første For- 

kyndere, som har forplantet sig til de fårste Generationer af 

Christne, og hvis Grad og Varighed netop finder sin Bekræf- 

telse i dette Skrifts Udgivelse. 

Dersom nemlig Apostl. Gjern. skal betragtes som den 

ældste christne Kirkehistorie, hvor Meget er der da ikke, som 

savnes her, og som man maalte have ventet at finde i en Histo-= 
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rie om den apostoliske Tid: hvilken Dunkelhed hviler over den 

jerusalemske Menigheds Skjæbne fra den Tid af, da Paulus' op- 

træder — over Petri og de andre Apostles Virksomhed — over 

Christendommens Udbredelse mod Osten — over den romerske 

Menigheds Stiftelse! Hvorlidet erfare vi om Menighedernes indre 

Tilstand, om Begyndelsen til kirkelige Forfatninger, om Partierne 

mellem de Christine! Man kunde derfor mene, at disse Udela- 

delser hidrårte fra, at Forfatteren til Ap. G. ikke havde villet 

behandle et saa omfattende Æmne som Skildringen af den apo- 

stoliske Tid i Almindelighed eller af den ældste christelige 

Kirke; men at han havde valgt sig et Stof, som var mere be- 

grændset. Kun bliver det vanskeligt at udfinde, hvad da den 

egenllige Gjensland skulde være for hans Historie, da man ved 

de forskjellige Angivelser, hvilke man har sat istedetfor det 

forstnævnte Æmne, ståder paa den samme Besynderlighed, at 

Meget er udeladt, som synes baade at kunne og at burde have 

været meddeelt; og en ny Betænkelighed kommer til, al man 

ved al indskrænke det historiske Stof til en ængere Kreds, 

alter finder Meget optaget i Ap. G., som ikke havde hørt der- 

til. Saaledes har man efter Titelen — der dog forresten ikke 

hidrårer fra Forfatteren selv, hvorom blandt andet den store 

Afvexling i Angivelsen af Bogens Overskrift i Haandskrifter 

vidner — ladet Forfatteren ville skrive Apostlenes Historie. 

Men hvorledes kunde han da have indskrænket sig til kun al 

nævne dem (1, 13) og derefter meddele nogle ganske faa Be- 

retninger om Johannes og Jacobus (forudsat, at denne sidste er 

Apostlen af dette Navn), men forresten alene opholde sig ved 

Petrus og Paulus, af hvilke igjen den fårste opgives 12, 17 og 

kun eengang igjen fåres frem 15, 7 ff.? Andre have villet lade 

Forfatteren til Ap. G. fortælle den ældste christelige Missions- 

historie; men hvorledes kunde der da savnes al Oplysning om 

Christendommens Udbredelse mod Osten, om Stiftelsen af den 

romerske Menighed, medens derimod den vidtlåftige Fortælling 

om Pauli Fangenskab og mange andre Ting ikke hårte dertil? An- 



287 

dre have tillagt Forfatteren den Hensigt, at fortælle Petri og 

Pauli Historie, at give Beretning om de to fornemste Apost- 

les Liv og Virksomhed; og, da atter her den samme Betæn- 

kelighed indtræder, al vi ikke engang erfare Noget om Petrus 

efter Ap. G. 15., have alter Andre indskrænket Bestemmelsen 

af Apostlenes Gjerninger til at være en Historie om Apostlen 

Pauli Liv og Virksomhed. Hertil synes imidlertid den fårste 

Deecl af Ap. G. at være overflådig, eller, dersom man vil for- 

klare sig denne Deel af Bogen som en Indledning til Pauli 

Historie, hvorfor er da i Ap. G. forbigaaet f. Ex. saamange af 

de Lidelser og Begivenheder, som Paulus selv omtaler i sam- 

mentrængt Korthed 2 Cor. 141, 23—30,? Hvorfor omtales i Ap. 

G. aldeles ikke de judaistiske Modstandere, med hvilke Paulus 

ifålge sine Breve maatte bestaae fortsatte Kampe i Galalien, i 

Corinth, i Ephesus? Hvorfor er Optrinnet med Petrus i Antio- 

chien (Gal. 2, 11 ff.), den arabiske Reise (Gal. 1, 17), hvor- 

for ere Stridighederne om Titi Omskjærelse (Gal. 2, 1 ff.) for- 

bigaaede i Ap. G. med Taushed? At finde Grunden dertil i den 

Omstændighed, at Forfatteren kun vilde fortælle det, hvortil 

han havde været Oievidne, er deels en aldeles vilkaarlig Anla- 

gelse, deels utilstrækkelig. At den, der idvrigt vidste saa god 

Besked med Pauli Liv, skulde være uvidende om alle disse Til- 

dragelser, kan saameget mindre antages, som deres Omtale i 

Pauli Breve gjér en saadan Uvidenhed desto mere usandsynlig: 

enten maatte Forfatteren som Pauli Samtidige og Medhjælper 

af egen Erfaring kjende disse Forhold, eller, hvis han levede 

senere, maatte han jo fra Pauli Breve have Kundskab derom 

og Opfordring til at omtale og belyse dem. Dersom man vil 

sige, at Forfalteren ikke interesserede sig for disse Begiven- 

heder, Tildragelser og Forhold, som han har forbigaaet med 

Taushed, da er jo netop Spårgsmaalet, hvorledes denne Mangel 

af Interesse skal kunne forklares; og saaledes maae vi såge 

en anden Hensigt hos Forfatteren end blot den, at ville skaffe 

Læserne sikker Kundskab om det, de havde hårt. Heller ikke 
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kan man sige, at Forbigaaelsen af de omhandlede og lignende 

Begivenheder grunder sig i Hensyn til, at Læserne forudsættes 

bekjendte dermed; thi en Begivenhed, der dog vistnok fremfor 

andre var Læserne bekjendt, nemlig Pauli Omvendelse, tager 

Forfatteren ikke i Betænkning at fortælle tre Gange; og Om- 

stændeligheden skyer en Forfatter ikke, der har gjentaget Petri 

og Cornelii Visioner i 10de og iite Cap. Overhovedet, hvad 

vilde det være for en Historieskriver, som ikke blot kortere 

berørte, men aldeles forbigik med Taushed, hvad der maaskee 

kunde allerede være hans Læsere bekjendt? 

Altsaa synes allerede denne Taushed at opfordre til ikke 

at blive staaende ved den Betragtning, at Forfatteren til Ap. G. 

havde til Hensigt med sit Værk blot at give en historisk Frem- 

stilling. Overhovedet passede det kun lidet med en Tid som 

den apostoliske, hvis Opgave var af den håieste praktiske Vig- 

lighed, at skrive Historie blot for at lilfredsstille Videbegjerlig- 

heden; paa Efterverdenens Videlyst tænkte man vel endnu min- 

dre i en Tid, hvor der ventedes en ny Tingenes Orden ved 

Herrens nærforestaaende Aabenbarelse til Dom. At Forfatteren 

til Ap. G. havde tillige havt et dogmatisk-apologetisk Oiemed, 

antydede allerede Luther, naar han kaldte Ap. G. en Glosse 

over St. Pauli Episiler, idet han finder deri indskjærpet Ret- 

færdigheden af Tro. Ogsaa Nyere fandt snart f. Ex. Retfær- 

diggjårelsen for den paulinske Universalisme, snart Beviset for 

Evangeliet som en Kraft til Salighed baade for Jøder og Hed- 

ninge (Rom. 1, 16 slg. Ap. G. 11, 28: ,Gud har ogsaa givet 

Hedningene Omvendelse til Livet”) at have været det afgjå- 

rende Motiv for Apostelhistoriens Forfatter til hans Fremstilling. 

Men disse og lignende Motiver strække dog ikke til for at for- 

klare Udfårligheden af mange Beretninger, som ikke havde No- 

gel al gjåre med de saaledes paapegede Ideer, eller Udela- 

delsen af Meget, som netop her maalte være af håieste In- 

teresse, f. Ex. Stridighederne mellem Paulus og de judaistiske 

Christne efter Apostelconventets Afholdelse. Hertil kommer, at 
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f. Ex. den af Luther udhævede Idee om Retfærdiggjårelsen ved 

Troen dog ikke i Ap. G. er bleven saaledes hævdet og frem- 

stillet, som den er væsentlig og ejendommelig for Paulus i 

hans Breve. 

Med disse Betragtninger for Oie forsågle Schneckenburger i 

sit Skrift: Uber den Zweck der Apostelgeschichte, Bern 1841, 

en Låsning af delte Problem ved at henvende Opmærksomheden 

påa den historiske Parallel, som den anden Deel af Ap. G., 

hvor Hovedpersonen er Paulus, frembyder med den fårste Deel, 

hvor Petrus er den, for hvem alle andre Personligheder for- 

svinde — med Undtagelse af Stephanus og Jacobus, der yttre 

sig som Pauli Aandsfrænder, Ved Fremstillingen af Pauli Ord 

og Gjerninger, den Forherligelse og de Lidelser, som denne 

Apostel har oplevet, viser det sig nemlig, at Paulus i ingen 

Henseende har staaet tilbage ,for de meget store Apostlef, at 

han ikke mindre end Petrus har rågtet sit Apostelkald med 

samme guddommelige Myndighed, men tillige har taget det 

samme Hensyn som denne Apostel til Moseloven og den gam- 

meltestamentiske Oecogyomie. Istedelfor at det af Pauli egne 

Beretninger i hans Breve fremgaaer, at han i det Mindste uden- 

for Palæstinæ Grændser selv tilsidesatte Moselovens Forskrifter, 

(1 Cor. 9, 20. Gal. 2, 11), og medens han i sine Skrifter ikke 

udlaler sig om nogen Gjenstand med stårre Iver og Varme 

end om Modsætningen af Lov og Evangelium, Retfærdighed af 

Lovens Gjerninger og Retfærdighed af Troen, medens han 

aabenbart lærer, at den mosaiske Lovs Gyldighed er ophårt 

for de Christne, og ikke sjelden endog med djærv og sarka- 

stisk Spot -angriber det Værd og den Fortjeneste, som Jåder 

og judaiserende Christne lillagde den udvortes Forbindelse med 

det israelitiske Theokratie (Gal. 5, 12. Philipp. 3, 3. 8.. 9), 

medens hans Dadel over Petrus ligefrem indeholder den For- 

dring, at hvor den christelige Bevidsthed var bleven fuldstæn- 

digen udviklet, skulde Iagtlagelsen af Moseloven bortfalde ogsaa 

for Christne af Omskjærelsen, for ikke at give uriglige Fore- 

19 
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stillinger Rum hos de Christne af Hedenskabet (Gal. 2, 11 fr.) 

— finde vi i Ap. G. aldeles ingen Spor af, at Paulus i nogen 

Henseende skulde have overtraadt de Forpligtelser, der paalaae 

ham som Jåde, efterat nu eengang Evangeliets Forkyndelse for 

Hedningene og disses Optagelse i Messiæ Rige var bleven 

erkjendt for Guds Villie (Ap. G. 11, 18 slg. Cap. 15). Tvert- 

imod er håns hele Forhold skildret fra den Side, hvor det 

viser sig i stårste Overcensstemmelse med Jådechristendom- 

mens Fordringer. Selv iagttager hån Moselovens Forskrifter i 

Henseende til Festreiser (18, 21. 24, 11. 20, 4. 16), Låfter 

(18, 18. 21,21). Han omskjærer selv Timotheus (16, 3). Han 

henvender sig allevegne paa sine Missionsreiser fårst til Joderne, 

og kun efterat disses Gjenstridighed og Vantro har foranledi- 

get ham til at opgive sine Bestræbelser til deres Frelse, hen- 

vender han sig udelukkende til Hedningene (43, 5. 14. 14, 1. 

16, 13. 17, 12. 10. 17. 18, 9. 19.' 19, 8). De Beskyldnin= 

ger, der havde reist sig mod Paulus og vakt de jådiske Christnes 

Uvillie, »at han skulde lære Jåderne Apostasie fra Moseloven og 

forbyde dem at omskjære deres Bårn samt at iagttage de jådiske 

Skikke” (Ap. G. 21, 21), behandles af Jacobus som det, hvor- 

for de ogsaa maalte ansees ifålge hele Fremstillingen af Pauli 

Forhold i Ap. G., som opdigtede Bagvadskelser (21, 24). Deraf 

sluttede nu Schneckenburger, at Forfatteren til Ap. G. netop 

havde truffet et saadant Udvalg af Pauli Gjerninger og Lidelser, 

som maalte fjerne de Indvendinger og den Foragt, som hans 

judaistiske Modstandere blandt de Christne sågte at kaste paa 

ham. Altsaa ikke ligefrem Pauli Historie, men en Apologie 

for Paulus, som skulde fremgaae af hans Historie, har Forfat- 

teren til Ap. G. tilsigtet. Dette er — ifålge Schneckenburger 

— skeet ikke ved Forfalskning af Historien, men deels ved at 

forbigaae, hvad der kunde underståtte Judaisterne i deres Ugunst 

og Foragl mod Paulus, deels ved at fremhæve, hvad der 

maatle vise ham i lige Værdighed med de andre Apostle. Der- 

for har Apostelhistoriens Forfatter enten udeladt eller kun låse- 
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ligt berårt alle saadanne Forhold og Begivenheder, som ,uven- 

ligt kunde afficere jådechristelige Læsere” (saaledes f. Ex. ere 

kun to, ikke tre Reiser til Corinth omtalte, fordi ellers maatte 

her: have været berårt Pauli Kamp med det judaistiske Parti 

sammesteds (slg. 2 Cor. X—XIIN); — Hedningechristnen Titus 

(Gal. 2, 1. 2 Cor. 2, 12. 7%, 6 f. 13. 8, 16. 23) nævnes ikke 

i Ap. G.; — Missionsreisen i Galatien er kun berårt med et 

Par Ord, fordi her havde Paulus umiddelbart henvendt sig til 

Hedninge; — Collecten til Jerusalem er kun antydet, fordi dens 

Hensigt ikke blev opnaaet, etc.) 

Denne Anskuelse har Schneckenburger gjennemfårt med 

en beundringsværdig Skarpsindighed og udstyret den med en 

saadan- Fylde af Argumenter, al man virkelig fåler sig uvil- 

kaarlig hendragen til hans Opfattelse. Den ligger ogsaa til 

Grund for alle de senere Forsåg, som gaae ud paa at betragte 

Ap. G. som et Tendentsskrift. Men med alt dette vilde Schne- 

ekenburger dog ikke derfor opgive Skriftets historiske Charakteer 

og Paalidelighed. Idet han antog delte Skrift forfattet i Rom — 

hvor det netop var af dobbelt Vigtighed at give en Fremstil- 

ling af Paulus, der viste denne uskyldig i alle de af Joderne 

mod Apostlen oplåftede Anklager om Overtrædelse af Stats- 

loven (17, 6. 24, 23), lovstridig Proselytmageri (16, 21), For- 

slyrrelse af lovmæssig Cullus (19, 27. 18, 23) — forsvarede 

den nævnte Theolog tillige dets Affattelse ved Paulineren Lucas 

og salte dels Affattelse forinden Jerusalems Odelæggelse, paa 

Grund af, at der i Ap. G. ikke findes ringeste Spor til den jådiske 

Slats og Templets Forstyrrelse (slg. 8, 26 om Gaza: aven éoriv 

&onuoc). Han hævdede saaledes Bogens Authentie, medens han 

indrommede, at det Billede, som her blev leveret af Paulus, 

vistnok ikke var det hele og fuldstændige. Denne Concession 

troede Schneckenburger at kunne gjåre, uden at træde Bogens 

Kanonicitet for nær, da der jo i det N. T.'s paulinske Breve 

indeholdtes, hvad der skulde supplere hiin Eensidighed, der 

ig 
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var nådvendig ved en historisk Fremstilling, udkastet i en be- 

stemt apologetisk Retning. 

Men, nåar man nu nærmere spårger, hvorledes Forf. til 

Ap. G. kunde haabe noget heldigt Udfald af dette sit Arbeide, 

da indtræde dog adskillige Betænkeligheder ved at forene Schne- 

ckenburgers Antagelse af Værkets traditionelle Forfatter og den 

fra indre Grunde udledede Affaltelsestid med hiin formeenilige 

apologetisk - historiske Fremgangsmaade, som Apostelhistoriens 

Forfatter skal have fulgt. Til hiin Tid kunde jo Erindringen 

om Pauli Virksomhed og Strid med de jådiske Christne ikke 

have tabt sig, mindst i Rom, hvis christelige Menighed inde- 

holdt mange jådechristelige Elementer (slgn. ovenfor S. 171 

Anm.). Hvad var der nu vundet, naar der leveredes en 

Fremstilling af Pauli Liv, hvor alt det var forbigaaet eller kun 

låseligen berørt, som netop havde givet Anledning til Klage og 

Uvillie mod at erkjende ham som Apostel? Maatte ikke Mis- 

tilliden derved end mere stadfæstes og bekræftes?  Istedetfor 

at forbigaae Striden mellem Petrus og Paulus, Partistridighederne 

i Corinth etc., havde det jo været langt hensigtsmæssigere, om 

Forf. til Ap. G. havde, ligesom Apostlen selv i sine Breve, 

viist, hvorledes Pauli Opfårsel ved disse Leiligheder var en 

nådvendig Conseqvents af de Anskuelser og Forholdsregler, 

som Apostlene og den jerusalemske Menighed havde vedtaget, 

sign. Gal. 2, 6 ff med Ap. G. c. 15. En tro historisk Fremstilling 

af Pauli Lære og Virksomhed maatte jo dog ansees for den 

bedste og hensigtsmæssigste Apologie for Apostlen. Hvorfor 

valgte da ikke Forf. denne Vei? — Enten fordi han mistvivlede 

om at kunne opnaae sin apologetiske Hensigt, naar han ikke 

udelod, forandrede, omdannede Pauli sande Historie; — eller 

fordi han selv troede, at Paulus havde været saadan, som han 

skildrede ham? Dette Sidste mener nu Baur=) ikke at have 

%) Tibinger Zeitschr. 1836, 3s H. — Uber den Ursprung des Episcopats 1838, 

sstds, 3s H. Der Apostel Paulus, Stuttg. 1845, 
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kunnet være Tilfældet, da Forf. til Ap. G. enten som Pauli 

Samtidige og Ledsager maatte vide det anderledes, eller han 

som senere Levende maatte kunne læse sig det til i Apostlens 

Breve. Naar da nu en Forfalter, som ikke kunde være uvi- 

dende om de ved Pauli Forhold til Moseloven opkomne Stridig- 

heder, alligevel paatog sig at fremstille Apostlenes Liv og 

Virksomhed og i denne Fremstilling undgik Alt, som kunde 

vise Paulus i det mod Jådechristne fjendtlige Lys, hvori Apostlen 

selv har stillet sig i sine Breve, kan der da være nogen anden 

Grund — spårge Baur og hans Disciple — end at han vilde 

fortrænge Billedet af den historiske Paulus og sætle en fingeret 

Paulus i Stedet? Dette kunde ikke lykkes paa en Tid, hvor 

Paulus nylig var dåd, og alle Erindringer om ham endnu i 

frisk Minde. Nei, men en halvhundrede eller tredsindstyve Aar 

sildigere, da disse Erindringer trak sig tilbage i Dunkelhed, da 

Kirken var deelt imellem Pauli Tilhængere og hans Modstan- 

dere, da kunde en saadan Fremstilling maaskec finde Tillid, og, 

hvor dette var Tilfældet, maalte det ventes, at Pauli Tilhængere 

bleve bragte til at indsee, at de burde indskrænke sig i Brugen 

af den evangeliske Frihed ligesom den Apostel, paa hvem de 

beraabte sig; og at Pauli Modstandere maatte faae Oinene op 

til at see den forhadte Apostel staae sig langt nærmere, 

medens omvendt de ældre Apostle maatte vise sig i et gunsti- 

gere Lys for Paulinerne. Endnu bestemtere har Schwegler i sit 

Skrift: Nachapostolisches Zeitalter (Il, S. 73 ff) forsvaret Paa- 

standen om Ap. G. som et Tendentsskrift i conciliatorisk Ret- 

ning med Opgivelse af den historiske Sandhed. Efter Schweglers 

Mening have vi her ,hverken den historiske Paulus eller de 

historiske Urapostle, navnlig ikke den historiske Petrus for os. 

Hiin er omdammet i det Judaistiske eller i Urapostlenes An- 

skuelsesmaade og praktiske Grundsætninger, Urapostlene der- 

imod, navnlig Petrus og Jakobus, ere omsatte i det Paulinske, 

d. v. s, i Ideekredsen af en universalistisk Christendom” (S. 112). 

Men den Hensigt, Forfatteren forfulgte, idet han omdannede de 
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forsøg i Form af Historie til en Tid, hvor man paa Grund af 

Christendommens overveiende jådiske Charakteer endnu nærede 

saadanne Fordomme mod Hedningapostlens Person, Lære og 

Virksomhed, at man kun ved saadanne Midler og Offre som de 

her anvendte kunde forskaffe den paulinske Universalisme An- 

erkjendelse,” 

Alligevel kunde denne Anskuelse om Ap. G. ikke trænge 

igjennem. Selv de Wette (5te Udg. af Indl. til det N. T.'s Skrifter 

1848 $ 113, c) vilde dog kun indråmme Synspunktet af Ap. G. 

som en ,Åpologie for den paulinske Christendom” en ,under- 

ordnet” Plads. Derfor ansaae Zeller det ,ikke for overflådigt” 

ab skjænke Spørgsmaalet om Apostelhistoriens Hensigt en ny 

Undersågelse og samlede nu i en Afhandling, som fårst suc- 

cessivt kom for Lyset i de af ham og Baur udg. Theol. Jahr- 

biicher (1849—51), men senere blev særskilt udgivet 1854, alle 

Resultaterne af de tidligere Forhandlinger. Det blev derved, at 

Ap. G. maatte antages for ,et Fredsforslag af en Pauliner, der 

ikke blot havde udvalgt og ordnet det historiske Stof i en be- 

stemt Retning, men ogsaa havde tilladt sig de meest indgri- 

bende Afvigelser fra den virkelige Historie, for saaledes at 

vinde de jådiske Christnes Anerkjendelse af Hedenchristendom- 

dommen og bevirke begge Partiers Udsoning.” 

Endnu fårend Zeller var bleven færdig med Offentliggj&- 

relsen af sin Afhandling, havde Bruno Bauer udfårt den samme 

Anskuelse i en modificeret Skikkelse”). Bruno Bauer betjente 

sig tildeels af de samme Argumenter, som tidligere vare blevne 

benyttede til at godtgjåre Apostelhistoriens Tendentscharakteer. 

Ogsaa for ham er Bogens Hovedtendenis Paralleliseringen af 

Petrus og Paulus og Ombyttelsen af begge Apostles Charak- 

terer, saaledes som det især udtaler sig i den Omstændighed, 

x) Die Apostelgeschichte, eine Ausgleichung des Paulinismus und des Juden- 

thums innerhalb der christl. Kirche, Berlin 1850. 
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at ,Apostelhistoriens Paulus desavouerer Brevenes Paulus”, for- 

nægter ,Revolutionsmanden”, og at ,hans Virksomhed kun viser 

sig som Fortsættelse af Petri Værk” (8. 98). Men ifålge Br. 

Bauers Anskuelse vilde Forfatteren ikke indvirke paa de lige- 

overfor hinanden staaende Partier af Petriner og Pauliner; ,,den 

Gang, da Ap. G. blev skrevet, var den tidligere Modsætning af 

den paulinske og den jådechristelige Retning udvisket og ble- 

ven uforstaaelig. 1 Stridens Øieblik, da Gjenstanden endnu var 

levende og virksom, vilde et Værk som Apostelhistorien have 

været umuligt.” Det var »ikke noget Fredsforslag, men Udtryk 

for og Afslutning af Freden”. ,,Apostelhistorien bragte Jåde- 

dommen til Herredåmme og Anerkjendelse indenfor Menigheden, 

og Kirken erkjendte det som kanonisk Udtryk for sin Bevidst- 

hed, fordi den vilde have deite Forbund med Jødedommen” 

(S. 122). Men ved ,Jødedom” forstaaer Bruno Bauer hverken 

»det historisk jådiske Folkevæsen”, ikke heller ,Jodechristendom, 

hvorom de nyere Lærde ville vide Saameget (S. 123)”, men 

hiin ,conservative, udjævnende, contrarevolutionaire Magt, der 

med alt dette dog stiller Revolutionens Frugt i Sikkerhed” (S. 

124). 1 dette Jødedoms Interesse var det, at Apostelhistoriens 

Forfatter havde skrevet sit Værk. 

Det blev altsaa Resultatet af at betragte Apostlenes Gjer- 

ninger væsentlig som et Tendenisskrift, at man ikke blot opgav 

dette bibelske Skrifts Authenthie som et Værk af en apostolisk 

Mand, der selv havde ledsaget Paulus, men ogsaa dets histo— 

riske Paalidelighed. — Men hvorledes vil man da kunne betragte 

Ap. G. som en kanonisk Bog uden at udvide Begrebet om Ka- 

non saameget, at dets Gyldighed ophæves? Thi ikke blot skulde 

jo Forfatteren håre til en Tid saa langt fjernet fra Apostlenes, 

at derved bortfaldt den Borgen, som efter almindelige Regler 

for Vurderingen af historisk Paalidelighed altid forbliver af stor 

Betydning, men, hvad der er endnu vigtigere — da dog ogsaa 

en Forfalter kunde berette Sandheden om Begivenheder, fra 
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hvilke han stod fjernere — Forfatteren skulde selv med Forsæt 

have forvansket den historiske Sandhed. 

Nu er det vel sandt, at hverken Christendommens Sandhed 

eller det N. T/s Kanons Anseelse staaer og falder med et en- 

keli nytestamentisk Skrift, om hvilket det oplyses, at det ikke 

er apostolisk hverken med Hensyn til dets Forfatter eller med 

Hensyn til dets Indhold. Der maa jo indråmmes, at der i den 

sædvanlige kirkelige Kanon af N. T. findes Båger optagne, om 

hvis Apostolicitet og Kanonicitet der fra de ældste Tider indtil 

nu herske afvigende og modsatte Meninger i selve Kirken; og 

saaledes vilde det N. T/s Kanon ikke derfor omstyrtes, om det 

endog bevistes, at Ap. G. med Urette var bleven optaget deri. 

Men da dette bibelske Skrift altid er blevet regnet til de saa- 

kaldte 6uodoyovusva, kan den christelige Theolog ikke andet 

end tvivle om, hvorvidt en videnskabelig Forskning, der ender 

med et den hele christelige Kirkes historiske og dogmatiske Be- 

vidsthed saa modsigende Resultat, virkelig kan betragtes som 

afsluttet. Han vil have den stårste Opfordring til paa ny at-pråve 

den hele Betragtning og de Argumenter, som her ere blevne an- 

vendte, forinden han indrommer i at opgive Tilliden til et saa vigtigt 

Skrift i det N. T/s Samling som Ap. G. Thi dersom Forfatteren 

til A. G. er den samme som Forfatteren til det tredie ka- 

noniske Evangelium, da falder med hiint ogsaa dette Skrifts Au- 

thentie og Kanonicitet. Dersom der ikke kan tillægges Ap. G. 

andet Værd end som et Partiskrift fra andet Aarhundrede, .da 

savne vi en væsentlig Kilde om en Kundskab til den ældste 

Kirkes Forhold, Endelig er det en Selvfålge, at den Tillid, som 

vi have lil Kirkens Vidnesbyrd i historisk og dogmatisk Hen- 

seende, svækkes ved Opgivelse af Apostelhistoriens Ægthed og 

Paalidelighed — i samme Forhold, som derimod dette Skrift, 

ved at hævde sig som apostolisk og historisk paalideligt, under- 

ståtter den kanoniske Anseelse af det N. T.'s Samling i Almin- 

delighed og tjener til et nyt Vidnesbyrd om Christendommens 

Sandhed og Guddommelighed. Derfor vil man finde det ganske 
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naturligt, at Christne, saavel Theologer som Lægmænd, have 

med Uvillie betragtet hine Forsåg til nærmere at trænge ind i 

Apostelhistoriens Hensigt og Composition, hvorved Skriftets hi- 

storiske Troværdighed blev opgiven. Kun var man berettiget 

til at fordre, at Theologer ikke lod det beroe ved en Forkastelses- 

dom uden Pråvelse af de Grunde, hvortil man havde ståttet saa mis- 

tænkelige Resultater. Thi med Rette har Zeller (a.St. 1850 S.321) 

kunnet frabede sig som uvidenskabelig deres indsigelse, hvilke 

erklære det for umuligt, at ,en saa samvitlighedsfuld Skribent 

som Lucas, en saa kritisk Historieskriver etc.” skulde have til- 

ladt sig en saa utilladelig tendentids Omdannelse af den histo- 

riske Sandhed.” Hvorvidt nemlig Forfalteren til Ap. G. virkelig 

har været den Mand, som Traditionen angiver, hvorvidt han 

virkelig har havt den Hensigt at ville give en sandfærdig Hi- 

storie etc. — alt delte kan forst afgjåres ved en nåéiagtig Un- 

dersågelse af det Enkelte og ikke afskjæres ved en dogmalisk 

Forudsætning. Ogsaa turde det vise sig, at der ved selve de 

negative Kritikeres Udviklinger ere blevne dragne Momenter for 

Lyset, som kunde benyttes til en rigtigere Vurdering af det 

omhandlede Skrifts Stilling i det N. Ts Kanon og til tydeligere 

Indsigt i den ældste Christenheds Vilkaar og Tilstande, hvorved 

aller lurde vindes en klarere dogmatisk Indsigt, end den, hvor- 

ved man i Almindelighed var bleven staaende. 

Det har da heller ikke manglet paa Theologer, som ad 

videnskabelig Vei have forsågt at fåre Undersågelsen om Ap. 

G. nærmere til dens Slutning, end den kunde ansees at være 

bragt ved Kritikerne af den Baurske Skole; og” foruden endeel 

mindre betydelige Bidrag, hvilke vi her forbigaae, ville vi næst 

efter at henvise til det allerede i det Foregaaende omtalte Værk 

af G. V. Lechler: Das apostolische und nachapostolische Zeit- 

alter, Haarlem 1851, fornemmelig henvende Opmærksomheden 

paa tvende Værker fra den nyeste Tid, hvis Forfattere have 

lagt ikke mindre Lærdom og Skarpsindighed for Dagen ved at 

måde de Angreb, som vare blevne rettede mod Ægtheden og 
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nye Synspunkter til Låsning af den vigtige Opgave, som her 

foreligger. Det ene af disse Værker er et meget volumindst 

Skrift af M. Baumgarien: ,Die Apostelgeschichte oder der Eni- 

wickelungsgang der Kirche von Jerusalem bis Rom”. 1. Th. 

S. 308. 2. Th. 1. Abth. S. 342. 2. Abth. S. 525. Braun- 

schweig 1852; det andet af endeel ringere Omfang, men af 

rigere og meer videnskabeligen begrundet Indhold har Eduard 

Lekebusch til Forfatter og fårer Titelen: ,,Die Composition und 

Enisthehung der Apostelgeschichte, von Neuem untersucht, Gotha 

1854.” Hvad Baumgartens Skrift angaaer, da har det, foruden 

virkelig Fortjeneste af at meddele adskillige gode og nyttige 

Oplysninger, ogsaa den Ufuldkommenhed at meddele endeel 

andre, som altid kunne have deres Værd, men som dog her 

ofte kun tjene til at foråge den Besværlighed, som Forfatterens 

vidtlåftige og tunge Udvikling allerede meer end tilbårligt læg- 

ger Læseren i Veien. Det er desuden opfyldt af en Mængde 

af de besynderligste Opfattelser af de Beretninger, som Ap. G. 

indeholder, og som muligen kunne opbygge Vennerne af en vis 

allegorisk - phantastisk Bibeludlægning, men kun give et ringe 

videnskabeligt Udbytte. Han bebreider sine Forgjængere, at de 

ikke have forsågt at udvikle deres Anskuelse ,fra den bibelske 

Tænkemaades Kreds”, og at derfor deres Modstandere havde 

havt let Spil ved at tilbagevise den som Uforstand”. Baum- 

garten selv fordrer derimod for Apostelhistoriens Forfatter ,An- 

skuelsens håieste Standpunkt”, hvilket denne i Indgangen til sil 

Værk skal selv have klart nok betegnet. Man vil imidlertid 

neppe finde sig meget tilfredsstillet ved at lade sig stille paa 

dette Anskuelsens håieste Standpunkt under Baumgartens An- 

viisning, thi ofte indhylles den hele Udsigt, som han derfra vil 

aabne, i en håitravende Ordsqvalders Taage og Dunst. Saa- 

ledes, for at at anfåre et charakteristisk Exempel, anstiller han 

vidtlåftige Betragtninger over den Udfårlighed, hvormed Pauli 

Såreise fra Cæsarea til Rom er beskreven i Ap. G. (Il, 361 F). 
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Den af flere Theologer angivne naturlige Forklaring, at For- 

fatteren har uforandret optaget sin Dagbog i denne Deel af sit 

Værk, finder Baumgarten altfor »udvortes”. ,Thi for det Fårste, 

hvorledes kommer Lucas, den apostoliske Mand til at opsætte 

en saa reen udvortes Dagbog over en Såreise, og da, naar det 

nu engang var skeet, hvorledes kunde han forsvare det for sin 

Samvittighed, uden videre at oplage det saaledes opstaaede 

Fragment i sit Værk om Kirkens første Historie, og endelig, 

hvad bliver der ved en saadan Overfladiskhed af Troen paa 

den kanoniske Bogs Inspiration, der i det Mindste forudsætter 

en eminent Aandelighed!” Baumgarten finder derimod (S. 386) 

Forklaringen af dette Særsyn i »Havets” Betydning: »Havet er 

for den bibelske Bevidsthed Billedet af den i sin inderste Grund 

stedse urolige og omtumlede Synd”; »Havet er ligeledes Bil- 

ledet paa den vildt larmende og brusende Hedningemængde”, 

som nu, da Paulus stod i Begreb med at bringe Evangeliet til 

Rom, »Middelpunktet for den sidste Hedningemagt påa Oerne 

(DYN 1 Mos. 10, 5)”, skulde overvindes, en Overvindelse, 

som aldrig var lykkedes for Israel i ,sin betydningsfulde Til- 

bagetrukkenhed fra Havet” etc. etc. Det vil være ligesaa umu- 

ligt paa vort jævne danske Sprog at gjengive Baumgartens 

forskruede Phraseologie, som det er vanskeligt for ethvert be- 

sindigt Menneske at billige det overspændte Begreb, denne For- 

fatter opstiller om »en kanonisk Bogs Værdighed”. Den 

samme Anstrængelse for at presse ethvert Ord i det omhand- 

lede bibelske Skrift, for at finde en Hensigt overalt og udtyde 

Alt efter det eengang antagne Synspunkt, som udmærkede de 

Kritikere, hvilke i Ap. G. saae et theologisk Partiskrift uden 

historisk Paalidelighed, gjenfindes hos Baumgarten, men i mod- 

sat Retning, for at bevise »den strængeste Historiskhed af Be- 

retningerne i Ap. G. fra Begyndelsen til Enden.” — Lekebusch 

deler den Anskuelse med Baumgarten, at Apost. Gjern. er 

en historisk paalidelig Fremstilling af den christelige Kirkes 

fremskridende Udviklingsgang fra dens Stiftelse af i Jerusalem 
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indtil det Moment, da den store Hedningapostel optræder i 

Rom, Hedenskabels Midtpunkt (S. 374); men han mener, at 

det Forsvar, som Baumgarten har fårt for denne Betragtning af 

Ap. G., vil aldeles forfeile sin Yirkning, hvorfor han selv har 

sågt at begrunde det paa en anden Maade. Dette har ogsaa 

Lekebusch udfårt paa en i det Hele meget tilfredsstillende 

Maade, og hans Skrift over Ap. G. hører baade ved Indhold og 

Fremstilling til de fortrinligste Frembringelser af de sidste Aars 

theologiske Literatur. 

Med Rette bemærker den sidstnævnte Forfatter, at det ikke 

synes at være noget gunstigt Prognostikon for Betragtningen af 

Ap. G. som et Tendentsskrift, at de, der forsvare denne Anskuelse, 

fjerne sig saa meget fra hinanden i Angivelsen af Forfatterens 

Tendents, at, medens Schneckenburger gjør Forf. til en Pauliner 

og underlægger ham den Hensigt, at ville skrive en Apologie 

for Paulus, stille Baur, Schwegler og Zeller ham mellem det 

paulinske og.antipaulinske Parli med conciliatorisk Hensigt, og 

endelig skyder Bruno Bauer ,den contrarevolutionaire” Skribent 

over paa jådechristelig Side. I disse tre Anskuelser ere saa- 

ledes alle mulige Forskjelligheder af den dogmatiske Opfattelse re- 

præsenterede. Man maa nu indråmme, at det ved et historisk 

Skrift ofte kan være meget vanskeligt at kjende, hvilken har 

været dets Forfatters specielle Hensigt, — som det da over- 

hovedet er vanskeligt at skrive , Historie” efter et bestemt 

Synspunkt. Men et Partiskrift, især et saadant, som omdanner 

det historiske Stof frit efter sin Tendents — saaledes som det 

her forudsættes om Forfatteren til Ap. G. — maa dog være 

forfattet saaledes, at dets Hensigt træder klart frem i det Mindste 

saaledes, at man ikke kan fåre det tilbage til modsatte Hen- 

sigter. Dersom nu Ap. G. er et udpræget Tendentsskrift, hvor- 

ledes kan det da blive muligt, at Nogle deri finde en paulinsk, 

Andre en antipaulinsk Hensigt? Skulde dette ikke snarere føre 

til at slaae ind paa et andet Spor og at betragte vort Skrift 

under et andet Synspunkt? 
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Rigligst synes det derfor at vende tilbage til det Indtryk, 

som selve Forsvarerne af Apostelhistoriens tendentidse Charak- 

teer (f. Ex. Zeller 1850 S. 303) indråmme at være det første, 

som enhver Læser modtager, og det er: at vi her have en 

simpel historisk Fortælling for os, meddeelt af en Mand, der. 

havde været Pauli Ledsager paa hans Reiser og Oievidne til 

flere af de Tildragelser, hvorom han meddeler Beretning. Dette 

anbefaler sig saameget mere, som Forf. til Ap. G. i den første 

Deel af sit Værk, udtrykkeligen har angivet som sin Hensigt, 

at Theophilus, hvem han har helliget saavel sit Evangelium som 

sin Apostelhistorie (Luc. 1, 1. Ap. G. 1, 1), kunde indsee Vis- 

heden af de Ting, hvorom han havde havt mundtlig Underretning” 

(iva émyvig 7sgi wv xærnyndys Aoyæv Tyv Åopalsrav) 

Ap. G, 1, 4. Tydeligere og mere uforbeholdent kan en Bogs 

reen historiske Hensigt ikke vel udtrykkes. Imidlertid lod der 

sig jo allid indvende, at, naar Forfatteren virkelig havde til 

Hensigt at lade Historien eller rettere den historiske Fremstilling, 

som, her blev leveret, tjene til Underståttelse for en dogmatisk 

Anskuelse, da kunde man ikke vente, at han ,som Prologus i 

Skjærsømmernatsdrommen skulde iforveien sige, at hvad han 

her gav som Historie, ikke var Historie, og at hans Paulus ikke 

var den virkelige Paulus” (Zeller 1850 S. 320), ligesaalidt som 

at han selv ikke var den, der havde været Pauli Ledsager, og 

i hvis Navn han talede. Men paa den anden Side maa det dog 

ogsaa være ret aabenbare, uomtvistelige, utvetydige Facta, som 

kunne gjåres gjældende, for at vi imod vor Skribents egen 

Erklæring og émod det anerkjendte første Indtryk af hans Værk, 

skulle antage, at hans Fremstilling var en uhistorisk Fiction. 

Hvorledes forholder det sig nu fårst med den i selve Ap. G. 

givne Antydning om Forfatterens Person? 

Af den Fremstillingsform, som er brugt i den sidste Deel af 

Ap. G., hvor Forfatteren indfårer sig selv talende i fårste Person 

i Fleertallet (oz — os), uddrog man indtil henimod Enden af 

det forrige Aarhundrede den Slutning, at han som sagt havde 
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været en af Pauli Ledsagere og deeltaget i endeel af de Be- 

givenheder, som ere Gjenstand for hans Fortælling. Traditionen 

angav denne Mands Navn at være Lucas. 

I Pauli Breve omtales nu virkelig en Lucas paa tre Steder 

saaledes, at den ovennævnte Beskrivelse kunde passe paa ham, 

nemlig Col. 4, 14 Xorralstor vugs Aovzagcg 0 ilatgøs :6- dywrmn- 

toéc. En lignende Hilsen fra Lucas sendes Philemon i Pauli 

Brev lil denne, V. 24. Endelig hedder det i 2 Tim. 4,41 Aov- 

zåc åom uovos ueT &uov. Imidlertid forholder det sig dog 

særegent nok med hiin communicative Fortællingsform, hvori 

endeel af Apostelhistoriens Beretninger ere meddeelte. Efterat 

nemlig Fortællingen er bleven gjennemfårt i reen objektiv 

Holdning indtil Begyndelsen af 16de Capitel, uden at der er an- 

fort. nogen personlig Deeltagelse i Begivenhederne fra For- 

tællerens Side, hedder det pludselig i 16, 10, efterat der 

er fortalt om et Syn, som Paulus havde havt om Natten, 

og hvorved Apostlen opfordredes til at drage fra Troas over 

til Macedonien: ,, Men da han havde seet dette Syn, sågte vi 

strax at drage over til Macedonien, thi vi sluttede, at Herren 

kaldte os derhen, at prædike Evangeliet for dem.” ((Qc dé to 

dgqua &ldev, ax Fag 8CnTyCauev éEsAdsiv sic Tyv Maxsdoviav, 

ovufipalovrsc, rr mgogxirInTer HMES 0 zvgiog svayyslicecdFær 

avtonc). Delte ,Vi” fortsættes nu indtil Midten af Fortællingen 

om Begivenhederne i Philippi V. 17, hvor det atter forsvinder 

ligesaa lydlåst, som det er optraadt”). Det samme Phænomen 

under de samme Omstændigheder frembyder sig endnu to Gange 

i Bogen. Efterat der i 20, 4 er blevet anfårt Navnene paa 

dem, der fulgte Paulus paa hans Reise fra Grækenland til 

Asien, læse vi V.51: ,Disse gik forud og biede paa os i Troas 

(ovior d2 719087.9ovtes &usvov 1uæs &év Toww0t). Denne com- 

municative Fremstillingsmaade giver da 21, 18, hvor der be- 

relles, at Paulus ,med os” (or uiv) er gaaet til Jacobus, 

”) Lekebusch S. 4 fr. 
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alter Plads for den sædvanlige Skrivemaade, uden at Sammen- 

hængen i mindste Maade forstyrres derved. Endelig hedder det 

i Begyndelsen af 27de Cap: »Men da det var besluttet, at vi 

skulde seile derfra til llalien” (Øg 02 &xpt4n tov &rmomåsiv 

nude eis Tyv Traltav) etc., og heller ikke nu forbliver ,Vi” til 

Bogens Ende, men forstummer atter, efterat det har ledsaget 

Apostlen 28, 16 til Rom. 

Fra Irenæi Tider indtil den nyere Tid tog man — som 

sagt — ikke i Betænkning at ansee denne Pauli Ledsager, som 

her omtaler sig i forste Person Plur. for identisk med Forf. til 

Ap. G. Men i den nyeste Tid troede man saavel i den ufor- 

beredte Indtrædelse af hiint ,Y2”” som forresten i Apostel- 

historiens Beskaffenhed at finde Grund nok lil at tvivle paa 

denne den naiurligste Forklaring og kom paa den Tanke, at 

Forfatteren, ligesom han vel overhovedet havde sammensat sit 

Værk af forefundne skriftlige Materialier, saaledes ogsaa ordret 

havde oplaget Véøpartierne af en Reiseberetning fra en af Pauli 

daværende Ledsagere. Den Første, som udtaler denne For- 

modning var Kånigsmann i et Program 1798. Men forst ved 

Schleiermacher fik dog denne Anskuelse en videre Udbredelse. 

Denne Theolog sågte allerede i sit Værk Uber die Schriften 

des Lucas 1817 at gjåre gjældende, hvorledes Forfatteren til 

det tredie Evangelium havde benyttet adspredte, skriftlige Op- 

tegnelser af mindre Omfang, hvilke han havde forefundet, og 

hvorledes nu hans egentlige Virksomhed havde bestaaet i at 

samle disse Materialier og bringe dem i behårig Orden. Senere 

forsvarede Schleiermacher den samme Paastand med Hensyn til 

Lucas's Fremgangsmaade i Ap. G. (Vorlesungen iber das N.T., 

udgivne af G. Wolde 1845). Blandt de Documenter, som For- 

”) Man fandt det meget unaturligt, at En, som skrev ud af personlig Erindring 
skulde saa ganske taust indfåre sig selv , trække sig tilbage og atter ind- 

fåre sig, uden med et Ord at angive, at og hvorledes han kom i Forbin- 

delse med de handlende Personer og atter adskiltes fra dem. S. Zeller 

1851 $. 36 fr, s 
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fatteren til Ap. G. skulde have brugt, hårte da ogsaa ,en Reise- 

journal, som var bleven- skrevet umiddelbart efter Reisens Til- 

endebringelse, da Ap. G. endnu var i friskeste Minde,” Hvor- 

meget Bifald denne Hypothese, udviklet med Schleiermachers 

sædvanlige Skarpsindighed, end vandt, blev den dog betydeligen 

modificeret ved de Weite, Bleek 0. A., der ligesom tidligere 

Eichhorn, fandt i hele Apostelhistorien den samme Stiil, samme 

Maneer, samme Methode herskende, som maatte vidne om, at 

dens Udgiver ikke havde ladet det beroe med en blot ord- 

ret Optagelse af udvortes Sammenfåring af de forefundne Ma- 

terialier. Derimod vendte Schwanbeck i sit Skrift Uber die 

Quellen der Schriften des Lucas 1847, tilbage til Schleier- 

machers Anskuelse, med den Forskjel, at han i den sidste Deel, 

hvor et Oievidne taler, ansaae delte for at være — ikke, som 

Schleiermacher'er tilboielig til at antage, Timotheus, men — Silas. 

Schwanbeck forsågte ogsaa nærmere at paapege de Kilde- 

skrifter, hvoraf Forf, til Ap. G. »væsenllig som Compilator” 

havde sammensat sit Værk (en Biographie af Petrus — et rhe- 

torisk Arbeide over Stephani Dåd — en Biographie af Barnabas 

etc. og endelig de ovennævnte Memoirer af Silas). 

Omvendt deelte Meyerhoff (Uber den Zweck, die Quellen 

und den Verfasser der Ap. G. — forudskikket hans Einleitung 

in die Petrinischen Schriften, 1835) Schl”s Formodning om, at 

Fortælleren i Væstykkerne har været Timotheus, medens han 

derimod aldeles afviger fra ham ved Anlagelsen af, at det hele 

Skrift paa Grund af dets Anlæg, indre Sammenhæng, Stiil og 

Fremstilling kun kan betragtes som een Forfatters Værk, der 

aldeles ikke slavisk havde benyttet sine mundtlige og skriftlige 

Kilder.” Som denne Forfalter vil Meyerhoff have Tømotheus 

betragtet. Med Meyerhoff og Eichhorn stemte Credner (Einl. 

S$ 59, $ 107) overeens i at eftervise, hvorledes den Lighed, 

som overalt viste sig i Apostelhistoriens Udtryk og Plan hæv- 

dede den som et Skrift, hvor Forf. var gaaet selvstændig til- 

værks. 
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Ogsaa Schneckenburger (Uber den Zweck der Ap. G. 1841) 

og Ebrard (Wissensch. Kritik der evang. Gesch. ($ 127 die 

Wirstucke) traadte op imod Schleiermacher og hans Timotheus- 

hypothese. 

Grundigst af Alle har endelig Zeller i sin ovenanfårte Afh. 

godtgjort, hvorledes gjennem hele Apostelhistorien ligemæssigen 

gjentager sig en saadan Mængde eiendommelige Ord og Ud- 

tryksmaader, at dette kun er muligt ved et Værk af een og 

samme Forfalter; hvorledes der fremdeles findes den fuldkom- 

neste Overeensstemmelse i Indhold og Composition; hvorledes 

endelig der i de enkelte Fortællinger selv foreligge saa mange 

Relationer til det Foregaaende og Efterfålgende, at vi have den 

meest afgjorte Berettigelse til at fore Ap. G. tilbage ikke blot 

lil een Samler, men til een Forfatter (1851, S. 121). Dog 

vil Zeller ikke dermed nægte, »at Forfatteren alligevel kan 

have benyttet forskjellige Kildeskrifter”, (hvor vanskeligt det end 

forresten falder den sidstnævnte Theolog, trods al anvendt 

Umage, at udfinde disses Beskaffenhed). 

Jo mere man saaledes er kommen bort fra Schleiermachérs 

Forestilling om Compositionen af Ap. G., desto mere fåres man 

lil Valget mellem Antagelsen af, enten at Forf. virkelig har 

været een af Pauli Ledsagere og har deeltaget i flere af de 
ham fortalte Begivenheder, eller at han, skjøndt han ikke var 

det, dog har villet udgive sig for en saadan. Thi at antage, 

al Forf. af Ap. G. havde med fuld Bevidsthed og med Hensigt 

beholdt den første Person Pluralis, som han havde fundet i sit 

Kildeskrift, fordi han tydeligere vilde give Theophilus tilkjende, 

at han havde åst sine Fortællinger af et Oievidnes Skrift —- 

dette vilde dog forudsælte en ,Mangelfuldhed i Fremstillingen”, 

hvortil man rigtignok har opsågt Analogier andensteds fra, 

men hos Skribenter af saa underordnet og ufuldkomment Værd, 

al Sammenligningen ikke kan gjennemfåres. Saaledes beraaber 
Schwanbeck sig paa Annalister fra Middelalderen, navnlig den 
saakaldte sachsiske Annalist, der i sin indlil 44139. fortsatte 

20 
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Krånike ved Aaret 999, hvor han taler om Keiserinde Adelheids 

Dåd, udskriver fålgende Notize af Annales Qvedlingburgenses: 

»Vidimus eam (Keiserinden) creberrime sed secretissime more 

ruslicano succinctam elc.”; og ligeledes ved A. 995 og 991 

udskriver Steder af den Merseburgske Biskop Dietmars Krånike, 

med Bibeholdelse af ,nostris temporibus” og af ,frater meus”, 

som Dielmar kunde sige, der allerede dåde 1018, men aldeles 

ikke uden den stårste Tankelåshed kunde gjentages af en For- 

fatter fra 12te Aarhundrede. Men — som Zeller (1851, S. 361) 

bemærker — hvad der var muligt for de tankelåseste af Klo- 

sterchronisterne (thi hos bedre Skribenter selv fra Middelalderen 

vil man ikke finde Saadant), det maalte ikke kunne være muligt 

for en Forfalter, der har beviist gjennem hele sit Værk, hvor- 

langt han stod over »hine udvede Historieskrivere, der ikke 

forstode at underordne Indholdet af deres Kilder den Hensigt, 

som de havde sat sig med deres eget Skrift, ikke tydeligt og 

krafligt nok kunde paatrykke deres Værker Slemplet af deres 

egen Individualitet og derfor ofte frembyde det Særsyn, at man 

i det samme Vark kan måde ganske forskjellige Stiil- og Sprog- 

eiendommeligheder” (Schwanbeck S. 188). Thi netop en ganke 

modsat Eiendommelighed har Forf. til Ap. G. viist, idet han har 

forstaaet saaledes at sammenarbeide og benylte sine Kilder, at 

det ikke er lykkedes Kritikerne med nogen Overeensslemmelse 

at kunne angive og skjelne disse. 

Derfor maae vi dog vende tilbage til at ansee det for det 

Sikkreste, at Forfatteren til Ap. G. har villet betegne sig søm 

en Ledsager af Apostlen Paulus>+). 

%) Underordnet er Spårgsmaalet, om denne Ledsager var, som Traditionen 

angiver, Lucas eller, som Nyere have villet, Timotheus eller Silas; i alle 

disse have vi nemlig Mænd, som hårte til den apostoliske Tid og støde i 

Forbindelse med Paulus. Efter de af forskjellige Lærde anstillede Under- 
sågelser maa det dog forresten ligeledes ansees for afgjort, at hverken Ti- 

motheus eller Silas, men langt snarere den af Traditionen nævnte, mere 

ubekjendte Lucas er Apostelhistoriens Forfatter. 



E.… Al 

Men Spørgsmaalet er nu, om Forf. til Ap. G., der ikke kan 

andel end antages for at have villet angive sig som Ledsager 

af Paulus, ogsaa virkelig har været dette, eller om der gives 

afgjårende Grunde for, at han ikke kan have været, hvad han 

har villet udgive sig for. 

Dersom vi vidste noget nærmere om den Theophilus, hvil- 

ken Forf. til Ap. G. har helliget sine lvende Skrifter, vilde man 

maaskee derfra kunne uddrage Beviis for, at den omtalte Skri- 

bent maatte være Theophil bekjendt, og at han fålgeligen ikke 

kunde have opdigtet siv Forhold til Paulus som Samtidig og 

Ledsager af denne Apostel. Men, hvor rimeligt det end er, at 

Theophilus har været en fornem (z9gn0cs Osocpils Luc. 1, 3.) 

Mand i Rom eller Italien), "kan Muligheden ikke afvises, at 

ogsaa denne Person kunde være en Fiction og mulig kun være 

en Betegnelse for den christelige Læser i Almindelighed (s. 

Commentt. til Lucæ Prooemium). 

Heller ikke kan man beraabe sig paa, hvor utænkeligt det 

skulde være, at en christelig Forfalter havde lillagt sig et Oie- 

vidnes Charakteer, naar det ikke forholdt sig saaledes; thi 

derom havde man i Alderdommen andre Anskuelser, end at en 

saadan Fremgangsmaade skulde uden videre kunne erklæres for et 

nedrigt Bedrageri%%), Men vist er det, at det er voveligt al 

formode, at en Forfatter, der dog i Fortællingen om Ananias og 

Sapphira (Ap. G. 5, 1—11) lader Usandhedens Aand blive 

straffet paa det Alvorligste og Strængeste, skulde have tilladt 

sig en sandan Opdigtelse. 

Hvike ere da de Grunde, hvorpaa man stålter en saadan 

Formodning ? 

7) Til dette hans Opholdssted slutter man sig af den Omstændighed, atForf. til 

Ap. G. ikke har anseet det for nådvendigt at meddele Theophilus saadanne 

geographiske Øplysninger om Localiteterne i Italien, hvormed han ellers 

ledsager Beskrivelsen af Pauli Reise. S. Hug Einl. II, S. 143. 

&E) S, Kåstlin, Die pseudonyme Literatur der åltesten Kirche, (Zellers theol. 
Jahrb. 1851 S. 149—222). 
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I forste Linie stiller sig da Henviisningen lil en Mængde 

Beretninger om Tildragelser, hvis Afvigelse fra den almindelige 

Erfaring og den saakaldte naturlige Tingenes Orden skal vidne 

om, at de enten ere forsælligen opdigtede eller fårst meddeelte 

saa lang Tid, efterat de ere forefaldne, at Referenten i god Tro 

selv har antaget dem for historiske Begivenheder, idet han 

manglede Evne og Leilighed til at erkjende deres egenllige 

Beskaffenhed. Men medens vi ved andre Leiligheder have Grund 

til at betvivle eller benægte saadanne Begivenheders Sandhed, 

der staae i Modsigelse med almindeligen erkjendle Erfaringer, 

tor vi ikke uden videre afvise det Overordentlige og Usædvan- 

lige som forsætlig eller uforsætlig Opdigtelse, hvor der handles 

om en aabenbaret Religions Indførelse. Thi netop af saadanne 

overordentlige Tildragelsers Forbindelse med Opvækkelsen og 

Udbredelsen af religiåse og sædelige Principer, der have havt 

en afgjårende Indflydelse for hele Menneskeslægtens Udvikling 

og ere bestemte til stedse at udåve en saadan Indflydelse, er 

det, at vi skulle hente Besvarelse paa det Spøérgsmaal, om Gud, 

foruden den almindelige Aabenbaring i Naturen og Historien, 

ogsaa paa en mere særegen, endnu kjendeligere Maade har 

aabenbaret sit Væsen og sin Villie for Menneskene. Naar man 

imidlertid a priori forkaster Beretninger om alle fra den os 

bekjendte Naiurforbindelse afvigende Begivenheder som uhisto- 

riske, er delte netop at afskjære sig den Vei, som her skulde 

betrædes. 

Dersom Christendommen er, hvad den erklærer sig for, en 

guddommelig Aabenbaring, da forudsælter dens Indtrædelse i 

Verden overordentlige og usædvanlige Tildragelser. Vi behåve 

ikke her at indlade os paa det dogmatiske Sporgsmaal om de 

Tegn og Under, som ifålge Evangelierne ledsagede Christi Op- 

trædelse, have været miracula eller mirabilia. Man kan med An- 

lagelse af Christendommens Grundmysterium paaslaae, at selv de 

evangeliske Mirakler dog maae betragtes som nalurlige Yltringer 
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af den overnaturlige Kraft, som boede i Jesus). Men man 

kan ikke, uden at råbe Uvidenhed, eller trodse al Historie, 

nægte, at Jesu Christi Virksomhed forudsætter deels en Person- 

lighed af ganske særegen Håihed og aandelig Overlegenhed 

deels en providentiel Underståltelse af ioinefaldende Art, Det 

vilde nu dog være håist besynderligt, dersom Yttringer af en 

saadan Kraft skulde ved hans Bortgang aldeles være ophårte i 

den Menighed, der maatte antages for og ogsaa virkelig har 

viist sig i Historien fremfor nogen anden opfyldt og gjennem- 

trængt af Christi Aand. Som Solen i den physiske Natur får 

sin Opgang bebudes af Morgenråden og ved sin Nedgang led- 

sages af Aftenråden, saaledes gaaer der gjennem Aarlusinder 

en Række af Forjættelser og underfulde Begivenheder foran 

Frelserens Ankomst til Jorden, og paa lignende Maade vente vis 

at de Kræfter, hvorom Christi Gjerninger gave saa idinefaldende 

Vidnesbyrd, have viist sig virksomme i større eller, ringere Grad 

endnu længe efter i den Kreds, som modtog den umiddelbare 

Indvirkning af hans Nærværelse. Dette Haab stålter sig ogsaa 

paa', hvad Christus selv udtrykkeligen havde forjættet sine 

Apostle (Marc. 16, 18. Matth. 10, 8), og den ældste Kirkes Hi- 

storie stadfæster dets Opfyldelse. ,Den fårste Kirkes Historie” — 

siger Tholuck, Glaubwurd. der evang. Geschichte S. 373 — »er 

en Kjæde, hvis elektriske Bevægelse tyder hen paa, at der i 

Begyndelsen er faldet et Slag fra Himlen paa Jorden.” 

+) Saaledes have ældre Dogmatikere nægtet f. Ex. at ansee Christi Opstan- 

delse for et absolut Under (propter immortalitatem corporis Christi). — 

»Es ist das edle Recht neuerer Geschichtforschung” — siger K. Hase, 

»Neue Propheten S. 72 — ,den Maasstab der Wahrheit nicht am Alltåg- 

lichen und Gemeinen zu haben, sondern auch das Wunderlichste, wenn 

es durch gute Zeugnisse sich als wirklich bewåhrt, anzuerkennen, wåh- 

rend es doch, wie ungemein und ausserordentlich, in die [alten] heiligen 

Gesetze der Natur und Entwickelung sich einreihen muss, mågen sie nun 

schon im klaren Zusammenhange vor uns liegen, oder noch wie Sterne 

mit unbekannten Bahnen”. Ved at borttage det indklamrede Ord (der let 

kunde fåre tilbage til den ,vulgaire Rationalisme”) turde maaskee disse Yt- 

tringer blive Udtryk for en Anskuelse, der vil hæve mangen Misforstaaelse. 
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Men for at imådegaae den Paastand, med hvilken vi her 

nærmest have at gjåre, nemlig at Beretninger om underfulde 

Begivenheder enten grunde sig i bevidst Svig og bedragerisk 

Hensigt eller maae hidrøre fra Personer, som levede i Tid og 

Rum fjernt fra den Tid og det Sted, hvor de skulle have tildraget 

sig — da ville vi her blot bemærke, hvorledes Beretningerne i 

Apostl. Gjern. om Apostlenes og navnlig Pauli underfulde Virk- 

somhed bekræftes ved denne sidstnævnte Apostels egne Breve. 

Denne Apostels subjective Redelighed og Sanddruhed drages jo 

ikke i Tvivl af de ovennævnte Skribenter, som forkaste Ap. G. 

som historisk Skrift. Alligevel taler denne Apostel gjentagne 

Gange i sine Breve om overordenllige Kræfter, Mirakler og 

Tegn som henhårende til den sædvanlige Kreds af Livserfa- 

ringer. Hvor ofte forsikkrer han i sine Breve, at ikke Menne- 

skevillie, men Guds underfulde Aabenbaring har gjort ham til 

Apostel! Han gjentager ikke blot Opregningen af en Mængde 

Trængsler og Ulykker, hvorfra kun Guds Forsyn har udrevet 

sit udvalgte Redskab 2 Cor. 6, 4—9. 11, 23—28; men han 

laler udtrykkelig om Tegn og Under og kraftige Gjerninger, 

som Gud og Christus ved ham havde ladet udfåre. I 2 Cor. 

12, 11 f. skriver han: ,Jeg er ikke ringere end de meget håie 

Apostle, omendogsaa jeg er Intet. En Apostels Tegn ere jo 

fuldbyrdede iblandt Eder ved Tegn og Under og kraftige Gjer- 

ninger”; smlgn. Rom. 15, 18. 19: ,Thi jeg vil ikke fordriste 

mig til at tale om Noget, som Christus ikke har udrettet ved 

mig til Hedningenes Lydighed, ved Ord og Handling, ved 

Tegns og Undergjerningers Kraft etc.”; 1 Thess. 1, 5. 1 Cor. 

2, 14. Han taler om forskjellige Yttringer af underfulde Kræf- 

ter, der vare tildeelte de christelige Menigheder som Kjends- 

gjerninger, hvorom de Christne havde selv gjort Erfaringer 

(1 Cor. 12, 8—10: yæeicuartae toudtar, åévsgynuæte dvvausøv, 

700 nTEid, yévn y4mC0wær, sbunvela yXm6cæv, slgn. V. 28. 29.). 

Han taler om den underfulde Glossolalie, at han besidder denne 

Gave fremfor Andre (1 Cor. 14, 18), skjåndt han ved samme 
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Leilighed beviser sin Frihed fra al sværmerisk Hoyvmod ved 

at erklære sin Villighed til at opgive en saadan ekstalisk 

Tilstand (som synes at have havt noget Velgjårende og Til- 

fredsstillende for den, der befandt sig deri), naar han kunde 

tale Opmuntringens og Formaningens Ord til Brodrene, 4 Cor. 

14. 19. Om sine underfulde Syner og Ekstaser, hvorom Ap. 

G. indeholder flere Beretninger, har Paulus 2 Cor. 12, 2—4 

selv afgivet Vidnesbyrd, som i Yidunderlighed ikke staae til- 

bage for Fortællingerne i Ap. G. 

Vi have altsaa her et Vidne, hvis Autoritet ikke drages i 

Tvivl, og som beraaber sig paa mirakuldse Virkninger, hvilke 

deels ere åvede ved ham og paa ham selv, deels forudsættes 

som Kjendsgjerninger, om hvilke de chrisine Menigheder, til 

hvilke Pauli Breve ere skrevne, ikke kunde være uvidende. 

Paulus afgiver saaledes i since Breve selv Vidnesbyrd for Rig- 

ligheden og Sandheden af Fremstillingen i Ap. G., naar Apostlen 

her skildres som den, der under guddommelig Bistand åvede 

miraculåse Gjerninger, deels var en Gjensland for særegne 

guddommelige Fårelser. 

Hvad nu nærmere Ap. G. i Særdeleshed angaaer, da til- 

kjendegiver dens Forfatter sig kun som Oievidne til endeel af 

de Tildragelser, som han har beskrevet. Ogsaa i disse Afsnit 

forekomme Beretninger om underfulde Begivenheder; men der- 

som Forfatteren overhovedet kun har villet fingere Historie til 

Gunst for dogmaliske Hensyn, hvor besynderligt er det da, at 

han ved den communicative Fortællingsform har paatrykt Tro- 

værdighedens Segl netop saadanne Afsnit, hvis Indhold forholds- 

mæssigen ere de uvigtigste og mindst tjenlige for de ommeldte 

dogmatiske Hensyn! Han meddeler i disse Afsnit Beretning om 

nogle usædvanlige Tildragelser med en saadan Noiagtighed, at, 

uagtet han selv maaskee har betragtet dem som virkelige Mira- 

cula, fore hans Ord og Beskrivelser ikke ud over Forestillingen 

om Kjendsgjerninger, hvori den Troende vistnok altid vil see 

mærkelige Vidnesbyrd om en providentiel Fårelse, men hvis 
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Fremstilling er langt fra at paanåde Læseren en bestemt Op- 

faltelse om, hvorvidt de skulle tænkes middelbart eller umiddel- 

bart bevirkede af Gud. I Ap. G. 20, 7 ff fortælles fålgende 

Tildragelse: ,Aftenen får sin Afreise fra Troas holdt Paulus et 

Foredrag, som forlængedes indtil Midnat (V. 7). Men der sad 

et ungt Menneske ved Navn Eutychus i et Vindue; han var 

falden i dyb Såvn, der Paulus talede saalænge, og belagen af 

Søvnen faldt han ned fra det tredie Stokværk og blev tagen 

dåd op (xzai y04n vsxgoc, V. 9). Men Paulus gik ned og ka- 

stede sig over ham og sagde: Gjorer ingen Larm; thi hans 

Sjæl er i ham (un FoguPpsiode . 7 yde Wvyn avTod åv uvræå 

&otwv, V. 10). Men han gik op igjen og brod Brødet og aad 

deraf og talede endnu længe med dem indtil Dagningen, og 

derpaa drog han bort (V. 11). Men de bragte det unge Men- 

neske bort levende og vare ikke lidet tråstede (V. 12)”, I det 

27de Cap. 10de V. berettes, hvorledes Paulus yttrede sin For- 

visning om, at den netop i en vanskelig Aarstid og maaskee 

under andre ugunstige Omstændigheder begyndte Seilads vilde 

blive farefuld for Skib og Mandskab. Efterat Udfaldet havde 

svaret til hans Forudsigelse, og man imod hans Raad havde 

fortsat Reisen fra Creta (V. 21) af, hvorpaa fulgte Storm og 

nye Farer (14-21), holdt Paulus en Tale til Skibsfolket og 

sine Reisefæller, hvori han formanede dem til at fatte Mod og 

beraabte sig paa det Tilsagn, som en Engel om Natten havde 

givet ham om hans egen og de Medreisendes Frelse (V. 23. 24). 

Virkelig kom »Alle frelste til Landet” (V. 44). Under Opholdet 

paa Oen Melite (Malta) siges Fålgende at have tildraget sig: 

»Beboerne (of Baopagor) kavde modtaget de Skibbrudne med 

megen Menneskekjærlighed og antændt en Ild formedelst den 

overfaldende Regn og Kulde (V. 2). Men da Paulus rev en 

Hob Riis sammen og lagde dem paa Ilden, kråb en Ogle 
(&ydva) ud formedelst Varmen og snoede sig om hans Haand 

(V. 3). Som nu Beboerne saae Dyret hænge fra hans Haand, 

sagde de til hverandre: sikkert er delte Menneske en Morder, 
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hvem Gjengjældelsen ikke lader leve, alligevel han er frelst 

fra Havet (V. 4). Men han rystede Dyret af i Ilden, og der 

skete ham intet Ondt (V. 5). Men de forventede, at han skulde 

hovne eller falde pludselig dåd om. Men da de havde ventet 

længe og saae, at der intet Ondt vederfores ham, kom de paa 

andre Tanker og sagde, at han var en Gud (V. 6)”. I umiddelbar 

Sammenhæng dermed fortælles videre: , Men i den samme Egn 

havde den Fornemste paa Oen, ved Navn Publius, et Jordegods. 

Han modtog os [at ved disse us ikke skal forstaaes hele 

Skibsmandskabet, men Paulus og hans Ledsagere, Lucas og 

Aristarchus, sees af V.10] og laante os venligen Herberg i tre 

Dage (V. 7). Men det traf sig, at Publii Fader laae syg af 

Feber og Blodgang. Til ham gik Paulus ind og bad og lagde 

Hænderne paa ham og helbredte ham (V. 8). Da dette var 

skeet, kom og de Andre paa Oen, som havde Sygdomme, til 

ham og bleve helbredte (V. 9). Disse beviste os ogsaa megen 

Ære, og da vi [tre Maaneder derefter, V. 11] droge bort; 

lagde dei Skibet, hvad vi havde behov (V. 140)”. — Skulle disse 

Beretninger være af den Art, at de antyde en forsætlig Opdig- 

lelse for at forherlige Paulus? Det kan endøg — som man 

seer af Commenlatorernes Uenighed — være et Spårgsmaal, om 

Referenlen har selv meent, at Eutychus' var virkelig. dåd eller 

om han ved Pauli beroligende Udsagn: ,Hans Sjæl er endnu i 

ham!” har villet tilkjendegive, at Faldet havde kun bevirket 

Afmagt og Bevidstlåshed; om han selv har meent, at Oglen 

ingen Skåde gjorde Paulus paa Grund af en guddommelig 

Intervention, eller, at den ikke var giftig, skjåndt Melitenserne 

ansaae den derfor; om han har villet fremstille Publii Fader og 

de andre syge Melitensers Helbredelse som umiddelbar Fålge 

af Pauli Bén, eller om hine Helbredelser tillige skyldtes anden 

Omsorg, som Paulus og hans Ledsagere (Lucas skal jo selv 

have været Læge, Col. 4, 14) anvendte under deres tremaaned- 

lige Ophold. Dersom man nu endog kan have Ret i at afvise den 

ralionaliserende Udlægnings Anvendelse paa ReferentensHensigt, 



m… 

maa man dog indråmme at hans Fremstilling af Kjendsgjernin- 

gerne ingenlunde udelukker hiin Fortolknings Anvendelse paa 

disse som aldeles urimelig og forkastelig. Men en saadan Frem- 

stillings Beskaffenhed udelukker dog Hensigten om, at disse 

Fortællinger skulde være Opdigtelser til Apostlen Paulus's For- 

herligelse. Eller skulde en Forfatter, som havde opdigtet disse 

Fortællinger i en saadan Hensigt, ikke anderledes have kunnet 

motivere Eutychus's Opvækkelse end ved at lade hans Fald 

være en Virkning af Søvn, som overfaldt ham under Apostlens 

udførlige Foredrag? Hvorfor fremstillede han overhovedet disse 

Begivenheder i en Naturlighed, der lader dem finde mange Ana- 

logier selv i Nutidens troværdigste Missionshistorier, medens 

de dog uden at fordre nogen rig Phantasie saa let lode sig 

fremstille i langt stærkere overnalurlig Belysning? 

Det var ogsaa denne Beskaffenhed af de Beretninger, som 

i Ap. G. fortælles i communicativ Fremstilling, i Forbindelse med 

den store Noiagtighed i den (historiske, geographiske etc.) De- 

tail, som lader sig controllere ved andre historiske Monnmenter, 

hvorved mange Kritikere, som vi ovenfor have bemærket, bevæ- 

gedes til virkelig i disse Afsnit af Værket at see Optegnelser af et 

Oievidne, der imidlertid ikke skal have været identisk med det 

hele Skrifts Samler og Udgiver, da denne kun skal have énd- 

flættet hiin Reisejournal i sit Værk. Men det blev jo navnlig 

efter Zellers ovenfor omtalte nåiagtige Undersøgelse erkjendt 

(S. 361), at ,de Partier, i hvilke Forfatteren betjener sig af 

forste Person, aldeles ikke vise nogen væsentlig Afvigelse fra 

det Heles Plan, Tone og Stiil, og at navnlig Sproget er alde- 

les ikke førskjelligt fra det hele åvrige Skrifts.” Naar da Udgi- 

” veren af Ap. G. dog havde saaledes omarbeidet ogsaa det om- 

handlede Kildeskrift i Lighed med andre, som han kan have 

benyttet, at det Hele kun viser sig som een Mands sammen- 

hængende literaire Product, da bliver det endnu mere ufor- 

klarligt, hvorfor han ikke, naar han vilde skaffe sine Beretnin- 

ger Troværdighed ved at udgive sig-for Oievidne — havde 
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oplaget Vi i andre Partier, end dem, hvortil han nu har ind- 

skrænket sig; — og saaledes bekræftes det dog tilsidst, at vor 

Skribent i Vépartierne ikke har benyttet fremmed Beretning, 

men sin egen Erfaring. 

Til endeel af Beretningerne, som meddeles i Ap. G., har 

imidlertid Forfatteren ikke været Oievidne, ligesaalidt som han 

selv udgiver sig derfor. Nu vil man i disse have opdaget saa- 

danne, ,der forudsælte en Sagndannelse; som hverken kan til- 

håre den apostoliske Tid eller den Tid, som umiddelbart fulgte 

paa denne.” (Zeller 1851 S. 374). Dertil regnes navnlig Frem- 

stillingen af Underet paa Pintsefesten og den dermed forbundne 

Evne at tale fremmede Sprog. I Ap. G. — siger man — frem- 

stilles den saakaldte Glossolalie saaledes, som om til forskjel- 

lige Tider Christne ere blevne satte i Stand til at holde Taler 

i fremmede, dem får ubekjendte Tungemaal (Ap. G. 2, 4—13. 

10, 46. 19, 6), medens vi derimod ifålge Pauli iste Brev til 

Corinthierne maae tænke os hiint yderoua i Form af en Slags 

ekstatisk Prophetie, hvis Eiendommelighed netop bestod i dens 

Ulighed med ethvert Sprog, som ellers tales af Menneskene 

(1 Cor. 14, 10 ff.).: Hermed forudsættes det nu som afgjort, 

at Gløssolalien i Ap. G. virkelig fremstilles aldeles forskjelligt 

fra Glossolalien i det ovennævnte Corinthierbrev. Imidlertid have 

som bekjendt mange Fortolkere endnu til de seneste Tider for- 

svaret begge Slags Glossolalie som identiske, hvad enten de nu 

have forklaret de ovennævnte Steder i Ap. G. ikke om en Brug 

af Sprog, som forhen vare den Talende fremmede, men om Bru- 

gen af en Slags ekstatisk Tale, forskjellig fra de brugelige 

Sprog, eller de have udlagt Pauli Yttringer i det 14de Cap. af 

Iste Corinthierbrev, som om disse ikke gjældte en ganske eien- 

dommelig Slags Tale, men virkelig betegnede Færdighed i Bru- 

gen af forskjellige fremmede Sprog. Men dersom man endog 

troer at burde skjelne mellem begge Fremstillinger og anseer 

sig berettiget til at antage Fremstillingen af Glossølalien i Ap. G. 

som en misforstaaet Opfattelse af det navnlig i den corinthiske 
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Menighed angivne xæercuw, da vilde denne Misforstaaelse dog 

ikke være tilstrækkelig til at frakjende en Samtidig og Led- 

sager af Paulus Forfatterskabet til Ap. G. Thi da han ikke 

selv havde ledsaget Paulus paa alle hans Reiser, var det mu- 

ligt, at han ikke af egen Erfaring kjendte Glossolalien. Dersom 

han blot havde hørt tale derom, kunde det være gaaet ham 

som os, der ikke kunne danne os nogen klar Forestilling derom 

efter 1 Cor. 14. Hvorfor skulde han da ikke have kunnet an- 

lage Glossolalien for en Tale i fremmede, ubekjendte Sprog? 

Hvor tro han forresten har overleveret Traditionen om Begi- 

venheden paa Pintsefesten, fremgaaer deraf, at i Beretningen 

derom forekomme Træk, som synes at modsige Forestillingen 

om, at Apostlene paa hiin Fest talede forskjellige Sprog, der 

ellers vare i Brug; f. Ex. at blandt Tilhårerne var der dem, 

som spottende sagde, at de Talende ,vare berusede af Viin”, 

(2, 13); thi denne Beskyldning synes vel at kunne være bleven 

foranlediget ved at håre en uforstaaelig ekstatisk Tale, men 

ikke ved at håre Brugen af forskjellige Sprog, hvis Betydning 

forstodes af de tilstedeværende Fremmede. 

Men — vedbliver man — indrommet endogsaa, at under- 

fulde Begivenheder virkelig have tildraget sig i Apostlenes 

Tid og den ældste Kirke, hvor besynderlig og uirolig er da 

den Overeenstemmelse, som i denne Henseende finder Sted i 

Apostelhistroriens Beretninger om de to Apostle, Petrus og 

Paulus. Alt hvad der i Ap. G. er fortalt til Forherligelse af 

Petrus, finder saaledes, ifålge Schneckenburgers Udvikling, som 

Andre have gjentaget og videre udfårt, sin Gjentagelse i Fortæl- 

lingerne om Paulus: Petri forste Under er Helbredelsen af et 

Menneske, som var lam fra Moders Liv af (xw20s & xorliæc 

attov) 3, 2; ogsaa Gjenstanden for det fårste udfårligen be- 

rettede (!) Under af Paulus er en xwd0s &éx xotkiac untgos 

avtod 14, 8; Petrus helbreder Syge ikke blot i umiddelbar 

Nærhed og ved Haandspaalæggelse, men hans Underkraft viser 

sig ogsaa som actio in distans 5, 15; det Samme er Tilfældet med 
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Paulus 19, 12; som Petrus fremstilles seirende over Simons 

magiske Undere og Underkræfter 8, 9 ff., saaledes aabenbarer 

Paulus de sande Underes Kraft over det goétiske Væsen 13, 6 fr. 

16, 16; Paulus opvækker Tabitha 9, 36; Paulus Eutychus 205595 

fårst ved Petri Haandspaalæggelse modloge de troende Sama- 

ritaner den hellige Aand' 8, 17; ligesaa har Paulus meddeelt 

troende Jåder den fornådne csAsiæois 19, 6. Engles Aaben- 

barelse, underfuld Frelse, Visioner (5, 20. 12,7. 10, 11. samlg. 

9, 10 med Parallelstederne i 22de og 26de Cap., 16, 9. 18,10. 

22, 17. 23, 11 etc.) blive begge Apostle til Deel, Ved Sam- 

menstillingen heraf sludser man, naar man forste Gang bliver 

gjort opmærksom paa denne Lighed i flere Enkeliheder; men, 

hvis man nærmere vil undersåge de paagjældende Steder i de- 

res Sammenhæng, vil Forbauselsen tabe sig; Ligheden vil ikke 

findes stårre, end der paa Grund af begge de omtalte Apost- 

les Stilling og Virksomhed kunde ventes. Dersom man vil be- 

nytte disse Overeensstemmelser til at nægte Ap. GJs Troværdig- 

hed, vil man f. Ex. fra Beretningerne om Napoleon, Cæsar, 

Hannibal, Alexander 0. a. Erobrere kunne med samme Rel 

gjåre Indsigelse mod den historiske Charakteer af de Værker, 

som har skildret disse Krigsheltes Bedrifter, og fremstille dem 

som Apologier eller som Underholdningslecture eller deslige, 

afpassede efter visse Læseres Tarv.. Man betænke nu tillige, 

hvorledes der gives Kald og Stillinger”, hvor en langt stårre 

Eensformighed nådvendigen maa indtræde, end i deres Historie, 

hvis Virksomhed gaaer ud paa store Omvæltninger og Foran- 

dringer i den udvortes Verden. Digterens, Kunstnerens, Viden- 

skabsmandens Virksomhed. frembyder saaledes langt ringere Af- 

væxling og Mangfoldighed end Krigerens og Statsmandens. Man 

tænke sig nu Missionairers, Apostles Kald — og det saadanne 

Mænds, som leve, ikke i forskjellige Tidsaldre og i ganske for- 

skjellige Omgivelser, men saadanne, .som leve; til samme. Tid, 

under |væsentligen samme Forhold og Omgivelser.  Hvormeget 

maa ikke her allerede iforveien ventes at blive eens eller dog 
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ligt! Ordets Prædiken og dets Understollelse ved overordent- 

lige Gjerninger, som væsentligen bestode i pludselige Helbredel- 

ser, Fordrivelse af onde Aander, Goétanernes Beskjæmmelse ete., 

maatte jo være Hovedsagen i en Fortælling om to Apostles 

Missionsvirksomhed. Den Modstand, som de mådte, de Farer, 

som de havde at undergaae, den Maade, hvorpaa de befriedes 

for mange af disse — i alt delte maatte en naturlig Overeens- 

stemmelse finde Sted. Og dog er det egentlig mere ved det 

Lys, hvori en sindrig Forfalter har sammenstillet Pauli og Petri 

Virksomhed,. end ved dennes egen Beskaffenhed, at Ligheden 

og Overeensstemmelsen bliver saa paafaldende. Ved Siden af 

Ligheden og Overeensstemmelsen bliver man dog ogsaa vaer 

en stor Ulighed, Afvæxling og Mangfoldighed i det Enkelte. 

Men denne Ulighed og Forskjellighed have de ovenomltalte Skri- 

benter skjult for det Første derved, at de kun stille Hovedre- 

sullaterne af begge Apostles miraculåse Virksomhed sammen, 

uden at gaae ind paa de detaillerede Omstændigheder og de 

derved opstaaede Afvigelser, for det Andet derved, at de ufor- 

mærkt selv foråge denne Lighed. Naar det f. Ex. hedder, at 

Petri fårste Mirakel er at helbrede en Mand, der var xm4dc 3x 

tig xoillac unteog avtod 3, 2 og det første udfårligen heret- 

tede Mirakel, som Paulus udførte, ligeledes var at helbrede en 

xyædoc éx x011iæG unTeoc avtov 14, 8, da er dette Tillæg: ,det 

fårste udfårligen berettede” Mirakel sat til, for at begunstige 

den tilsigtede Parallel; ihi Pauli forste Mirakel, som fortælles 

13, 11 (Elymæ Straf) er af en ganske anden Art; der bliver i 

Ap. G. 8 fortalt om Petrus, hvorledes han strængt dadlede Si- 

mon Magus, men der læses Intet om et ,Straffeunder” ligt det, 

som Paulus siges at have bevirket paa Elymas (13, 6). Dersom 

man derimod vil sammenstille Historien om Elymas med den 

om Ananias og Sapphira, da maa dog bemærkes, at hiin er en 

Jøde, disse Christne, hiins Bråde er at ville afvende Sergius 

Paulus fra Troen paa Evangeliet, disses at ville skuffe Petrus, 
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hiin bliver blind, disse straffes med Død. Lignende Forskjellig- 

heder lade sig ofte vise ved andre paaberaabte Paralleler. 

Hvad der saaledes er blevet bemærket om Ligheden i begge 

Apostles Mirakelvirksomhed, gjælder ogsaa om Ligheden i 

deres Skjæbne, Lidelser, Befrielse, hvori desuden Uligheden er 

saameget mere fremtrædende, som Forf. til Ap. G. langifra har 

meddeelt endog et nogenlunde forholdsinæssigt Antal af did- 

hørende Begivenheder i Petri Historie, enten af den Grund, 

fordi denne Apostel ikke havde oplevet saamange forskjellige 

Omskiftelser som Paulus, eller fordi vor Forfatter ikke kjendte 

dem i deres nærmere Detail, saaledes som han kjendte Pauli. 

Medens nu den fårste Indvending mod Ap. G.Js historiske 

Paalidelighed bliver hentet fra den Lighed og Overeensstemmelse, 

som man fandt i Skildringen af Petri og Pauli Virksomhed og 

Skjæbne, da gaaer den næste Indvending ud paa, at der findes 

altfor stor Ulighed mellem Pauli Forhold, saaledes som det 

er skildret i Ap. G., og det Forhold, hvori Apostlen i sine 

egne Breve har siillet sig, til Jødedommen, til Moseloven og 

dens Forskrifter. 

Herved maae vi nu først bemærke, at naar man har fundet 

Apostlen Paulus i Ap. G. fremstillet indtil Ukjendelighed” med 

en Hengivenhed og Hensynsfuldhed til Jodedommen og Mosais- 

men, som finder sit Modstykke i Apostlens Breve, da-har man 

overseet, hvorledes Paulus. for det Fårste paa mange Steder i 

disse yttrer sig om sin Kjærlighed og Hengivenhed for sit Folk 

og om sin Håiagtelse og Ærefrygt for den mosaiske Religion 

paa en Maade, hvortil man ikke let skal finde stærkere og in- 

derligere Udtryk. Man samlg, Rom. 3, 1: ,Har Jøden da intet 

Fortrin? Vistnok i alle Maader (1r0/v xate navra 79070»). 

Forst, dem er det, at Guds Ord bleve betroede ctc.” I Rom. 

9, 1—4 udlrykker Apostlen sin Sorg over sine Landsmænds 

Vantro i saa stærke Yltringer, at hans bevægede Hjerle har 

henrevet ham til at udbryde: ,Jeg kunde ånske [nemlig der- 

som det var muligt, eller, dersom det var tilladt] mig selv ude- 
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lukt fra Christus for mine Brådre, mine kjådelige Frænder — 

thi det er dog dem, der bære Navn af Israel, dem, Gud gav 

Børneret (92: udvalgte til sit Folk) og aabenbarede sin Herlighed, 

dem, Pagterne og Lovgivningen og Gudstjenesten og Forjættel- 

serne tilhåre, dem, der nedstamme fra hine Fædre, ja fra hvilke 

Christus stammer efter Kjådet.” Samlg. 7%, 12: ,Loven er hellig, 

og Budet er helligt, retfærdigt og godt.” Fremdeles sammenligne 

man den hele Udvikling i Rom. 11, hvor Jåderne sammenlignes 

med det ædle Olietræ, hvorpaa Hedningene vare blevne ind- 

podede etc. 

Dernæst vil man let kunne finde Fremstillingen af Paulus i 

Ap. G. i Modsigelse med den Paulus, som Loven lærer os at 

kjende, naar man lader det gjælde for Pauli åverste Grundsæt- 

ning, at Loven er ophævet, og antager, at Apostlen selv hos 

Jøderne ikke har drevet paa Noget med siårre Eftertryk end 

paa Lovens Afskaffelse. Men det fremgaaer af Pauli egne Yt- 

tringer, at, hvormeget end Christendommen fremstillede sig for 

ham som noget Nyt, noget fra Jådedommen væsentligen For- 

skjelligt, var den ham dog paa den anden Side hverken meer 

eller mindre end det gamle Testamentes Opfyldelse, Loven og 

Propheterne ere for ham den fårste, forberedende og forsaavidt 

endnu stedse fundamentale guddommelige Aabenbaring, hvis 

Fuldendelse Jesus Christus har bragt. Loven kunde vistnok ikke 

retfærdiggjåre Mennesket, men formaaede kun at bringe det til 

Syndens Erkjendelse og er derved bleven en Opdrager (ræ- 

dæywyoc) til Christus, i hvem der alene er at finde Retfærdig- 

gjorelse. Men dog: ,Afskaffe vi da Loven ved Troen? Det 

være langtfra! Tvertimod stadfæste ;vi den.” (vouov ovv xa- 

Tagyoduev Oid tig mictsæg; My yévorio. &14G vouov iørduev) 

Rom. 3, 31. Thi langt fra at være fritagne for Opfyldelsen af 

Lovens evige Indhold, er det de Christne, som fårst rigtigen 

opfylde den, ikke meer af Trang, men af fri Kjærlighed. 

Men her kommer en væsentlig Betragtning til. I Pauli hele 

Stilling og Forhold laae en Nødvendighed for ham til at iagt- 
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medens den dog udgik fra den reneste Bestræbelse for at være 

»Alt for Alle, at han dog altid kunde vinde Nogle for Sandhe- 

dens Evangelium”, 1 Cor. 9,21. Tidligere og klarere end Jesu 

Christi ældre Apostle havde den Mand faltet Christendommens 

Universalisme, der fra den nye Religions hæftigste Modstander 

pludselig blev eet af dens virksomste Organer, Grunden til 

denne tidligere Erkjendelse laae netop i den Udviklingsgang, 

som Forsynet i denne Henseende havde udseet for ham. Medens 

Jesu nærmeste Disciple og Tilhængere i den Grad fålte sig 

henrevne af deres Mesters og Lærers Fromhed og Hellighed, 

at de Afvigelser, som denne tillod sig fra de traditionelle jå- 

diske Vedtægter, ikkun var dem en Bekræftelse paa hans Iver 

for Moseloven i dens Reenhed, henvendte hans Fjender og Mod- 

standere deres fortrinligste Opmærksomhed netop paa den Side 

af Jesu Lære og Gjerninger, som maatte føre »til en Oplåsning 

og Fortrængelse af den bestaaende Cullus, men lukkede Oinene 

for det, der gik ud derover, hans ophåiede Plan om det ufuld- 

komne Theokraties Omdannelse til et i Aand og Sandhed vir- 

keligt Gudsrige. Pharisæernes Discipel, Saulus, kjendte og deelte 

sine Læreres Betragtning af Jesus som Templets og den levi- 
liske Cultus?s Fjende, For ham var det ikke noget ,falsk Vid- 
nesbyrd”, (Marc. 14, 57. 58. Malth. 26, 59), at Nazaræeren 

havde talet om det jerusalemske Tempels eventuelle Nedbry- 
delse og Opfårelsen af et andet, som ikke var opfårt af Menne- 
skehænder (Marc. 14, 57, 58. Matth. 26, 61 samlg. Joh. 2, 19. 

Ap. G. 6, 14). Disse destructive Tendentser, som igjen bryde 
frem paa ny ved Stephani Optræden (Ap. G. 6,14. 7 etc.), troer 

den, yder overgik alle sine Jævnaldrende i Iver for Judaisme” 

(Gal, 1, 13), ikke at kunne måde strængt og energisk nok 
(Ap. G. 7, 58 ff. 9,1 fl. Gal. 1, 13 ff.). Men pludselig fåler 
han sig standset i sin Fanalisme. Den korsfæstede og opstandne 

Frelser aabenbarer sig for ham paa overordentlig Maade; blind 
og forvirret fåres Pharisæernes Udsending til Damascus; efter 

21 



322 

tre Dage falder det som Skjæl fra hans Oine. Den Jesus fra 

Nazareth, i hvem han får saae en Fornægter af og Oprårer 

mod Gud og hans Helligdom, erkjender han nu for Guds Sån 

og Verdens Frelser, der langtfra at omstyrte Theokratiet netop 

var bestemt til at forklare og fuldende delte, var bestemt til 

at bringe den forjættede Frelse i dens Fylde og derfor ogsaa 

nedbryde den Skillemuur, som hidtil stillede Menneskene fjendt- 

lige mod hinanden og gjorde det lige umuligt for dem, der 

vare indenfor, og dem, der vare udenfor ,Lovens Gjærde”, at 

opnaae Fred og Forsoning med Gud (samlg. Eph. 2. 44 ff.). 

Som Apostel opfatter Paulus sin Mission navnlig bestemt for 

Hedningenes Omvendelse. ,Men fra Jøderne er dog |Frelsen 

udgaaet” (Joh. 4,22). Ikke en Ophævelse, men en Fuldkom- 

melse af Loven og Propheterne havde Jesus efter sit eget Ud- 

sagn (Matth. 5, 17) villet bringe. Som Blomsten ophæves i 

sin Frugt, men,ikke staaer i Modsigelse med denne, saaledes 

skulde Jådedommen og Loven gaae op og fuldkommes i Chri- 

stendommens Evangelium, Betingelserne for denne Udvikling 

vare imidlertid givne forskjelligt for Jåder og Hedninge. Vel 

havde hine det Fortrin, allerede at være i Besiddelse af al gud- 

dommelig Aabenbarings første Sandhed; men paa Grund af Mosa- 

ismens historiske Skikkelse var det aller i mange Henseender 

vanskeligere for Joderne at skjelne mellem de Former, der 

skulde bevares, og dem, der skulde opgives ved Antagelsen af 

Jesus som Messias. Saalænge Christendommen rummede sine 

Tilhørere inden Jédedommens egentlige Hjem, Palæstina og 

navnlig Judæa, kunde Troen paa Jesus forbindes med Iagttagel- 

sen af Moseloven, under den Betingelse, at det erkjendtes, 

hvorledes Frelsen ikke tlildeelles i Kraft af sidstnævnte, men 

kun i Kraft af Guds Naade (Ap. G. 45, 14). Men medens Lo- 

vens lagttagelse ved denne Erkjendelse i sig selv tabte sin Be- 

tydning og alene kunde fortsættes af national Pietet, maatte 

Overtagelsen af Lovens rituelle Forskrifter være en Byrde, 

hvortil Hedninge alene kunde bestemme sig ved Antagelsen af, 
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at den gjorde dem mere behagelige for Gud. Men denne Me- 

ning var jo netop Tilbagefaldet i det gamle Jådedoms Vildfa- 

relse. Denne Mening fandt sin Understøttelse ikke blot i de 

judaistiske Christnes ivrige Bestræbelser for at paandde alle 

Christne Iagitagelsen af Moselovens Forskrifter, men den kunde 

ogsaa bestyrkes ved billigere og forstandigere Jådechristnes 

Adfærd, naar de som f. Ex. Petrus i Antiochien viste en Van- 

kelmod, som lod deres Tilsidesættelse af Moselovens rituelle 

Forskrifter faae Udseende af en i sig selv utilladelig Frihed. Her- 

imod var det, at Paulus saa kraftigen tog til Gjenmæle; og 

netop da hans Breve ere rettede til Hedninge-Christne, som 

meer eller mindre stode under hine judaistiske Ivreres Paavirk- 

ning, maa en slor Deel af deres Indhold netop gjøre Retfær- 

diggjérelsen udelukkende af Tro og ikke af nogen Slags Værk- 

hellighed til et Hovedpunkt. Jo mere der bag hiin formeent- 

lige Ærefrygt for Mosaismens Institutioner skjulte sig alle Slags 

urene Moliver (2 Cor. 11, 14 ff. Gal. 6, 12 etc.), desto natur- 

ligere var den Hæftighed og Uskaansomhed, som Apostlen viste 

imod dem (Gal. 5, 12. Philipp. 3, 2 etc.). Denne Polemik maatte 

da af hans Modstandere nådvendigen blive udlagt som Fiend- 

skab og Foragt mod Moses og den mosaiske Lov, en Betragt- 

ning, som de udbredte og vidste at gjére gjældende selv hos 

de Christine i Jerusalem (Ap. G. 21, 21). Af Pauli ovenfor an- 

fårte Yttringer om Moses og det Gl. Testamente overhovedet 

er det klart, hvor uretfærdig denne Beskyldning var. Men 

nelop deri laae ogsaa en Opfordring for Paulus til at vise el 

Hensyn mod Jåderne og det Gamle Testamentes Institutioner, 

som kunde fjerne en saadan Anklage, hvor ikke en saadan 

Læmpelse kom i Strid med håiere Pligter. Den Apostel, der i 

sine Breve har vidnet om sig selv: ,Jeg var som en Jåde for 

Jøderne, for at jeg kunde vinde Jøder, for dem, som vare un- 

der Loven, som om jeg var under Loven (skjåndt jeg ikke selv 

er under Loven), for at jeg kunde vinde dem, som ere under 

Loven; for dem, der ikke have Loven, var jeg som uden Lov 

21% 
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(skjøndt jeg ikke er uden Lov for Gud, men under Loven 

for Christus), at jeg kunde vinde dem, som ere uden Loven 

»U Cor. 9, 21)”; den Apostel, der erklærede, ,at han vilde 

aldrig spise Kjåd, dersom Kjådspise forargede hans Broder” 

(1 Cor. 8, 13); der ideligen formanede til at tage sig af de 

Skrobelige i Troen, ikke vise sin Frihed til Skue, for at trodse 

og tvinge dem, der stode paa et lavere Udviklingstrin og gjorde 

sig Samvittighedsskrupler af tilladelig Frihed (Rom. 144, 1 fE. 

1 Cor. 8, 7 ff. etc.), denne Apostel kan dog ikke antages at have 

sat sig til Opgave, altid og allevegne at ville bryde med sit Folks 

Skikke og aldrig at deeltage i de Former, hvori han var opdra- 

get med sine Landsmænd og forrige Troesfæller, hvis Lovs gud- 

dommelige Udspring han selv erkjendte og forfægtede, om endog 

med Benægtelse af dens stedse vedblivende Gyldighed. ,Men 

i Ap. G.” — siger man — ,mangler ingen Pråve paa Pauli Lov- 

retfærdighed: Iagttagelse af jådiske Festdage, Reiser til Templet 

i Jerusalem, Privataskese, Omskjærelse.” Ved denne Opregning 

kan man rigtignok beraabe sig paa et historisk Datum for hvert 

enkelt Moment. Men Sagen viser sig dog i et ganske andet 

Lys, naar man seer nåiere til og finder de paaberaabte Kjends- 

gjerninger til enkelt Tid og Sted omtalte mellem mange andre 

Tildragelser i en Sammenhæng, som langt fra råber, at der af 

Forfatteren skulde være lagt noget særegent Eftertryk paa de 

forstnævnte. Saaledes findes der i Ap. G. 18,21 berettet, hvor- 

ledes Paulus vægrer sig under sit fårste Ophold i Ephesus ved 

at forblive der længere for denne Gang, fordi han nådvendigen 

skulde tilbringe den forestaaende Fest i Jerusalem (dst %) us 

Tovtuæs Tyv éogtyv vv éoyouévnrv morjoe sig Tzqocodvue). 

”) Denne Yttring behåver ikke at udtrykke nogen Følelse af Forpligtelse til 

Festbesåg i Ierusalem, men kan henfåres til Fålelsen af, hvor vigtigt det 

var for Apostlen til hiin Tid at være i Jerusalem, hvor han var sikker paa 

at træffe mange Mennesker, med hvilke det kunde være ham nådvendigt 

at tale. Samlgn. Weisse: Die evang. Gesch. I. S. 305. 



—- 

325 

Ligeledes læse vi 20, 16: ,Han ilede, for om muligt at være 

i Jerusalem Pintsedagene”; — og endelig 20, 6, hvorledes han 

forblev i Philippi under Paaskefesten og først efter denne sei- 

lede til Troas. Men hvad det fårste Sted angaaer, da savnes 

de anfårte Ord hos endeel kritiske Vidner, hvorfor ogsaa Lach- 

mann og Tischendorf i deres Udgaver af N. T. have udeladt dem 

og anseet dem for en Glosse til Forklaring af zrafges i V. 22. 

Men enten disse Ord blive staaende i Texten eller ei, kan dog 

Forfatteren til Ap. G. neppe have lagt nogen Vægt paa denne 

Reises Betydning, siden han meddeler Beretningen derom i 

folgende Korthed: ,Han foer da bort fra Ephesus, kom til 

Cæsarea, drog op [til Jerusalem], hilsede paa Menigheden og 

drog ned til Antiochien (2rafds zai dormacausvoc Tyv 8xxAnCiav 

xatépn sig Avuoysiov); saa at egentlig ikke Jerusalem, men 

Antiochien sættes som Reisens Maal. Hvad angaaer Stedet i 

Ap. G. 20, 6, da anfores der ikke udtrykkeligen, at Paulus 

netop opholdt sig i Philippi for at tilbringe Paaskefesten i Stil- 

hed. Men, om vi endogsaa lade alle tre Steder gjælde som 

Beviser for, at Paulus har iagttaget jodiske Fester, da er det — 

ire Steder i Beretningen om Tildragelser af Pauli Liv i et Tids- 

rum af over tyve Aar. Altsaa langtfra, at der i Ap. G. findes 

Bekræftelse paa, at Paulus ideligen eller hyppigt iagttog jådi- 

ske Fester, saaledes som den ovenfor meddeelte Opregning 

antyder, findes der kun Beviis for, at Paulus enkelte Gange 

iagltog jødiske Fester. 

Som Beviis for Pauli jådiske Privataskese anfåres Ap. G. 

18, 18, hvor der findes meddeelt fålgende Notize: ,Fra Corinth 

seillede Paulus til Syrien og med ham Priscilla og Aqyvilas 

(xstoduevog Tyv xepalyv' Byg yce svynv), efterat han havde 

raget sit Hoved; thi han havde gjort et Låfte.” Det er 

imidlertid et endnu (s. Commentarr. til delte Sted.) uafgjort 

Spørgsmaal, om den Person, der siges at have overtaget 

og indlåst det omtalte Lofte, skal være Paulus eller Aqvilas. 

Ordstillingen taler for Meningen om, at det er den Sidstnævnte. 
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Endelig er der blevet henviist til Ap. G. 16, 3, hvor der 

fortælles, at ,,Paulus omskar Timotheus for Jødernes Skyld, 

som vare paa disse Steder; thi Alle kjendte hans Fader, at han 

var en Græker (Hedning).” Denne Timothei af Paulus selv +) 

foretagne Omskjærelse har man fundet i Modsigelse med Pauli af 

ham selv Gal. 2, 4 fremhævede Vægring for at lade Timotheus om- 

skjære. Men man har atter herved overseet, hvorledes forskjellige 

Hensyn kunde tilraade en forskjellig Fremgangsmaade. Udtryk- 

keligen bemærkes der ved Ap. G. 16, 3, at Timothei Omskjæ- 

relse blev foretagen for Jådernes Skyld i de Egne, hvor han 

skulde begynde sin Missionsreise som Pauli Ledsager, og hvor 

hans Familieforhold vare bekiendte. Ifålge jådiske Rets-Grund- 

sætninger tilhørte Timotheus efter sin Fådsel Jodedommen %%) ; 

at han ikke var tidligere bleven omskaaren, maa vel have be- 

roet paa en Udsættelse, som Faderen, der maaskee nu var dåd, 

kan have foranlediget. For de endnu ikke omvendte Jåders 

Skyld, der ellers vilde kunne være blevne fjernede fra Chri- 

stendommen, lod Paulus Timotheus — med dennes Villie, som 

forudsættes — underkaste sig en jådisk Ceremonie, som han 

hverken kunde eller vilde indråmme de judaistiske Christne, 

hvilke anmassende gjorde denne Fordring (årg tove wwavdadsdpove 

Gal. 2, 4) med Hensyn til Hedningen Titus. Medens Pauli 

Handlemaade i det førstnævnte Tilfælde var en tilladelig Accom- 

modation, vilde den under de Omstændigheder, som fandt Sted 

i sidste Tilfælde, have været et Angreb paa de hedenske Christ- 

nes Frihed og bestyrket de Christne baade af Jodedommen og 

af Hedenskabet i en fordærvelig Vildfarelse (Gal. 2, 5). 

Overhovedet maa man erindre, at medens Paulus i sine 

Breve henvender sig til Christne, for hvilke der kunde og 

”) Es ist gånzlich kein Grund vorhanden anzunehmen, dass Paulus diese 

Operation, die ja von jedem Israeliten vollzøogen werden durfte, nicht 

selbst verrichtet habe.” Meyer Comm. S. 289. Ausg. 1854. 

«%) I Talmud gjøres den Regel gjældende: partus sequitur ventrem. 



burde forudsættes en Indsigt, som først skulde bibringes de 

uomvendle Jåder og Hedninge, have vi i Ap. G. en Fremstil- 

ling af Pausus som Missionair, der maatte tage et langt stårre 

Hensyn til Forestillinger og Fordomme, hvilke fårst ved Evan- 

geliets Prædiken skulde fjernes og give Rum for Sandheden. 

Dette maa allerede i sig selv være tilstrækeligt til Forklaring 

af den forskjellige Belysning, hvori saa mange Begivenheder i 

Ap. G. fremstille sig, hvilke man uden videre har villet er- 

klære for uhistoriske paa Grund af deres formeentlige Modsi- 

gelse med Pauli Lære og Advarsler i de paulinske Breve. 

Dertil hører blandt Andet netop (dette, at i Ap. G. fremstilles 

Paulus som den, der altid forst henvender sin Prædiken til Jo- 

derne (Ap. G. 13, 14 fr. 44, 4. 16, 13. 17, 1. 17. 18, 4 ff. 

19, 8 fi. 28, 17 ff.) og fårst, naar disse haardnakket havde 

afviist denne, til Hedningene. Heri har man villet see en for- 

sællig apologetisk Fiction, medens dog alle Omstændigheder 

allerede tale for Rigtigheden og Hensigtsmæssigheden af Pauli 

ovennævnte Fremgangsmåade, saa at en anden ikke lod sig 

vente af en Apostel, hvis Klogskab var lig hans Iver og Be- 

geistring. ”) Men vi have desuden i Apostlens Breve udtryk- 

kelige Yttringer om, hvorledes han anseer sig forbunden til at 

prædike Evangeliet, en Guds Kraft for Enhver, Y%ovdaim cs 

wQætov xal 'EAAnvv Rom. 1, 16 samlg. 2, 10. 3, 1. 

En udfårlig Gjendrivelse af de Grunde, hvormed man har 

sågt at bestride den historiske Sandhed af en Mængde enkelte 

Beretninger i Ap. G., ligger udenfor disse Blades Hensigt, Dog 

ere tvende Tildragelser af for stor Vigtighed, til at vi kunne 

forbigaae dem med Taushed. Den ene angaaer Forhandlingerne 

paa det saakaldte apostoliske Convent i Ap. G's. idde Cap. 

Imod den hele Fremstilling af en saadan Forsamling og de der 

lagne Beslutninger har man beraabt sig paa de Afvigelser, som 

+) Man samlg. Klings Bemærkninger over dette Punkt i Theol. Stud. u. Krt. 

1837. II. S. 301 ff. 
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findes mellem Forf. til Ap. G. og Paulus i Brevet til Galaterne, 

hvor Apostlen i det 2det Cap. beretter om en Sammenkomst med 

de andre Apostle i Jerusalem. Disse Afvigelser ere nu for en- 

deel af den Beskaffenhed, som idelig gjentager sig i Beretuin- 

ger over samme Begivenhed, meddeelte af forskjellige Personer, 

og kunne uden stor Vanskelighed bringes i Overeensstemmelse, 

naar man ikke haardnakket vægrer sig for enhver Combina- 
tion, der pleier at ansees for ligesaa tilladelig som nådvendig 

ved andre ellers paalidelige historiske Kilders indbyrdes Diffe- 

rentser.%) Men af særegen Betydning er den Beretning, som 

Ap. G. i det angivne Capitel meddeler om det Decret %%), hvor- 

ved de Christnes Forhold blev nåiere anordnet, hvilke fra He- 

denskabet vare traadte over til Christendommen. Delte Decret 

gaaer da ud paa, »at ingen videre Byrde skulde paalægges 

disse Christne uden fålgende nådvendige Ting (7Agv tåv åma- 

vayzeg tovrwv): at de skulde holde sig fra Afgudsoffre (s?do- 

Zodvra), fra Blod, fra det Qvalte og fra Horeri (zogvsig).” 

Om et saadant Decret findes der Intet i de paulinske Breve. 

Paulus erklærer, at i den ommeldte Sammenkomst med hans 

Medapostle havde disse, efterat han havde udviklet for dem 

det Evangelium, som han prædikede blandt Hedningene (V, 2), 

Intet lagt til [hans Lære] (£u0oi oi doxonvtsc ovdév meogsævédsvto 

V. 6). Istedenfor en Mængde tvungne Forklaringer, hvorved 

man har sågt at forene denne tilsyneladende Modsigelse snart 

ved at skjelne mellem en privat og en offentlig Conference, af 

hvilke hiin skulde være fremstillet i Brevet til Gal. 2, denue i 

%) Man s. Lechter, Das apost. u. nachapostol. Zeitalter S. 245 ff. Lekebusch 

die Apostelgesch. S. 293 ff. 

XX) Saaledes pleier man sædvanlig at betegne det i Ap. G. 15, 23—29 med- 

deelte Brev; og Forf. til Ap. G. synes selv at have betragtet denne Skri- 

velse under hiint Synspunkt, siden han 16, 4 taler om 74 døyuare Te 

zexgruéra Vo Tv ånocTdkøv zui Tiv mgesBuTigæv tiv åv Tsgovoalnu; 
men Jakobus selv i Ap. G. 21, 25 omtaler dog denne Skrivelse i den 

mindre officielle Form: msg då Tv memuotevxdtøv ådvåv rjusis 8 EOTE i- 
Jauev, zgivavtes x7), d: vi have skrevet et Brev til dem etc. 
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Ap. G.… snart ved at urgere &uot, som om der ikke blev paa- 

lagt Paulus selv Noget etc., bliver det simplest at antage, at 

Pauli Erklæring gaaer ud paa, at der ikke af de andre Apostle 

blev paalagt ham Noget, som ikke stemmede med de af ham 

udviklede Grundsætninger, Intet, som han jo selv i Overeens- 

stemmelse med disse pleiede at foredrage og indskjærpe. Vi 

behåve altsaa kun at antage, at de i Ap. G. udtrykkeligen an- 

givne Forskrifter, om at Hedningechristne skulde afholde sig 

fra Afgudsoffre etc., ikke bleve af Paulus betragtede som noget 

Tilleg (zwzgogervadéorc) til hans Missionsprædiken, fordi han paa 

egen Haand selv pleiede at indskjærpe de Christne af Ileden- 

skabet, forsaavidt de færdedes med Christne af Jådedommen, 

Afholdelse fra de angivne Handlinger. >) Hvorfor netop Af- 

holdenhed fra disse kunde ansees saa vigtigt, maa have grun- 

det sig paa en dybt hos Jéderne indgroet Modbydelighed (—- at 

mwogvstæ her ikke kan tages i sin sædvanlige og almindelige 

Betydning, er indlysende af den Forbindelse, hvori det her 

staaer, og maa vel snarest forklares om Ægteskab i visse nære 

Slægtskabs Grader (samlgn. Commentt. til dette Sted), der vilde 

forhindre de jådiske Christne fra et nåiere Samfund med deres 

Brødre af Hedenskabet, saalænge hine vedbleve at iagttage Mo- 

seloven; slg. Ap. G. 15, 21). Derfor finde vi ogsaa, at Paulus i 

sine Breve, skjåndt han i Theorien erkjender Rigtigheden af, 

at en Christen ikke er bunden til den Slags udvortes Bestem- 

melser, hvorpaa Moseloven efter sin særegne Hensigt til et en- 

kelt Folks religiås-politiske Opdragelse var saa rig, dog netop 

ved Spårgsmaalet om Tilladeligheden af at spise Afgudsoffer 

(2: Kjåd, som var levnet fra Offre, hvilke Hedningene havde 

bragt, og som de nu enten fortærede med deres Venner eller 

+) Derfor kan der ogsaa med fuldkommen Sandhed berettes i Ap. G. 16, 4 

at Paulus og Silas paa deres Missionsreise ,,0verantvordede de nye 

Christne de Anordninger at holde, som vare besluttede af Apostlene og 

de Ældste i Jerusalem.” 
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solgte paa Torvel) indskjærper de corinthiske Christne, at de 

baade af Hensyn til Brodre, som kunde forarges, og af Hen- 

syn til de Farer, for hvilke de selv kunde udsætte sig (1 Cor. 

8, 9 fr. 10, 14 ff.), handlede rigligst i ikke al benylte deres 

Frihed i den angivne Sag, — et Raad, som Aposteldecretet 15, 29 

gjengiver kort og analogt i Formen: 2& a3v drætngovvtse Savtovc 

&v 7rgaEets (2: ikke = cødycs6ds, men: ved at afholde Eder 

fra disse Ting, ville I befinde Eder vel.”) ,Men” — spørger 

man — ydersom et Decret som det i Ap. G. 15 omtalte virke- 

lig var blevet affattet, hvorfor har da Paulus ikke beraabt sig 

derpaa i Brevet til Galaterne, hvor det gjældte at overbe- 

vise de hedenske Christne om, at de judaistiske lvreres For- 

dringer paa alle Christnes lagttagelse af den rituelle Moselov 

var uberettiget, ikke heller i åste Brev til Corinthierne, hvor 

visse Hedninge-Christnes Opfattelse af det evangelske Friheds- 

begreb endog lod dem ansee Deeltagelse i Hedningenes Fest- 

maaltider for tilladelig? Herpaa er Svaret fålgende: hvad For- 

holdene hos Galaterne angaaer, da er det klart, at de havde 

udviklet sig ud over det Standpunkt, fra hvilket Aposteldecretet 

var blevet udkastet, Man havde ved dettes Affattelse nærmest 

lænkt paa, hvorledes de Christne af Hedenskabet kunde fritages 

for ,Lovens trykkende Aag”, som Petrus selv kalder det Ap. G. 

15, 10. Om de jådiske Christnes Forhold til Moseloven tog 

man ingen Bestemmelse, i den Forudsætning, at al Vanskelighed 

var hævet, naar disse ligesom hidtil fulgte deres Fædres Skikke 

og Moselovens Forskrifter, hvis Opfyldelse jo Herren selv, me- 

dens han levede paa Jorden, ikke havde unddraget sig, og naar 

der paa den anden Side ikke paalagdes de Christne af Heden- 

skabet videre Indskrænkning, end hvad selv de Hedninge pleiede 

at forpligte sig til, der som de saakaldte Portens Proselyter 

%) At dette er Betydningen af ss mearrav, kan oplyses med mange 

Exempler fra Klassikerne, s. Papes Handwørterbuch der griechischen 

Sprache. 
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sluttede sig til det jodiske Theokratie. "”) Ved denne Bestem- 

melse var der nu vistnok afskaaret de judaistiske Ivrere blandt 

de Christne Ret til at paalægge de Christne af Hedenskabet 

lagttagelsen af Moselovens Forskrifter som Betingelse for at 

erkjende dem som Brådre i Christo. Men der var ikke for- 

hindret, at de ved den Rigorisme, hvormed de vedbleve 

at fordre Moseloven iagttaget af jådiske Christne, kunde ad 

en indirecte Vei gjåre dens Fordringer gjældende. Et an- 

skueligt Billede af deres Fremgangsmaade i denne Henseende 

frembyder netop det oftomtalte Optrin i Antliochien. Hine Jode- 

christne fra Jerusalem, hvis Nærværelse bevægede Petrus til 

at opgive sit friere Samliv med de Christne af Hedenskabet, 

gjorde ingen udtrykkelig Fordring paa, at disse skulde iagttage 

Moseloven; men de bevirkede, at de hedenske Christine i An- 

tiochien ved at bemærke Petri, Barnabæ og andre Jådechristnes 

forandrede Adfærd maatte antage deres nylig udviste Låsrivelse 

fra Moseloven som. en Pligtstridighed (Gal. 2, 14). ,Der maatte 

altsaa dog i Moselovens lIagttagelse ligge et Fortrin; ved at 

forbinde Lovens Opfyldelse med Troen paa Jesus Christus maatte 

man altsaa dog blive mere hehagelig for Gud end ved det sidst- 

nævnte Sindelag alene”: dette var den Tankegang, som Judai- 

sterne søgte at fremkalde hos de omvendte Hedninge. " Hen- 

viisning til Aposteldecretet vilde altsaa ingenlunde have været 

tilstrækkelig til Bortfjernelse af denne Fordom. Jo mere den 

nåiaglige Tilsluttelse til Aposteldecretet blev iagttaget af Judai- 

sterne og af de jådiske Christne overhovedet, desto mindre 

kunde det lykkes Paulus at overbevise de galatiske Hedninge- 

christne ved Paaberaabelse deraf. Saaledes bliver det forklar- 

ligt, hvorfor Paulus férer Sagens Afgjårelse tilbage til de 

+) At Apostlene og de jerusalemske Ældste dog ikke tænkte paa at stille 
de Christne af Hedenskabet i samme Forhold til den christelige Menighed, 

som Portens Proselyter stode i til det israelitiske Theokratie, sees blandt 

Andet deraf, at de jo ellers uden videre kunde have paalagt de Christne 

af Hedenskabet alle de syv saakaldte Noachitiske Bud, 
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almindelig christelig-religiåse Principer og ad denne Vei udfå- 

rer Retfærdiggjårelsen af sin Lære, 

Lignende Hensyn kunde ogsaa bestemme ham til at gjen- 

drive ,Libertinerne” %) i Corinth uden at benytte Henviisningen 

til en Autoritet, hvilken hans Modstandere havde lært at be- 

nytte som et Vaaben imod ham selv. Fordi Paulus stræbte at 

fore de Christne af Hedenskabet til at iagttage en Opfårsel 

overeensstemmende med det jerusalemske Aposteldecret, derfor 

behåvede han ikke at gjåre enten dette gjældende som en ud- 

vortes Lov eller dets Anvendelse gjældende, paa Grund af de 

samme Hensyn, som maaskee havde været de meest fremher- 

skende i den jerusalemske Menighed. Den Uafhængighed, paa 

hvilken Paulus gjorde Paastand ,som Apostel ikke af Mennesker 

eller ved noget Menneske, men kaldt af Gud ved Jesus Christus” 

(Gal. 1, 1), gjér det desuden let forklarligt, hvorfor han ikke 

kunde eller vilde paaberaabe et Decret, der kunde give ham 

Skin af at båie sig under de ældre Apostles Autoritet. 

Endelig maa endnu een Begivenhed tages under Over- 

veielse, som mere end nogen anden har vakt Tvivl om Apostel- 

historiens Troværdighed, medens den paa den anden Side frem- 

for nogen er bleven gjort gjældende for Rigtigheden af den 

Baurske Anskuelse om Forholdene i den ældste christelige Me- 

nighed og om Tendentsen af Ap. G. Paa sin sidste Reise til 

Jerusalem begav Paulus sig med sine Ledsagere anden Dag efter 

sin Ankoinst til Jakobus, hvor ogsaa alle de Ældste indfandt 

sig (Ap..G. 21, 18). Paulus meddeelte dem en nåiagtig Be- 

retning om, hvad Gud havde udrettet blandt Hedningene ved 

hans Tjeneste (19). ,Da de havde hørt dette, prisede de Gud, 

og de sagde til ham: Broder! Du seer, hvor mange tusinde Jåder 

der ere, som have antaget Troen, og de ere alle nidkjære for 

+) Saaledes kaldes som bekjendt et Parti i Genf, mod hvis fanatisk-revolu- 

tionaire Anskuelser Calvin kjæmpede, ligesom Paulus fordum med deres 

Aandsbeslægtede i Corinth. 
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Loven (20). Men de have hårt om Dig, at Du lærer alle Joder, 

som ere blandt Hedningene, at falde fra Moses, og siger, at de 

ikke skulle omskjære deres Børn, ei heller vandre efter Skik- 

kene (21). Hvad er da at gjére? Mængden vil visseligen 

" komme sammen; thi de ville faae at håre, at Du er kommen 

(22). Gjor derfor dette, som vi sige Dig: der er fire Mænd 

iblandt os, som have et Låfte paa sig (23). Tag dem til Dig 

og lad Dig rense med Dem (&yricdym ovv avrtoig 9: overtag 

Naziræerlåftet ligesom de), og udred Bekostningen paa deres 

Vegne, at de kunne rage Hovedet (og saaledes låse deres 

Låfte); og Alle ville da vide, at der er Intet om det, som de 

have hørt om Dig, men at Du ogsaa selv vandrer saaledes, at 

Du iagltager Loven (xæl yrøcovter måvteg, OTe æv xOTNYNVTOL 

7TzQi Cod ovdåv &onv, &AAG CTtorysig xal avTOg Tov vouov gpvido- 

cøv 24). Men om de Hedninge, som ere blevne troende, have 

vi udsendt en Skrivelse, idet vi have bestemt, at de intet Saa- 

dant skulle holde, men vogte sig for Afgudsoffer og Blod og 

det Qvalte og Horeri (25). Da tog Paulus Mændene til sig og 

lod sig næste Dag rense med dem og gik ind i Templet og 

gav tilkjende, at de vilde udholde, Renselsesdagene, indtil Offeret 

var fremfort for Enhver af dem (26)”. 

Af denne Beretning synes jo at fremgaae, at Jakobus an- 

saae Paulus som Jådechristen pligtig til at holde Loven, medens 

han anerkjendte den engang tagne Bestemmelse om Hedninge- 

christines Fritagelse for Moseloven under de tidligere angivne 

Modificationer.. Han synes fremdeles overbeviist om, at de mod 

Paulus fremførte Beskyldninger grundede sig paa Bagvadskelse 

og derfor at opfordre sin Medapostel til ved Overtagelse af en 

levitisk Skik, som Jåderne holdt meget i Ære; at godtgjåre, 

hvorledes hine Rygter vare usande, og at Paulus for sin Person 

iagttog Loven. Paulus efterkom Opfordringen. 

"I alt delte har man nu villet finde saa store Modsigelser 

med hvad vi af Pauli Breve kjende til hans Charakteer og Op- 

fårsel, at man har erklæret Fortællingen i Ap. G. ogsaa her 
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for at være afpasset efter en vis Tendents og ikke svarende til 

den historiske Virkelighed”). Man har for det Første troet i 

Jakobi Opfattelse af Anklagen mod Paulus som ugrundet Be- 

skyldning mere at see den Maade, hvorpaa Forfatteren til 

Apostlenes Gjerninger vilde have Sagen betragtet, og hvormed 

den af ham i hans Værk givne Fremstilling var beregnet paa 

at stemme —- end enten Jacobi egen Forestilling eller Sagens 

relte Sammenhæng. Thi Pauli Breve indeholde jo de bestem- 

teste Yltringer om hans Anskuelse af Moselovens Gyldighed 

som ophævet ved Christendommen. Men man betænke dog 

derhos, at den samme Paulus, som paa det Iyrigste bestred Me- 

ningen om Menneskenes Retfærdiggjårelse af Lovens Gjerninger, 

som erklærede Moseloven kun for en ,,Opdrager til Christus” — 

den samme Paulus har, langt fra ,at lære Joderne i Hedninge- 

landene at falde fra Moses, ikke at omskjære deres Bårn og 

ikke vandre efter deres Fædres Skikke” (Ap. G. 21, 21), udtrykke- 

ligen i sine Breve indskjærpet, at enhver Christen skulde vandre 

i den nationale og borgerlige Eiendommelighed, hvori Herren 

havde kaldt ham: ,Er Nogen kaldet omskaaren, han lade ikke 

Forhuden drage over. Er Nogen kaldet i Forhuden, han lade 

sig ikke omskjære” (rsgirstunuévos Tic 8xzÅnjdn, 17) Emromdrdw. 

åév axzgofpvorig Tic éxANdN, un Tregursuvécdn ... éxn0tos év 

Tin alycer mf éxAy dn, év tavin uavérø. 4 Cor. 7, 18. 20). 

Pauli Yltringer i Gal. 5, 2 ff om at man ved at overtage "Om- 

skjærelsen elc. falder fra Christus, danne ingen Modsigelse 

hermed, da disse Yttringer vare henvendte til Hedningechristine, 

som alene ved overtroisk Tillid til den levitisk-jådiske Leve- 

maades Behagelighed i Guds Oine lode sig forlede til at, over- 

lage en saadarf Byrde og derved forandre deres Stilling. Netop 

Galaterbrevet, der saa ofte paaberaabes som Apostelhistoriens 

»tause” Anklager, giver os Beviser ihænde for, at Paulus maa 

i sin Accommodation mod Jodedommen saavel ved Yliringer som 

%) Sløn. Bauer, Zeller, Schwegler etc. i deres ovenomtalte Skrifter, 
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formodentlig især ved sin personlige Adfærd stundom være 

gaaet saa vidt, ab en Beskyldning, modsat den, som blev frem- 

fort hist i Jerusalem, kunde hos de galatiske Hedningechristne 

behåve Apostlens Gjendrivelse. Thi vi sec af hans Yitringer 

Gal. 4, 16 ff. 5, 11, hvorledes han afviser den Mistanke, 

som visse af hans Modstandere havde bibragt Hedningechristne 

i Galatien, nemlig at Apostlen dog selv nærede Forestillingen 

om Omskjærelsens og de jådiske Skikkes Værd, men som han 

kun skjulte i den Hensigt at kunne saamegel lellere vinde Pro- 

selyter. ,1 have jo aldrig gjort mig noget Ondt” — siger han 

til Galatlerne paa det fårste Sted — ,hvorledes skulde jeg da 

falde paa at raade Eder fra at overtage jådiske Skikke, naar 

jeg derved kun vilde skade Eder?” — ,Dersom jeg endnu præ- 

diker Omskjærelse” — siger han Gal. 5, 141 — »hvorfor for- 

fålges jeg da endnu?” Hans Modstandere sågte altsaa ogsaa 

ad den Vei at forstyrre hans Indflydelse, at de bibragte de af 

ham omvendte Hedningechristne den Forestilling, som om han 

dog endnu stedse ansaae Iagttagelsen af Moseloven for noget 

Anbefalende i Guds Oine. 

I denne modsatte Anklage og Mistanke finde vi saaledes 

en Forklaring paa, hvorledes Paulus kunde af sine Venner og 

af dem, der vare gunstigere stemte mod hans Virksomhed, blive 

betragtet som en Mand, der med sit Apostelembede forbåndt 

alle,de Hensyn, der kunde fordres af en jådechristelig Missio- 

nair, hvis Kald fornemmelig gik ud paa Hedningenes Omvendelse, 

medens han af sine Modstandere snart blev” beskyldt for at til- 

sidesælte hine Hensyn i utilborlig Grad, snart blev gjort mis- 

tænkt for, at hans Opfårsel var inconseqvent, alt eftersom den 

ene eller den anden Anklage blev anseet for hensigtsmæssigst 

lil at svække hans Anseelse og Indflydelse. 

Men kan nu virkelig Paulus lænkes at have antaget det af 

Jakobus og de jerusalemske Ældste fremsatte Forslag é den 

Hensigt, som her angives, ,at nemlig Alle kunde vide, at han 

ogsaa selv iagltog Loven” (crosysig xai avtog gvldcomv tov 
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vouov) —? Dette er den næste store Tvivl; som opkastes mod 

Rigtigheden af Beretningen i Ap. G. Det vil nu vistnok fårst 

komme an paa, hvilke Forestillinger man lader Jakobus og de 

Ældste forbinde med hiint Udtryk, Dersom Meningen deraf 

skulde være, at Paulus ved at overtage hiin foreslaaede cere- 

monielle Handling derved. skulde godtgjåre, at han stedse og 

under alle Omstændigheder iagttog Loven, da kunde Paulus 

vistnok ikke underkaste sig en saadan Opfordring uden at gjore 

sig skyldig i en Usandhed baade med Hensyn til sin Fortid og 

Fremtid. Imidlertid er der ingen Nådvendighed for, at enten 

Jakobus eller Paulus skulde have forstaaet Hensigten af hiint 

Naziræerlåftes Overtagelse i en saa exclusiv Forstand. - Der- 

som Hedningenes Optagelse i Christi Kirke var antagen uden 

Forpligtelse for disse Christine til at opfylde Moseloven, maatte 

der nådvendigviis ogsaa indråmmes Chrisine, som skulde leve 

og virke mellem dem, end sige en Apostel og Missionair, en 

stårre Frihed, end de Apostle og de Christne tillode sig, som 

levede og virkede midt imellem Jåder i Judæa og Jerusalem. 

Hvad der fordredes af Paulus fra Jakobi og de Ældstes Side, 

var, al Apostlen skulde ved en Handling, der ikke engang var 

en ligefrem Fordring til Israeliten i Almindelighed, give et Be- 

viis paa, at han tvertimod det Had og den Foragt, som han 

beskyldtes for at vise mod det Gl. Tst. og dets Helligdomme, 

endog frivillig kunde vælge en saadan Form, der hos Joderne 

pleiede at antages som Udtryk for en mere end almindelig 

bevæget religibs Stemning, og derved bevidne et Sindelag, ganske 

modsat det, hvilket man med Urelte tilskrev ham. 

»Men” — siger man — ,denne Forklaring af Pauli Op- 

forsel ved den her omhandlede Leilighed er fremgaaet af Hen- 

syn lil og Sammenligning med Paulus, saaledes som denne har 

skildret sig selv i sine Breve. Nu har derimod Forf. til Ap. G. 

ikke ladet os see Paulus anderledes end i den fuldkomne Con- 

formitet med de oprindelige jådiske Christne i Judæa; han kan 

derfor ikke have havt anden Tanke med sin Fortælling end at 



stadfæste, hvorledes Paulus lige til det sidste Optrin tilfreds- 

stillede Jødechristendommens Fordringer, saaledes som disse 

dannede sig hos de mildere Tænkende: Hedningechristne skulde 

ikke paatvinges Moseloven — det vilde være at friste Gud (Ap. 

G. 15, 10); men de jådiske Christne skulde ikke opgive dens 

lagttagelse — det vilde være Apostasie (Ap. 21, 21). Denne 

Anskuelse var imidlertid ikke Apostlen Pauli, saaledes som det 

sees af Gal. 2, 11 fr, hvor han opstiller den Fordring, at ogsaa 

jodiske Christne skulde bryde med Judaismens Foriner. Paa 

Grund deraf maa Fremstillingen i Ap. G. 21, 26 ansees for 

en uhistorisk Fiction. — Denne Slutning er saameget mindre 

rigtig, som, hvis man ikke finder sig tilfredstillet ved den oven- 

for givne Porklaring om Tilladeligheden af Pauli her beskrevne 

Handlemaade, maa man dog indromme, at Ap. G. kunde have 

beretlet den historiske Sandhed, om endogsaa deraf vilde fålge, 

at Paulus havde feilet ved at ansee en såa vidt dreven Con- 

cession for tilladelig. Hvor vanskelig Afgjårelsen af dette 

Spørgsmaal kan være, sees deraf, at endnu den Dag idag finder 

Pauli Handlemaade ved denne Leilighed den meest afvigende 

og modsatte Bedåmmelse%); men deraf fålger ikke Beretningens 

Usandhed. 

Forunderligt vilde det derimod være, dersom Forfatteren 

til Ap. G. skulde ved sin Fremstilling af Pauli Historie. have 

havt til Hensigt at skjule den Differentis, som fandt Sted inden- 

i) Man smlgne Commentt. og Kirkehistorikerne i den nyeste Tid. Besynder- 

ligst viser sig ogsaa ved denne Leilighed M. Baumgartens- Opfattelse. 
Denne Forfatter mener, at Hedningekirken endnu den Dag idag staaer 

paa samme Punkt som i den apostoliske Tid. Dette Triu vil vare, indtil 

Israel indgaaer i Kirken, som da ogsaa udvortes vil have Christus i Spid- 

sen. Naar Lovretfærdigheden er verdenshistorisk brudt for de Troendes 

Aandsåine, naar Naadens udelukkende Kraft er verdenshistorisk godtgjort, 

da maa den Vending i Tingene indtræde, hvor Lovens Opfyldelse skal 
skee i det Store og i det Smaa, i det Hele og i det Enkelte, $ 31 S. 151 f. 

Paulus har netop deri viist sin Aands Overlegenhed, hvori den nyeste Tid 

har fundet Anstéd, Ap. G. 21: han erkjendte dermed sit Apostelkald som 

et forsvindende Moment i Christi Kirkes Totaludvikling, S. 158. 

22 
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for selve den christelige Kirke, skulde til Opnaaelse af denne 

Hensigt have tilladt sig ikke blot at forlie, hvad der kunde for- 

raade Tilstedeværelsen af en saadan Uenighed, men vilkaarligen 

at omdanne de historiske Kjendsgjerninger — og nu dog paa 

en saa naiv Maade råbet Tingenes sande Sammenhæng ved al 

lade ,mange Tusinder af troende Jåder” vise sig indtagne mod 

Paulus og forraade en ikke ringe Grad af Forbiltrelse mod 

denne Apostel! Det har vakt selv Baurs Forundring, ,hvor- 

ledes en Skribent, der hidtil har gjort sig al Umage for saa- 

meget som muligt at skjule Apostlens sande Forhold til de jé- 

diske Christne, her netop i en Sammenhæng, hvor Sagen maatte 

have saa stor praktisk Betydning, paa eengang kunde træde 

frem med den utilhyllede, någne Sandhed.” 

Der gives endnu en Mængde Kjendsgjerninger, som for- 

tælles i Ap. G., mod hvis historiske Rigtighed der er reist 

Tvivl. Man vil hos Lekebusch, Lechler, Meyer (Exeget. Hdb. 

1855, 2te Aufl.) 0. A. kunne finde nærmere Oplysning og til- 

deels Gjendrivelse af de fremsatte Indvendinger. Men man vil 

forresten kun vise Sandheden, den christelige Apologetik og 

Apostelhistoriens Authenthie en daarlig Tjeneste ved at ville 

nægte eller ved vilkaarlige Combinationer såge at fjerne enhver 

Afvigelse, enhver Undiagtighed, enhver Anachronisme, som man 

ved Sammenligning med andre historiske Mindesmærker og 

navnlig med de paulinske Breve er island til at finde i Ap. G. 

Det vil være tilstrækkeligt for dette Værks historiske og kano- 

niske Betydning at godtgjåre, hvorledes hine Ufuldkommenheder 

ikke ere istand til at nåde os til at hensætte Bogens Affatlelse 

til en efterapostolisk Tid eller frakjende det en Forfatter, som 

har været Pauli Ledsager paa endeel af Apostlens Reiser. 

Allerede den fuldkomne Mangel i Ap. G. paa Henviisning til de 

paulinske Breve og de enkelte Uovereensstemmelser, som findes 

mellem disse og Beretningerne i hiint Værk, udelukke Tanken 

om Apostelhistoriens Affattelse til den Tid, hvor Baur og Zeller 

ville have den henfårt (110—130 efter Chr.). Hvilket rigt Stof 
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vilde Forfatteren, dersom han havde levet til en Tid, hvor 

disse Breve havde en Udbredelse, som ikke kunde tillade en 

Pauli Biograph at forbigaae dem, kunne have hentet fra hiin 

Kilde, baade i historisk og i dogmatisk Henseende, især under 

Forudsætning af, at han vilde levere et Tendentsskrift af den 

Art, som den nyere Kritik har villet tillægge ham; og hvorledes 

vilde det da have været ham ligesaa let som nådvendigt at 

undgaae hine historiske og chronologiske Uovereensstemmelser, 

som nu findes i enkelte Angivelser, sammenholdte med Apost- 

lens egne Beretninger ! 

Fra en anden Side betragtet afgiver den Omstændighed et 

betydeligt positivt Moment for Ap. G.'s Troværdighed, at, uagtet 

sammes Forfatter ganske har ladet Pauli Breve ubenyttede, det 

dog bliver muligt af endeel Notitser, som aldeles bære Ufor- 

sætlighedens og Tilfældighedens Præg, at udfinde Tid, Sted og 

Forhold, under hvilke de paulinske Breve ere affattede ved at 

sammenholde disse med Ap. G. 

Men "idet Resultatet af disse Undersågelser ender med en 

Bekræftelse paa Apostelhistoriens Troværdighed, idet hiin Be- 

tragtning er bleven efterviist som urigtig og falsk, hvorved 

Ap. G. skulde være et Produkt af et Raffinerie i Fiction og 

Uredelighed, som paa den ene Side er aldeles uforenelig med 

Skriftets Simpelhed og Kunstlåshed og paa den anden Side 

staaer i fuldkommen Modsigelse med dets christelige Aand, skal 

dog ikke dermed være nægtet, at den over dette bibelske Skrift 

anstillede Kritik, idet den har bekræftet den almindelige chri- 

stelige Tradition, dog tillige væsentligen har oplyst og berig- 

tiget denne. Medens det ved en dybere Pråvelse af alle herhen 

hårende Momenter er lykkedes at afvise de Angreb, hvorved 

Ap. G. blev frakjendt at være, -hvad dette Skrift udgiver sig 

for, en historisk Fremstilling af-Evangeliets Udbredelse og den 

christelige Kirkes Udvikling navnlig ved de to mærkeligste 

Apostles, Petri og Pauli Bestræbelser, er dermed dog ikke ude- 

lukket, at Forfatteren kan have havt et andet Motiv, end det 

22% 
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blot historiske. Rigtignok har blandt de ovenanfårte Theologer, 

hvilke have gjort Ap. G. og den derover i den nyere Tid an- 

stillede Kritik til Gjenstand for néiere Undersågelse, navnlig 

Lekebusch viist sig mindre tilbåielig til at indråmme et saadant 

Motiv. ,Apostelhistorien” — dette er denne Forfatlers Resultat 

(a. Skr. S. 374) — ver ikke noget Tendentsskrift, hverken et 

apologetisk eller et conciliatorisk, endnu mindre et judaistisk, men 

hvad det selv udgiver sig for, og hvad der ogsaa efter den 

nyere Kritiks egen Tilstaaelse er det første Indtryk, som det 

gjår paa Læseren, et reen historisk Skrift, hvori den christe- 

lige Kirkes Udviklingsgang beskrives i uafbrudt Orden, saaledes 

som den fra det paulinske, universalistiske, med eet Ord, fra 

det christelige Standpunkt fremstiller sig ligefra Kirkens Grund- 

læggelse i Jerusalem indtil det Moment, da den store Hedning- 

apostel optræder i Hedenskabels Midtpunkt, i Rom.” Men naar 

det overhovedet gjælder om alle de historiske Skrifter i det 

N. T., at de ligesaalidt som de egenilig didaktiske ere frem= 

gaaede af reen videnskabelig Trang, da turde Ap. G. ved sit 

hele Anlæg fremfor noget andet nylest. Skrift bære Vidnesbyrd 

om, at det ikke er forfaltet blot ,ad narrandum”, men ,åd pro- 

bandum”. Thi at Forf. til Ap. G. har været ledet af en særegen 

Interesse for Paulus ved Fremstillingen af de Begivenheder, som 

han fortæller, fremtræder umiskjendeligen af den Opmærksom- 

hed, som er skjænket "denne Apostels Virksomhed, saa at fra 

den Tid af, da denne begynder, træde efterhaanden. alle de 

andre Apostlles Virksomhed i Baggrunden. At der kunde være 

Anledning til netop at gjåre denne Apostels Fortjenester gjæl- 

dende, derom indeholde de paulinske Breve tilstrækkelige Vid- 

nesbyrd. At Fremstillingen af Pauli Virksomhed, saaledes som 

den er meddeell i Ap. G., maalte kunne bidrage til at fjerne 

endeel af de Beskyldninger og Anklager, som hans Modstandere 

havde reist imod ham, kan saameget mindre nægtes, som Hi- 

storien bekræfter denne Virkning af Skriftet, Derfor har ogsaa 

blandt nyere Theologer navnlig Théersch ikke blot med saa- 
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mange Ældre anerkjendt den Retfærdiggjårelse, som Ap. G. 

indeholder for Paulus; men har ligefrem anseet denne Retfær- 

diggjørelse for tilsigtet af Forfatteren”). — , Med Forsæt” — 

siger Thiersch — lader Lucas fra det 13de Capitel af den 

gjennemgribende Analogie mellem Apostlene Petrus og Paulus 

komme tilsyne. Næsten. til enhver betydelig Begivenhed i Petri 

Virksomhed findes der en tilsvarende i Pauli Liv. Som en 

christelig Plutarch opstiller Lucas begge Mænds Levnetisbeskri- 

velser som en Parallel. Men han har ikke fårst fundet eller 

opfundet denne Parallel. Thi hvad var det, hvorved Petrus og 

Johannes, efterat Paulus havde fuldendt sin fårste Apostelreise, 

overbebevistes om, at Evangeliets Prædiken for Hedningene var 

betroet Paulus, ligesom dets Prædiken for Jåderne Petrus? De 

bleve vaer, hvorledes den Samme, der havde været virksom 

for Petrus til Apostelembedets Forvaltning blandt Jåderne, havde 

været virksom for Paulus til dets Udfårelse blandt Hedningene 

(Gal. 2, 7—9). Det er Paulus selv, som beretter dette i Bre- 

vet til Galaterne. Ligheden bestod altsaa i Virkeligheden. Paulus 

maa, da han aflagde Beretning i Jerusalem (Ap. G. 15, 12), 

have fremhævet denne Lighed, som allerede dengang var frem- 

traadt. — — — Saaledes vinder Pauli første Reise, hvilken 

kun Afsindighed kan erklære for Fiction, en glimrende Bekræf- 

telse ved Brevet til Galaterne.” Ja, ogsaa den Hensigt, at ville 

udsøone Paulus med de-Christne af Jodedommen, tillægger Thiersch 

Forfatteren til Ap. G. »Lucas betoner ikke Pauli Fordring paa 

lige Dignitet med Petrus; — men ved Frugterne af Pauli Virk- 

somhed skulde Læserne overbevises om hans guddommelige 

Sendelse. Af Brevet til Galaterne erkjende vi derimod tyde- 

ligen det hele Omfang af hans Fordringer. Paulus er Apostel, 

ikke af Mennesker og ikke ved Mennesker (Gal. 1, 1 ff); han 

+) Sløn. Reuss $ 210: ,,Wollte man eine wirkliche bewusste Intention der 

beschriebenen Art bei dem Verf. in Abrede stellen, so misste man doch 

immer zugeben, dass die Geschichte selbst aus dem entsprechenden Ge- 

sichts punkte aufgefasst und von demselben beherrscht ist.” 



er jævnbyrdig med Petrus og berettiget til at optræde mod 

denne paa den hedenskchristelige Kirkes Grund (Gal. 2, 14 ff). 

Han grunder intelsteds sin Fordring derpaa, at der var bleven 

en Plads ledig i Apostelcollegiet. Judæ Sted var fuldgyldigen 

blevet besat med Matthias (Ap. G. 1, 26). — — — Heller ikke 

er Paulus den Trettende i Rækken, ikke nogen Tilsætning eller 

Anhang til det oprindelige Apostelchor, men Begyndelsen til 

en ny Række eller Centrum for et nyt Apostolat. Kun saa- 

ledes kan han stille sig fuldstændigen og i strængeste Forstand 

lige med Petrus, Séilen for det forste Apostolat xy” 

Mindre Bifald kunne vi skjænke Thiersci's Paastand om den 

néie Andeel, som han tillægger Paulus ved Affattelsen af Ap. G. 

Naar Thiersch beretter, at i de to Aar, da Paulus sad fangen 

i Rom, har Lucas forfaltet sit Evangelium og samlet Stoffet til 

sin Apostelhistorie — da er dette en Formodning, som er lige- 

saalidt begrundet som hans Antagelse af, at de Béåger og Per- 

gamentsroller, hvilke Paulus havde efterladt i Troas, og som 

han anmoder Timotheus om at tage med sig, 2 Tim. 4, 13., 

vare beslemte til Benyttelse for Lucas. - Tvertimøod maae vi 

snarere antage, at Lucas var beråvet Leilighed til at erholde 

Oplysninger af Paulus den Tid, da han forfattede sit Værk. 

I andet Tilfælde vilde han vel baadé have været istand til at 

meddele Adskilligt, hvorom vi nu savne en udfårligere Medde- 

lelse, og han havde da ogsaa kunnet undgaae enkelte Uover- 

eensstemmelser, hvilke nu findes mellem Ap. G. og de pau- 

linske Breve. Hvorfor Lucas ikke har meddeelt nåiere Efter- 

retning om, hvad der tildrog sig i de to Aar, da Paulus efter 

hans Forlælling Ap. G. 28, 30. 31 holdtes fangen i Rom, hårer 

lil de mange Spørgsmaal, til hvis Besvarelse vi ere ligesaa rige 

paa Gisninger som beråvede tilfredsstillende Oplysninger. Men 

") Thiersch S. 120; sløn. 170: ,,Lucæ Schriften enthalten lauter Wahrheit, 

denn sie enthalten sie so, wie sie am besten zur Anbahnung und Befesti- 

gung der Einheit beider Theile der Kirche dienen konnte.” 
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det er klart af hiin Notits, at Ap. G. ikke er forfattet for A. 

64, i hvilket Aar Paulus maaskee endte sit Liv under den ne- 

roniske Christenforfålgelse. Flere Antydninger synes at under- 

ståtie den Mening, at Ap. G. kan -være bleven skrevet henved 

Aaret 70 efter Chr,%). Til denne Tid vår Paulus i ethvert Til- 

fælde, efter den almindelige Tradition, ikke længere ilive; og 

man kan, at slutte efter almindelige Forhold, være berettiget til 

med Lekebusch (a. St. 417) at anlage, at en Pauli Ledsager 

lige saalidt fålte sig tilskyndet til at skrive Apostlens Historie, 

medens denne endnu levede, som Jesu Disciple i Christi Leve- 

"lid lænkte paa at optegne skriftligen deres Mesters Historie. 

Fremdeles kunne vi ikke give Thiersch Medhold, naar han 

(S. 177) siger, at Forf. til Ap. G. er ,ganske gaaet ind i Pauli 

Tænkemaade”, dersom Meningen af denne Yitring skal udstrækkes 

videre, end. til Hensigten af en Fremstilling, som, motiveret ved 

al see paa den ene Side jådiske Christnes oprigtige Fromhed 

cg paa den anden Side deres Fordomme mod Paulus, skulde 

gaae ud paa at vise, hvor ugrundede de sidste vare ved en 

sanddru Skildring af Paulus, hans Virksomhed for Evangeliets 

Udbredelse og hans Adfærd i Forhold. til Jodedommen. Thi, 

om vi endogsaa ere langtfra at dele den ugunstige Dom, som 

Mange%%) have fældet om Ap. G., idet de ikke have taget tilstræk- 

%) Man see de Oplysninger, som findes i de ovenfor nævnte Skrifter og i 

Commentt. og Indll. til det N. T, : 

x%) S, Reuss anf. Skr. S. 199: ,,Das eigentlich theologische (evangelische) Ele- 

ment des Buches, so weit es in den eingestreuten Reden enthalten, ist ein 

sehr durftiges: thut Busse und glaubt an Jesum zur Vergebung der Sin- 

den (2, 38. 3, 19. 5, 31. 8, 22 etc.) ohne nåhere Erklårung. Der Begriff 

des Glaubens erschåpft sich in Hoffnung und Bekenntniss (6, 7. 15, 11); 

dieSindenvergebung ist eine Abwaschung oder Auslåschung (3,19. 22,16) 

durchs Blut Christi (20, 28) und im Rathe Gottes vorausbeschlossen (2, 23. 

3, 18. 17,3 u.s. w.), aber uber die Nothwendigkeit des Todes Jesu und 

das Verhåltniss desselben zur Sindenyergebung, so wie iber die subjec- 

tive Aneignung letzterer, nirgends ein Wort” [?]. Das Gesetz hat keinen 

absoluten Werht, wohl aber einen relativen: es hiesse Gott versuchen, 

wenn man es den Heiden auflegte (15, 10); es wåre eine Apostasie, wenn 
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keligt Hensyn til de Grændser, hvortil Forfatteren deels efter 

sit Værks nærmeste Oiemeed, deels ved det Omfang, han vilde 

give det, var indskrænket, kunne vi dog ikke andet end for- 

undres over, hvormeget den. Side af Pauli Betydning her træder 

i Skygge, hvorved denne Apostel dog egentlig dannede Epoøche 

i Christendommens Udvikling: Alt er nemlig i Ap. G. fort til- 

- bage til det Synspunkt, der gjorde sig gjældende ved Apostel- 

mådet i Jerusalem, medens dog Paulus, hvormeget han end i 

sin udvortes Adfærd kan af christeligi Kjærligheds-Hensyn have 

accommoderet sig efter Jodechristendommens Fordringer, af al 

Magt tillige bestræbte sig for at gjåre den Paastand gjæl- 

dende, at Moselovens Gyldighed var bleven ophævet for alle 

Christne saavel af Jådedom som af Hedenskab. Naar Lu- 

iher kaldte Ap. G. ,en Glosse til Pauli Epistler”, kan dette 

nærmest kun gjælde med Hensyn til den historiske Ramme, 

som hiint Værk leverer til disse; men iåvrigt passer denne Cha- 

rakteristik kun forsaavidt, som Ap. G. er cen historisk Efterviis- 

ning af, hvorledes Paulus har prædiket Evangeliet Y%ovdeiw 7z90- 

tov xal "EAnvv (Rom. 1, 16). Thi forresten findes den eien- 

dommelig paulinske Theologie saalidet udfort i Ap. G., at vi 

maae antage, enten at Forfatteren ikke har kunnet tilegne sig 

denne i dens hele Udstrækning og Dybde, eller at hans Iver 

for at fremhæve de Bestræbelser og de Formler, som tydeligst 

fremstillede Apostlenes broderlige Samvirken og Jåders og Hed- 

ninges Ligeberettligelse til hver paa sin Viis at blive deelaglige 

i Messiæriget, har været saa fremherskende, at hans Fremstil- 

ling kom til at lide af en Eensidighed, som maa udfyldes ved 

Pauli egne Skrifter. 

Den sidste Antagelse vilde dog uden at forbindes med den 

man die Juden davon dispensirte (21,21). Das Heil grundet sich nicht, wie 

bei Paulus, auf die mystische Thatsache der Wiedergeburt, sondern, wie 

im Judenchristenthum, auf die eschatologische der erfillten Weissagung. 
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forste let kunne fåre tilbage til den Mistanke, for' hvilken vi 

have sågt at retfærdiggjåre Forf. til Ap. G. Derfor troe vi al 

burde forbinde dem med hinanden, og dersom det skulde synes, 

at derved forringedes Lucas, vil det paa den anden Side kun 

tjene til at stille den historiske Paulus i et endnu herligere 

Lys. Vi kunne nemlig ikke troe andet, end at en Mand, der, 

om han endog ikke har hårt til Apostlens Fortrolige — hvil- 

ket Ap. G. ikke ligefrem befåier os til at antage — dog stod 

Paulus saa nær, at han af frit Valg ledsagede ham paa endeel 

af hans Reiser og med oprigtig Hengivenhed deelte hans Skjæbne, 

maa have været Vidne til Ord og Handlinger af Paulus, hvor- 

ved ogsaa den Side traadle frem, som viste Apostlen i hans 

Uafhængighed og Låsrivelse fra Jådedommen, og hvorom. de 

paulinske Breve indeholde saa utvetydige Vidnesbyrd. Naar 

nu Lucas alligevel har forbigaaet disse Træk og dog ikke kan 

antages at have krænket en Historieskrivers Pligt, hvorledes 

skulle vi da forklare os dette anderledes, end at hine Afvi- 

gelser i Pauli Lære og Gjerninger fra den sædvanlige Jåde- 

christendom forekom ham deels saa uvæsentlige deels paabudte 

af en saadan Nodvendighed, at han ikke fandt nogen Opfordring 

lil særskilt at omtale dem eller tillægge dem nogen Vægt? Der- 

som vi ere berettigede til at udfylde den Charakteristik, som 

Ap. G. meddeler af Paulus, ved de Bidrag, som Apostlens Breve 

meddele, da ere vi paa den anden Side ligeledes ikke blot be- 

folede, men opfordrede til at udfylde det Billede. som de pau- 

linske Breve give af deres Forfatter, og som dog af Hensyn 

til disses ejendommelige Bestemmelse og Beskaffenhed ikke 

heller kunde være aldeles fuldstændigt, ved Hjælp af Apostel- 

historien, saafremt det lader sig godtgjore, hvad vi i det Fore- 

gaaende have forsøgt, nemlig at Fremstillingen af de historiske 

Forhold og Begivenheder i Ap. G. i sig selv hverken er una- 

turlig eller utænkelig. At en Discipel af Paulus, som ganske 

deelle sin Lærers Anskuelser om Lovens og Evangeliets For- 
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hold, kunde opfyldes af en Håiagtelse og Hengivenhed som 

den, der umiskjendeligen udtaler sig for Apostlen i det Værk, 

hvis stårste Deel er helliget Beretningen om hans Skjæbne, 

Virksomhed og Fortjeneste, vilde ikke være besynderligt; men 

derimod maatte vi forundre os over, hvorledes en Pauliner af 

denne Retning kunde have undladt at belyse Pauli Forhold fra 

den Side, hvor netop hans ejendommelige Charakteer som Hed- 

ningenes Apostel traadte tydeligt frem. Naar derimod en Chri- 

sten, hvis Anskuelser røbe en Forkjærlighed for de jådechri- 

stelige Apostles Synsmaade, kunde alligevel være opfyldt af en 

Begeistring og Hoiagtelse for Paulus, som bevægede ham til 

ikke blot at dele denne Apostels Skjæbne, men ogsaa at reise 

ham et Æresminde ved en Biographie, hvorved han stilles lige 

med de vigligste af Urapostlene, da have vi her til samme Tid 

et Vidnesbyrd om en Opfattelse af Lovens og Evangeliets For- 

hold hos de sidstnævnte Apostle og deres ægte Aandsfæiler, 

som fjernede sig langt fra de judaistiske Christnes Snæver- 

hjertethed, og paa den anden Side et Vidnesbyrd om den Hen- 

synsfuldhed, som Paulus iagttog mod det israelitiske Theokratie, 

saalænge dette endnu bestod, og som først fuldkomment, men 

da ogsaa uden voldsomme Overgreb, kunde bortfalde, efterat 

Templet var forstyrret og den jådiske Stat var aldeles oplåst. 

Saaledes bekræfter sig den Formodning, som vi ovenfor have 

yttret, at allerede Apostlene selv have bestræbt sig for den 

Tilnærmelse, hvilken man først har villet henføre til senere 

Generationer, fordi der endnu længe viste sig Hindringer og” 

og Betænkeligheder hos mange Christne mod en Anerkjendelse 

snart af Paulus's snårt af de andre Apostles ejendommelige Lære 

og Fortjenester. Hvad der i vor Tid paa ny har været en 

væsenllig Hindring for en rigtig Vurdering af et Skrift som 

Apostlenes Gjerning, turde være den samme Eeusidighed, hvor- 

med Paulus: blev bedåmt af mange af hans Samtidige, . Disse 

kunde nemlig heller ikke finde sig i den Eftergivenhed, hvilken 
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Apostlen viste ved saamange Leiligheder, hvor en abstract 

Conseqvents syntes at fordre en anden Fremgangsmaade, end 

som christelig Skaansel og Hensynsfuldhed bevægede Paulus til 

at fålge. Den Synsmaade, som har gjort sig gjældende mod 

den historiske Sandhed af saamange Beretninger i Ap. G., at 

nemlig Paulus ikke kunde have handlet saaledes, som der i dette 

Skrift fortælles, uden at han maalte have fornægtet sin Charak- 

leer og sine Grundsælninger, er ikke andet end den samme 

Anklage, som traf Apostlens Opfårsel efter hans egen Angivelse 

i hans Breve. Der fandtes ogsaa dengang Folk, som beskyldte 

ham for, at der hos ham var baade Ja, Ja og Nei, Nei” (2 Cor. 

1, 17). Der maa vel sagtens have ligget nogen tilsyneladende 

Grund eller nogen Anledning til, hvad hans Modstandere ud- 

bredte: ,hans Breve ere svare og stærke, men den legemlige 

Nærværelse er svag og Talen krafteslås” (67 ai måv årmrotolæi, 

pnoi, Pægstær xæi ioyvgæi, 7” d£ magovoia Tod CwmaTog a6dE- 

vig xæi 0 Aoyog é5ovdevnuévoc) 2 Cor. 10, 10. Hvorfra kunde 

saadanne Beskyldninger have sit Udspring uden fra den lagt- 

tagelse, at Paulus i sin personlige Adfærd og i Livets concrete 

Forhold viste en Fåielighed og Hensynsfuldhed, en Sagtmodig- 

hed og Overbærelse, der, betragtet med ugunstige Oine, 

kunde udlægges som Fornægtetse af de Principer, han gjorde 

gjældende i sine Skrifter? 

Endelig maa det erindres, at det Phænomen, som måder 

os i Pauli Historie, at nemlig den samme Person kan opfattes 

og bedémmes fra saa forskjellige og tildeels modsatte Sider, 

staaer ingenlunde isoleret, men gjentager sig ved alle Person- 

ligheder af stor og verdenshistorisk Betydning. Vi behåve 

imidlertid ikke her at henvise til andre Exempler end det, der 

ligger allernærmest og er det betydningsfuldeste af dem, Jesu 

Christi. Netop Jesu Forhold til det Gamle Testamente og sær- 

skilt til Moseloven er blevet opfattet saa forskjelligt, at fra de 

første til de nyeste Tider har der været dem, som udelukkende 



have henvendt Oiet paa Jesu Tilsluttelse til, Andre paa Jesu 

Afvigelse fra det Gamle Testamentes Lov og Institutioner. 

Medens de, der i den ældste Tid udelukkende gjorde Fordring 

paa christelig Orthodoxie, og de, der i den nyeste Tid gjorde ude- 

lukkende Fordring paa theologisk Videnskabelighed, have været lige 

enige i al samle Trækkene til deres Christusbillede fra hin, have 

Gnostikere og Rationalister lige eensidigen samlet Trækkene til 

deres Christusbillede fra denne Side. Men det Christusbillede, 

som fremtræder ikke af dette eller hiint enkelte Skrift i det 

nye Testamente, men af den hele Samling af Skrifter, som Kir- 

ken, om ogsaa med mere eller mindre Afvigelse i det Enkelte, 

sledse erkjendte for det authentiske Vidnesbyrd om Jesu Person, 

Skjæbne og Virksomhed, har i sin indre Sammenhæng en langt 

storre Borgen for sin historiske Charakteer og frembyder ved 

sin religids- sædelige Fuldendthed et langt fuldkomnere Ideal, 

end begge de ovenanfårte kunne gjåre Fordring paa. Paa en 

lignende Maade vil ogsaa den store Hedningapostel først da 

kunne kjendes og paaskjånnes i sin fulde Betydning, naar man, 

istedetfor at danne sine Forestillinger om hans Charakteer og 

Historie fra et eensidigt Udvalg af enkelte Yttringer i hans 

Breve, stræber at vinde et fuldstændigt Billede derom fra en 

alsidig Betragtning og Overveielse af alle de Momenter, som 

det Nye Testamentes Skrifter i denne Henseende frembyde. 

Dette fårer os til en Betragtning, der er af den største Vigtig- 

hed ved al Opfattelse og Bedåmmelse af historiske Kjends- 

gjerninger, men som ingensinde viser sig mere afgjårende end 

ved den hellige Historie, — — 
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Hr. Professor Schiådte forelagde tre kortere zoologiske 

Meddelelser. 

1. Om den i England opdagede Art af Hulekrebs-Slægten 

Niphargus. 

I Foraaret 1853 gaves i Gardener's Chronicle (for 23. April 

p. 260. b. og for 30. April p. 277. c.) Efterretning om en 

overraskende Opdagelse i den engelske Fauna, der strax efter 

blev omtalt i forskjellige mere eller mindre populære engelske 

Blade og Tidsskrifter, ligesom den nogle Dage tidligere, i 

Linnean Society?s Måde d. 19. April, havde været Gjenstand for 

en Meddelelse af J. 0. Westwood og der givet Anledning til 

en Diskussion mellem ham og Dhrr. Yarrell, Hogg, Bell og 

Newport. Af en 18 Fod dyb Brønd ved Maidenhead var der 

blevet oppumpet et amphipod Krebsdyr, der ved nærmere Un- 

dersågelse viiste sig at være tilstede i stor Mængde i Brønden 

og endnu vedblev at forekomme i Vandet efter gjentagen ved- 

holdende Udpumpning; og denne ,well shrimp” antoges at være 

den samme mærkværdige blinde Krebs, Niphargus stygius, jeg 

i 1845 havde opdaget i Hulerne i Krain. Ved mit Besøg i 

London i Sommeren 1853 viiste man mig Dyret i British Mu- 

seum's Samling. Jeg saae ved fårste .Ojekast, at det ikke var 

Niphargus stygius, men en anden, langt mindre og smækkrere 

Form, og maalte derfor efter Omstændighederne være tilbåjelig 

til at ansee det for meget forskjelligt fra det krainiske Huledyr. 

Ved den Undersøgelse, jeg senere har kunnet forelage ved 

Hjælp af Exemplarer, Hr. Westwood velvilligt overlod mig med 

Anmodning om at bestemme og benævne Dyret, har det imid- 

lertid viist sig, at denne fortrinlige Analytiker kun havde fejlet 

lidet i sit Resultat; thi det har ikke været mig muligt, ved den 

omhyggeligste, oftere gjentagne, Monstring af den engelske Art 

og Sammenligninger umiddelbart under Mikroskopet mellem den 

og den krainiske, at finde nogen væsentlig eller endog blot 

nogenlunde fastholdelig Forskjel imellem dem i Bygningen af 
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Munden og Lemmerne. Slægtsbegrebet Niphargus findes saa- 

ledes her paa det nåjagtigste udtrykt i en ny, ved Hahbitlus, 

Stårrelse og Findested mærkeligt afvigende Art. 

De to Niphargus Arter ville kunne skjelnes saaledes: 

1. Niphargus stygius. 
Vidensk. Selsk. Skr. V. R, Naturv, og math. 

Afd. II. B, Tab. 111. 

Dorso simplici: epimeris anteriori-— 

bus segmenta sua altitudine subæquan— 

tibus: segmento mnono omnium altis- 

simo. — Long. 5-7 lin. 

2. Niphargus aquilex. 
S. vedfåjede Træsnit. 

Dorso carinato: epimeris omnibus 

segmentis suis inferioribus altitudine: 

segmento octavo, nono decimoque alti— 

tudine subæqualibus. — Long. 3-4 lin. 

Da begge Arter, som allerede an- 

fårt, stemme nåje overeens med Und= 

tagelse af de Forskjelligheder, som ligge 

i Segmenternes og Epimerernes Omrids 

og indbyrdes Stårrelsesforhold, men 

disse bedst oplyses ved den her med- 

deelte Afbildning og Sammenligninger 

mellem denne og den tidlige af N. 

stygius, vil en udfårligere Beskrivelse 

i være overflådig. 

j Det Gaadefulde i en saa ejendom- 

j melig Dyreforms pludselige Forekomst 

i et Land, hvis Fauna saa længe og 

saa nøjagtigt har været undersågt, ligesom de særegne Omstæn- 

digheder, der have ledsaget den og som af flere engelske Na- 

turforskere sæltes i Forbindelse med formodede ejendommelige 

geognostiske Forhold i Egnen ved Maidenhead, ville vel neppe 
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saasnart finde deres tilfredsstillende Forklaring; men i ethvert 

Tilfælde kan en saadan kun ventes fra England selv. 

2. Om Slægten Broscosoma Rosenh. og dens Forhold 

til den nordiske Form Miscodera Eschsch. 

Endeel Aar ere nu forlåbne siden man fårstegang erholdt 

Efterretning om en paa Monte Baldo i det sydlige Tyrol fore- 

kommende Karab, der strax betegnedes og endnu uantastet be- 

tegnes som en af de mærkværdigste og interessanteste Opda- 

gelser, der i nyere Tid er bleven gjort i denne Deel af den 

europæiske Fauna. Slægten Broscosoma bestemmes nemlig ved 

Rosenhauers Fremstilling ") og en dertil knyttet Meddelelse af 

Erichson som en udmærket ny Slægt af Harpalinernes Gruppe, 

indenfor hvilken den, tilligemed den nyhollandske Faunas Pro- 

mecoderus og de for Amerikas Vestkyst ejendommelige For- 

mer Eripus, Creobius og Cascellius, danner en særskilt lille 

Afdeling, der med et Broscus- agtigt Habitus forbinder den 

Ejendommelighed, at kun de to første Led i Handyrets an- 

det Fodpar ere udvidede og paa Saalerne forsynede med den 

for delte Kjén karakteristiske Beklædning. Den iåjefaldende, 

ogsaa af Rosenhauer udhævede, Lighed, som Broscosoma bal- 

dense viser med den fra gammel Tid bekjendte, i Samlingerne 

just ikke sjeldne, over en stor Deel af den skandinaviske Halvåe, 

det nordåstlige Europa, Skotland og Irland udbredte Scarites 

arclicus Payk. eller, som den nu almindelig hedder, Miscodera 

%) Broscosoma und Laricobius, zwei neue Kåfergattungen, Erlang. 1846; 

tillige optaget i samme Forfatters Beitråge zur Insecten-Fauna Europa's, 

Erlang. 1847. S. 1-5. — En Piece af Putzeys, hvori Dyret beskrives un- 

der samme Navn, og som udkom samtidigt med Rosenbauer's, har jeg 

ikke kunnet forskaffe mig gjennem Boghandelen; den skal afvige deri fra 

Rosenhauer's, at Bygningen af Hannens Mellemfådder slet ikke er omtalt 

(efr. Erichson i Arch. f. Naturgesch., 1847. 11. B. S. 89). 
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arctica, betegner Erichson derimod som en blot habituel og 

ydre. altsaa uvæsentlig, Overeensstemmelse. %) 

Det er ogsaa ganske vist Tilfældet, at saaledes som sidst- 

nævnle Dyr indtil Aaret 1847 overalt blev fremstillet, navnlig 

ogsaa paa Curlis's skjonne Tavle %"), kunde der ikke være Tale 

om at henfåre det, end ikke i videste Forstand, til samme 

Gruppe som Broscosoma-Dyret; hvorimod en Sammenligning 

mellem Curtis's og Rosenhauer's Beskrivelser og Afbildninger 

allerede dengang kunde have viist, at Forskjellen mellem begge 

Slægisbestemmelser væsentlig ikke blev nogen anden end netop 

den ene og eneste, der maatte udelukke Miscodera fra at gjælde 

for en Harpalin: et Resultat, som ikke kunde være naaet, uden 

al stærke Tvivl havde maattet opstaae om Analysens Paalide- 

lighed paa een af Siderne. Intet er nu ogsaa mere vist, end 

at Bygningen af det mandlige Miscodera-Dyrs Fødder er den 

samme som den, der angives for Broscosoma-Dyret; og da nu 

Alt, hvad der ellers hidtil er bekjendtgjort om den førstnævnte 

Form, villigt fojer sig ind under den Diagnose, der af Rosen- 

hauer opstilles for Broscosoma, saa fålger deraf, at den euro- 

pæiske Repræsentant for de Broscusformede Harpaliner har 

været kjendt, om end ikke erkjendt, næsten et halvt Aarhun- 

drede tidligere, end hidtil var antaget. 

Dette har jeg længe vidst og tillige for længe siden gjort op- 

mærksom paa. Det hænder nu og da under Forskningens Gang, 

naar den har tilegnet sig nye Synspunkter for Behandlingsmaaden af 

en eller anden Klasse af Gjenstande og denne derved er bleven hæ- 

vet lil et nyt Trin, at det da for den nogenlunde Indviede, der nu 

veed, hvad det kommer an paa, kan synes en saa lidet van- 

skelig Opgave, at besvare derhenhårende enkelte Sporgsmaal i 

%) Arch. f. Naturgesch. 1847. II. B. S. 89. 

%%) British Entomoloyy pl. 346 (1831): Leiochiton Readii. Hvis denne Art 

er forskjellig fra M. arctica, saa staaer den ialfald overmaade nær ved 

denne. 
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Overeensstemmelse med det nye Standpunkis Fordringer, at det 

foles som Præokkupation at fremkomme med saadanne Besva- 

relser, naar særegen Anledning dertil ikke er given i Sammen- 

hængen med en mere omfattende Bearbejdelse af de beslægtede 

Gjenstande. I en saadan Stilling troede jeg at befinde mig 

ligeoverfor Spårgsmaalet om Miscodera - Dyrets systematiske 

Affiniteter, da jeg i Juni 1847 her i Selskabet forelagde en 

Afhandling, der strax efter blev trykt i ,,Naturkistorisk Tids- 

skrift”, og i hvilken Beskrivelser paa et Par meget mærkvær- 

dige nye Slægter tjente som Program for en Række af Bemærk- 

ninger over hidtil oversete Bygningsforhold af systematisk Be- 

tydning i Karabernes Familie. Jeg skulde derfor ikke til disse 

have føjet den Anmærkning %), at Miscodera ,nærmer sig .... 

til Skaritinerne i Habitus og ved de meget smaa Tilhæng paa 

de åverste Bagskulderblade, men gaaer ifålge sine væsentlige 

Karakterer over til Gruppen Harpalini”: dersom ikke den kort 

iforvejen bekjendtgjorte Afhandling om Broscosoma havde lært 

mig, at denne Oplysning ingenlunde var saa overflådig, som 

jeg lidligere antog. Men jeg indskrænkede mig til hiin korte 

Antydning, deels fordi Broscosoma-Dyret ikke var mig bekjendt 

in nalura, og deels fordi det i et Punkt, som nedenfor nærmere 

beråres, angaves at være bygget forskjelligt, ikke just fra hvad 

derom angives hos Miscodera, men fra hvad jeg selv havde 

iagllaget hos denne Form. Da Erichson imidlerlid synes at 

have overseet saavel denne Bemærkning som det Meste af hiin 

Afhandlings åvrige Indhold, og den her paapegede Vildfarelse 

ikke senere er bleven bemærket af nogen Anden, ligesom den 

nu alter er bleven optaget i sin hele Udstrækning i den om- 

fattende Kompilation, Prof. Th. Lacordaire i Liége for Tiden 

udgiver for den RoreVske Boghandel i Paris under Titel af 

Genera des Coléoptéres, og saaledes har Udsigt til videre For- 

plantelse: saa faaer denne i sig selv saa lidet vejende Sag ved 

%) Nalurh. Tidsskr. N. R, II, (1847). S. 356. 
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den nu gjennem snart tredsindstyve Aar fortsatte, atler og atter 

sig gjentagende Miskjendelse af en interessant og lærerig 

Dyreforms Slægtskabsforhold dog tilsidst en Slags Betydning, 

som relfærdiggjør, at jeg endnu engang kommer tilbage dertil. 

Da nu ogsaa Exemplarer af Broscosoma baldense i Mellemliden 

have naaet lil Samlingerne i Kjåbenhavn og jeg saaledes har 

kunnet foretage en umiddelbar Undersågelse, kan jeg til Oven- 

staaende endnu fåje et Par andre Bemærkninger. 

Hos Miscodera ere kun de tre fårste Led af Hannens for- 

reste Fødder forsynede med Beklædning paa Saalerne, hos 

Broscosoma angives derimod, at de fire forste Led ere be- 

klædte. Jeg har gjentagne Gange med den stårste Omhygge- 

lighed undersågt tre mandlige Exemplarer af Broscosoma bal- 

dense, men har intet Spor kunnet finde af Beklædning paa det 

fjerde Led. Den Forskjel, der i denne Henseende har været 

antagen mellem begge Former, maa altsaa ligeledes bortfalde 

som ugrundet. 

Hvad selve Beklædningen angaaer, saa bestaaer den, som 

overalt, hvor den kaldes svampet, af smaa Sugeskaale, der 

bæres paa en lang Stlilk; og forsaavidt den her har nogel Ejen- 

dommeligt, saa ligger det deri, at Sugeskaalene ere paafaldende 

store, men til Gjengjæld hverken tæt stillede eller talrige, lige- 

som de ikke ere blandede med Bårster. Slilkene ere reltede 

skraat udad mod Fodens Spidse og Skaalenes ydre, mod Fod- 

spidsen vendte, Rand er udvidet i Form af et bladagtigt Ved- 

hæng, der er betydeligt længere end selve Skaalen. 

Ifålge hvad der om Mundens Bygning er angivet hos de 

to Former, vilde Forskjellen indskrænke sig til at Hagefligene 

hos Broscosoma skulde være spidse, hos Miscodera stumpe, 

Hagetanden hos den fårste spids og næsten fremstrakt i Linie 

med Fligene, hos den anden stlumpere og især meget kort, 

Tungens Spidse hos den første rundet i Midten, hos den anden 

lige afskaaren. Af disse Angivelser anseer jeg kun den om 



Hagefligenes Form for nogenlunde rig - 

tig. Ved at betragte Underlæben med 

paafaldende Lys og uden Presning 

— saaledes som det overhovedet er 

nådvendigt at undersåge slige Gjen- 

slande, naar man vil undgaae mere 

Å eller mindre grove Skuffelser (1) — 

finder jeg, at Forskjellen især lig- 

BGERAPSORNE ger deri, at Hagen hos Miscodera 

er betydeligt mindre, forefter af- 

smalnet, med kun ved Roden rundede Sider og paa Under- 

fladen mindre dybt hulede Sideffåje, hos Broscosoma en Tre- 

diedeel stårre, dens Sider stærkt buede i deres hele Længde 

og Sideflåjene dybt hulede; at Hagetanden hos Miscodera er 

let indbuglet i Spidsen og læt indenfor denne har en lille 

Grube, medens den hos Broscosoma er temmelig spids; at det 

smalle Parlie, der er afsat af en stærkt ophøjet Kant paa hver 

Side af Hagebugten, hos Miscodera er 

afrundet indvendigt og i Spidsen, der 

ikke rager frem foran Hagens Sidefldje, 

medens dette Partie hos Broscosoma er 

stumpvinklet paa den indvendige Side og 

dets Spidse saavel temmelig skarp som 

ogsaa forlænget noget ud over Sideflåjene. 

De andre Dele af Underlæben ere hos 

Miscodera Miscodera i det Hele lidt slankere end 

hos Broscosoma; Tungens Spidse er hos begge let rundet 

Forhjårnerne afrundede hos Miscodera, fremspringende hos Bros- 

cosoma; de to Tungebårster ere hos den sidste indplantede i 

Kanten mellem Underfladen og den forreste smalle Endeflade, 

hos den fårste derimod i Underfladen lidt bagved Spidsen. De 

ovrige Munddele frembyde endnu færre Forskjelligheder; Man- 

diblerne ere hos Miscodera lidt kortere, hvorimod Smaatænderne 

ved Roden ere lidt anseeligere end hos Broscosoma. 
3% 
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Spørges der nu, om disse smaa Åvigelser kunne begrunde 

en generisk Adskillelse, maa Svaret for Tiden saa meget mere 

blive benægtende, som Arter af de nærmest staaende Slægter 

Promecoderus og Cascellius vides at afvige fra hverandre paa 

en ganske lignende Maade, navnlig hvad Hagelanden angaaer. 

Den lille Forskjel i Habilus — til hvilken kunde føjes, at de 

smaa Gravetorne paa Forskinnebenenes udvendige Side ere langt ; 

mere fremtrædende hos Miscodera — er deels i Almindelighed 

saaledes, som den hyppigt nok viser sig indenfor de mest 

nalurlige Slægter, deels ganske specielt den samme, der gjen- 

findes overalt saavel hos ægte som uægte gravende Former, 

hos Skaritiner som hos Skaritinformede Harpaliner og Ptero- 

stichiner. 

Resultatet bliver da, at Miscodera arctica og Brøscosoma 

baldense, langtfra at danne to Slægter, af hvilke den ene skulde 

håre til Pterostichinernes, den anden til Harpalinernes Gruppe, 

ere Arter af een og samme Slægt af Harpaliner. Skulde de 

derimod engang i Fremtiden, hvad jeg for Øjeblikket vistnok 

ikke kan oversee, ved en sammenhængende Betragtning af hele 

Gruppens Indhold kunne vurderes som generisk adskilte, saa 

maa denne Anskuelse i ethvert Tilfælde ståltes paa ganske an- 

dre Grunde end de hidtil antagne, og navnlig da paa den ved 

nærværende Meddelelse udpegede Forskjel i Hagebygningen. 

Da der saaledes kan blive Spårgsmaal om at træffe et Valg 

imellem de to foreliggende Slægtsuavne, skal jeg tilfåje, at da 

»Broscosoma” er ståttet til en videnskabelig Begrundelse, me- 

dens ,,Miscodera” egentlig kun har ladet sig fastholde ved Tra- 

dition, vilde jeg ubetinget stemme for det fårste, skjåndt langt 

yngre Navn, hvis det ikke ved sin Sammensætning stred imod 

en bekjendt Regel (Philos. bot. $ 227). Thi skjåndt Linné 

om denne Slags Slægtsnavne kun dåmmer: mor placent, medens 

han om den vistnok endnu slettere Art, i hvilken Tilågningen 

til det allerede forhen brugte Navn er stillet forrest, byder: 

excludendum est, og saaledes gjår en Forskjel, der udentvivl 
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grunder sig paa den Betragtning, at medens begge Slags: Navne 

i lige høj Grad stride imod den generiske Bestemmelses Begreb 

og altsaa ere lige ulogiske, have Navnene af sidste Slags dog 

i endnu håjere Grad den Fejl (ligesom de in oides desinentia, 

der omhandles i næste Paragraph), at de egenllig falde sammen 

med Artsnavne: kan der dog neppe være Tvivl om den rette 

Fremgangsmaade, naar der, som her, foreligger et andet, i sin 

Dannelse ulasteligt, Navn til Supplering. Ligesom jeg imidlertid 

erkjender, at den første Deel af disse Yltringer ikke tår regne 

paa Medhold hos de Mange, der grunde Nomenklaturen paa 

Personalhistoric og for hvem den i Grunden er Eet med Syno- 

nymie, er jeg ogsaa belavet paa, at deres sidste Deel, især 

maaskee i Henhold til talrige foreliggende Exempler paa hvad 

der er ligesaa slemt eller endnu værre, gives Udseende af pe- 

dantisk Purisme. Jeg kan dog ingenlunde bekvemme mig til 

nogen af disse vidt udbredte Betragtningsmaader, skjondt jeg 

vil indrømme, at hverken Linnéiske Regler eller overhove- 

det Korrekthed og Smag i Navnes Dannelse og Valg ville kunne 

raade Bod paa det bestaaende Navnevæsens Utilstrækkelighed 

Ul i det Hele at udfylde sin Opgave — en Erkjendelse, man 

dog sidst tor vente af dem, der i fornævnte Henseender lage 

sig Sagen lettest. Sandsynligviis vil Videnskaben om de orga- 

niske Skabninger engang naae frem til en Opfattelse af en saa 

overskuende Eenhed og Sammenhæng, at vort nuværende Be- 

tegnelses-Apparat maa undergaae en Revolution, om ikke reent 

falde bort. Men, saalænge det bestaaer, er det en, om ogsaa 

underordnet, Deel af Videnskaben, og har Krav paa at behand- 

les med samme Omhu som andre Hjælpemidler til Fremstilling 

og Meddelelse. 

Fra Miscodera m. = Miscodera + Broscosoma adskilles 

Promecoderus let nok ved den ejendommelige Form af alle 

Føddernes sidste Led. Med Hensyn derimod til Forholdet mel- 

lem Miscodera og Slægterne Creobius og Cascellius', der synes 

stærkt at trænge til en ny omhyggelig Undersøgelse, seer jeg 
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mig påa Grund af utilstrækkeligt Materiale ikke istand til at 

give de fornådne Oplysninger. 

Der gives dog en Forskjel i Bygning imellem Broscosoma 

baldense og Miscodera arctica, som jeg i det Foregaaende ikke 

har berørt og som Ingen endnu har angivet, men som ikke- 

destomindre er af den Beskaffenhed, at den ifålge en nyere Syste- 

matikers Anskuelse ikke alene maalte opretholde de to Slægter 

som saadanne, men endog henfåre dem til forskjellige Hoved- 

afdelinger i Karabernes Familie. Denne Omstændighed, der er 

en af Grundene til at jeg overhovedet har bragt Spårgsmaalet 

om de to lidtnævnte Dyr paa Bane, giver Anledning til nær- 

mere at belyse dette System, der skyldes den i faunistisk Hen- 

seende særdeles fortjente amerikanske Entomolog John L. Le 

Conte "), og som af Lacordaire i hans ovennævnte Værk (2) 

er modtaget med den håjeste Anerkjendelse, ligesom det ogsaa 

ellers, hvor jeg har seet det berørt, er gaaet fri for enhver 

Modsigelse. 

Det beroer paa ire Ideer, af hvilke jeg holder den ene 

for rigtig, men den er ikke ny, da jeg har fremsat den længe 

for Forf. Den anden er heller ikke ny, og af mig for længe 

siden modbeviist. Den tredie er ny, men, som jeg strax skal 

såge at paavise, ligeledes ugrundet. 

Den fårste bestaaer i at skjelne mellem Cicindeler og Ka- 

raber ved Hjælp af Antennernes forskjellige Indféjning, og findes 

med flere andre didhenhårende Forhold angivet i min Afhand- 

ling: ,To guineiske Karaber” i Naturh. Tidsskr. N. R. II. B. 

4. H. 1847. p. 361-64. 

Ifålge den anden udsondrer Forf. Brachinus fra de åvrige 

Karaber som en egen Hovedafdeling, fordi Bagkroppen, som 

+) Notes on the Classification of the Carabidæ of the United States (Trans- 

aclions of the American Philosophical Society, Vol. X. May, 1853. p. 
263-403.) 
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han udtrykker sig, er sammensat af syv Led, medens de åvrige 

Karaber: kun have sex. — Det Led, Le Conte her betegner 

som det syvende, findes imidlertid hos alle Karaber og er kun 

noget oftere, men ingenlunde altid, fremskudt hos Brachinus, 

ligesaalidt som det altid er tilbagetrukket hos de andre Kara- 

ber. Imod denne Angivelse gjælder saaledes Alt, hvad jeg om 

disse Forhold i Eleutheraternes Bagkropsbygning har paaviist 

imod Erichson, deels i Danm. Eleuth. S. 361, deels i Germ. 

Zeitschr. f. d. Entom. V. B. S. 476. (3). 

Efter saaledes at have opstillet Brachinus som den første 

Hovedafdeling i Familien, deler Forf. den hele tilbagestaaende 

Masse af Former i to Grupper, Harpalini og Scaritini, af samme 

Værdie som den første, eftersom Mellembrystels Epimerer, un- 

der hvilken Benævnelse Forf. sammenfatter Epimerer og Epi- 

sterner, ere deelte ved en lige eller ved en skraa Sulur, med 

andre Ord altsaa, eftersom de virkelige Epimerer ere smalle 

eller brede, linieformige eller triangulære. 

I de Tilfælde, hvor Forskjellen i denne Henseende er ly- 

deligt udpræget, lader denne Inddelingsgrund sig gjennemfåre 

med Lethed, men det skeer da oftere paa Bekostning af de 

naturlige Slægtskabsforhold. Vi finde saaledes en Gruppe, Brosci, 

i hvilken Broscus er stillet sammen med Broscusformede Har- 

paliner imellem Ozæna og Scariles. 

Men i mange Tilfælde er Forskjellen saa svag og vaklende, 

at Undersågeren bliver i Tvivl om, hvorledes Forf. vil have den 

opfattet. Undertiden ere Epimererne af forskjellig Brede og 

Omrids indenfor Grændserne af een og samme Slægt; hos 

Anchomenus angusticollis ere de f. Ex. betydeligt bredere end 

hos de fleste andre Anchomenus- Arter, og noget udvidede o0p- 

efter: Forf. stiller Anchomenus lil Harpalini. Hos Palrobus 

ere de yderst smalle og linieformige, idetmindste hos vore 

indenlandske Arter: Forf. stiller denne Slægt til Scarilini, 

Hos Trechus og Bembidium ere de aldeles overeensstemmende, 

temmelig smalle, noget udvidede opefter: Forf. sliller disse 
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nærbeslægtede Former langt fra hinanden, den første midt i 

Harpalini mellem Lebia og Pterostichus, den anden midt i 

Scaritini mellem Clivina og Carabus. 

Hos Miscodera arclica ere Epimererne trekantede (Epimera 

mesothoracis diagonaliter divisa), hos Broscosoma baldense linie- 

formige (Epimera mesothoracis non diagonaliter divisa, parle 

posteriori brevissima). Den fårste vilde vor Forf. altsaa stille 

til Scaritini, den anden til Harpalini. Efter hvad der i det 

Foregaaende er paaviist, vil det vistnok være overflådigt at 

udvikle nærmere, hvad der alene i denne enkelte Omstændighed 

skjuler sig af Protest mod Le Conte's Betragtningsmaade. 

Udførelsen af denne ned til de underordnede Grupper lig- 

ger det udenfor mit nærværende Formaal at beråre nærmere. 

Der findes idetmindste deri blandt endeel ubetydelige eller 

ugrundede Karakterer og Angivelser een fortræffelig, idet Me- 

lalhorax - Epimererne nævnes som ikke appendikulerede hos 

Loricera , en Bemærkning, jeg anseer for fuldkommen grundet, 

ligesom jeg erkjender det Rigtige i at stille denne anomale 

Form til Elaphrinerne, skjondt af tildeels andre Grunde end 

Forf. (p. 401). Man erkjender overhovedet i denne amerikanske 

Forsker en Mand, som ved rastlås Flid, megen Aand og Dri- 

stighed og temmelig stor Ligegyldighed for europæiske Skoler 

og Tradilioner viser sig vel oplagt til at gjåre gode lagttagel- 

ser. I ovennævnte Arbejde kan han i en vis Henseende siges 

at have været paa Spor efter et af de Forhold, som udgjåre 

Gjenstanden for den nu fålgende Meddelelse: 

3. Om nogle hidtil oversete Bygningsforhold i Insek- 

ternes Thorax, der vise sig at være af gjennemgribende 

Betydning for et naturligt Familie-System. 

De Undersågelser over Centraldelene af Insekternes Thorax, 

som ligge til Grund for denne Meddelelse, var det længe min 

Hensigt allerede paa dette Sted at meddele saa fuldstændigt, at 

de systematiske Resultater umiddelbart bleve eftlerviiste, idet- 
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mindste for Eleutherat-Familiernes Vedkommende. Ved et i de 

sidste Dage foretaget nyt Gjennemsyn "af dette aller og alter hen- 

lagte og ligesaa ofte paany optagne, vidllåftige Arbejde, vaktes 

imidlertid nye Tvivl hos mig, om hvorvidt Undersøgelsen kunde 

siges at være gjennemfårt med et saa fuldstændigt Materiale, at 

enhver af de opstillede Slutninger fik den Grad af Tilforladelighed, 

som jeg &nskede at opnaae. Jeg besluttede mig derfor til for 

Øjeblikket at lade det beroe ved fålgende korte Sætninger, der 

indeholde det Væsentlige, jeg vilde gjåre opmærksom paa, og 

dertil exempelviis at fåje en Gjennemfårelse i en af de slårste 

og i systemalisk Henseende vanskeligste Familier. 

1. Hvor Mesothorax-Pladerne ere udskilte som selvstæn- 

dige Dele af Hudskelettet, lade samtlige Forskjelligheder i Bryst- 

pladernes indbyrdes Sammenstilling sig henføre til fire Kom- 

binationer eller Hovedtyper, som finde deres korte og bestemte 

Udtryk, naar den Andeel nævnes, som hver enkelt af disse 

Plader har i Sammensætningen af andet Par Lemmers Hofte- 

skaale; eller, simplere og mere praktisk: naar det nævnes, 

hvilke det er af -disse Plader, som naae ind til Hofterne, og 

hvilke det er af disse Plader, som ere udelukkede fra denne 

Stilling. 
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[I foranstaaende schematiske Figurer af de fire (1, ll, HI, 

IV) Kombinationer, betegner Tallet 

1: Mesosternum. 

2: Metasternum. 

3: Den ene af de to Episterna mesothoracica. 

4: Den ene af de to Epimera mesothoracica. 

5: Den ene af de to Episterna metathoracica.] 
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2. Mellemhofterne indesluttes 

I. Alene af Mesosternum og Metasternum, med Udeluk- 

kelse af Episterna og Epimera mesothoracica. 

II. Af Mesosternum, Metasternum og Episterna mesotho- 

racica, med Udelukkelse af Epimera mesothoracica. 

I. A£ Mesosternum, Metasternum og Epimera mesothora- 

cica, med Udelukkelse af Episterna mesothoracica. 

IV. Af Mesosternum, Metasternum, Episterna og Epimera 

mesothoracica. 

De hyppigst forekommende Kombinationer ere I og III. — 

I enkelte Tilfælde tager ogsaa en smal Fortsættelse fra det ind- 

vendige Hjørne af Episterna metathoracica Deel i Dannelsen af 

Hofteskaalens Rand. 

3. Disse Former staae i de allerfleste Tilfælde i en saa 

inderlig Forbindelse med Dyrenes naturlige Slægtskabsforhold, 

at de deels komme lil at afgive belydende Karakterer for højere 

Grupper, deels blive en fortrinlig Prévesteen for Betydningen 

af andre zoologiske og anatomiske Karakterer. 

[Karabernes Familie deles ved disse Forhold i to naturlige 

Hovedafdelinger. 

Gjennem Klavikornernes hele udstrakte Række have de Værd, 

deels som Familie-, deels som Gruppe-Karakterer. Sternoxernes, 

Malakodermernes, Heteromerernes, Kurkulionernes, Cerambycer- 

nes og Chrysomelernes store Afdelinger sondres oftere ved dem i 

stårre eller mindre, ved andre væsentlige Træk samstemmende 

Grupper, som tildeels falde sammen med saadanne, der allerede 

ifålge andre Grunde ere opstillede, tildecls med saadanne, som 

man længe har troet ifolge Habitus at turde antage, men som 

det hidtil ikke var lykkedes, zoologisk at omskrive og be- 

grændse.] 

I Karabernes store Familie forekomme kun de to Kombi- 

nationer I og (Il, som allsaa kunne adskilles ved at nævne, om 

Mesothorax-Epimererne naae eller ikke naae Mellemhofterne. 
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Den fårste Hovedafdeling er i nedenstaaende Oversigt udarbej- 

det i Grupper, fornemmelig ved at lægge de Undersøgelser til 

Grund, jeg har bekjendtgjort i 1847 i min ovennævnte Afhand- 

ling: To guineiske Karaber. Efterat jeg, saaledes som det der 

foreligger, havde faaet Blik paa Antennestillingernes gjennem- 

gribende systemaliske Betydning, har jeg af Forskinnebenenes 

ubestandige Bygning hos Siagonini kunnet lade mig belære med 

Hensyn til Forholdet mellem Elaphrini og Carabini, dem jeg nu 

anseer for al udgjåre een naturlig Gruppe. Foråvrigt er For- 

skinnebenenes Bygning benyttet et Par Steder, men jeg anseer 

den overhovedet for at være af underordnet Betydning, som 

man ogsaæ vil bemærke, at end ikke den saa karakteristiske 

Form hos Scaritini her er opfaltet som et Bygningsforhold af 

forste Rang. Cicindelerne kan jeg, i Modsælning til alle an- 

dre Systematikere, fremdeles kun betragte som en Karabgruppe, 

der forholder sig til de ovrige Grupper omtrent paa samme 

Maade som Stenini forholde sig til de åvrige Slaphyliner. 

Carabi 

I. Epimera mesothoracica coxas inferius 
allingenlia. 

A. Epimera metathoracica appendice exteriori nulla. 

1.… Antennæ frontales (v. Naturhistor. Tidsskr. 1847. p. 362). 

1... Cicindelini. 

2. Antennæ pone mandibulas genis insertæ (1. c. p. 362). 

a. Antennæ scrobiculis haud recipiendæ, basi detectæ. 

(I. c. p. 361-64). 

2... Carabint. 

(Inclus. Elaphrinis cum, gen. Loricera Latr. et Migadops Wath .) 

b. Antennæ scrobiculis recipiendæ, sæpissime fractæ (l. c.) 

% Antennæ basi detectæ. Tibiæ inermes. (Mentum 

concretum. Epimera mesothoracica concreta.) 

3. Siagoniné 

(I. c. p. 356-57). 
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5" Antennæ basi lamina frontali supertectæ. Tibiæ 

anticæ palmatæ. (l. c. p. 363). 

4. Scaritini. 

B. Epimera metathoracica appendice exteriori instructa. 

ad. Antennæ basi lamina frontali supertectæ, scrobiculis 

recipiendæ. Tibiæ anticæ integræ. 

5. Hiletini 

(I. c. p. 359). 

b. Antennæ basi detectæ, scrobiculis haud recipiendæ. 

Tibiæ anticæ emarginatæ. 

6. Ozænini. 
(Typ.: Ozæna, Mystropomus, Mormolyce.) 

Il. Epimera mesothoracica coxas inferius haud 

alttingenlia. 

Trib. Carabor. cet. 

(1) En tidligere forsågt Begrundelse af denne Nodvendig- 

hed har Erichson ikke været tilfreds med. (See hans Beret- 

ning om min Afhandling om Micralymma i Archiv f. Naturg. 

1846. II. B. S. 226). Han opstiller her den Paastand, at naar 

jeg anseer det for en Uopmærksomhed, at Dele, der tilhøre 

Overfladen af et stundom gjennemsigtigt Organ, fremstilles som 

liggende paa Underfladen — hvilket, vel at mærke, i min Af- 

handling er yttret i Sammenhæng med den Oplysning, at disse 

Dele af Erichson ere angivne som manglende i de Tilfælde, 

hvor Organets Substants ikke er gjennemsigtig — saa kunde 

man med samme Ret beskylde den Forf., der af to indbyr- 

des modsvarende og fritliggende Organer — Palper f. Ex. — 

ifålge Skik og Brug kun afbilder det ene, for at have over- 

seet, at det andet Organ var tilstede. — Naar en saadan Yttring 
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saa megen Belæring og man selv desuden personlig saamegen 

Opmuntring, maa den forbigaaes med Taushed. Den Misfor- 

staaelse, at E. lader mig sige, at Bilungerne hos Omalinerne 

ovenfra skjules af Tungepalpernes Stammer, antyder desuden 

tilstrækkeligt, at han end ikke paa den Tid, da han skrev dette 

Stykke, var bleven ret fortrolig med disse Deles Leje mod 

hverandre; — heller ikke kan E.'s Erklæring, at det var uden Be- 

tydning for hans Formaal, at fremstille Bitungernes Leje særskilt, 

svække den Oplysning, jeg havde givet, at hans Undersågel- 

sesmaade maatte fore til, at han ikke kunde have fremstillet 

dem saaledes, om end havde villet det, og lil at oversee dem, 

hvor de vare fastvoxne; men at finde dem hårte dog til hans 

Formaal. — Naar E. om et i min Afhandling angivet Forhold, 

Tungeståttens forskjellige Længde hos de to Micralymma- Arter, 

yltrer den Mening, at denne Forskjel beroer paa en Tilfældig- 

hed, eftersom der i Staphylinernes Familie forekommer den 

Evne, til en vis Grad at udstrække Tungen, og han derhos som 

Hjemmel for denne Mening henviser til Gen. et Sp. Staphyl. 

p. 10, hvor der om Tungeståtten hverken siges mere eller 

mindre end: én nonnullis, ut videtur, retraciile: saa maa jeg 

dertil svare, at jeg ikke havde overseet disse fem Ord, men 

at jeg hverken tillagde (ligesom jeg endnu ikke tillægger) en 

saa ubestemt og almindelig Angivelse nogen afgjorende Betyd- 

ning, eller havde ventet at finde den gjort gjældende paa en 

saa vilkaarlig Maade. — Det er endelig ikke korrekt, at E. 

skyder Skylden for sin Mistydning af Micralymma paa det af 

ham benyttede Exemplars Præparationsmaade, og at denne Om- 

stændighed her gjøres til Udgangspunkt for den hele ,Beret- 

ning”, hvorved jeg faaer Udseende af uretfærdigen at have 

forliet den i min Afhandling, medens den dog ikke findes be- 

rort i Gen. et Sp. Staphyl. og følgelig maatte være mig ube- 

kjendt. Den angivne Præparalion var idvrigt meget gunstig for 

at finde Bibjnene, hvis Tilstedeværelse eller Ikke-Tilstedeværelse 
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ikke alene er afgjårende for Spørgsmaalet om Dyrets Slægt- 

skabsforhold, men endog udgjår Hovedsagen ved deltes Under- 

sogelse. 

(2) Delte nye Værk af Prof. Lacordaire's Flid vil idetmindste 

modlages med Taknemmelighed af dem, der have slårre Sam- 

linger at bestyre, og nok kunne behåve at see Koleopterernes 

6000 genera sammenstillede paa eet Sted. Da en Oversigt 

imidlertid ikke kan tilvejebringes i systematisk Form med min- 

dre de af saa mange forskjellige Forfatlere og fra saamange 

forskjellige Synspunkter opstillede Slægter underkastes en kri- 

tisk Behandling, der grunder sig paa en selvstændig Underså- 

gelse af Familiernes Indhold, hvilket i denne Udstrækning vist- 

nok er over enkelt Mands Kræfter', er det et Spårgsmaal, om 

Forfatteren, der ifålge sin Plan indskrænker sig til at pråve de 

angivne Karakterers Værdie paa ,Repræsentanter” (forsaavidt 

han nemlig har kunnet forskaffe sig saadanne), ikke langt bedre 

havde naaet sin Hensigt ved simpelthen at give det Hele i 

alphabetisk Orden. I de hidtil udkomne tre Bind har Forf, ikke 

alene kunnet lægge Erichson's systematiske Undersågelser til 

Grund, men for en stor Deel ligefrem kunnet oversætte hans 

Skrifter; men allerede i Karabernes Familie (402 tættrykte Si- 

der) vise sig Vanskeligheder, som upaatvivlelig i endnu langt 

slårre Udstrækning ville komme frem i flere af de store Fami- 

lier, der skulle afhandles i de fålgende Bind. Det sees nemlig 

strax, at Forf., hvor nye Undersøgelser udfordredes for at be- 

herske og sammenknytte Materialet, har maaltet indslaae den Vej, 

al sammenstille Slægterne efter Habitus og at lade de højere 

Afdelingers Karakteristik blive et Aggregat af de saaledes sam- 

mentrufne enkelte Slægters; men herved er det da tillige blevet 

saa vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at vinde det tilsigtede 

Overblik, at det tår betvivles, om denne Deel af Værket vil 

kunne bruges af Andre end dem, der medbringe et saa ud- 

strakt Bekjendtskab til Gjenstanden, at de kun behåve Bogen 
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til at slaae op i efter Registeret, for at see hvorledes den eller 

den Forfalter har betegnet de enkelte Former, de ikke kjende, 

elier som ere fremstillede i Skrifter, de ikke have Adgang lil. 

Den omfattende Benyttelse, Prof. Lacordaire med saa 

god Grund har gjort af Erichson's systematiske Arbejder i sit 

franske Værk, giver udenlvivl delte en særegen Betydning for 

mange af hans Læsere. Men det synes, som om en saa lang- 

varig Slirren paa denne tydske Sljerne har blændet Forf. en 

Smule, og at delte er Grunden til, at han konfunderer tydske 

Planeter med dens Glands. Et frappant Exempel findes I. $. XV, 

hvor L. Redtenbacher's Fauna austriaca slemples som den be- 

tydeligste Produktion i Koleopterernes Systematik næst efter 

Erichson's Arbejder. I Fortalen til delte Skrift, hvis nyllige 

Bestemmelse jeg foråvrigt antager al være den, at forhjælpe 

begyndende Samlere til en approximativ Bestemmelse af deres 

Forraad, siger R. imidlertid selv, at han kun har afveget fra 

Familiernes Rækkefølge i Slephens's System (som Prof. Lac. 

ikke engang nævner, saalidt som andre engelske Arbejder i 

denne Retning), hvor en strængere og nåjagtigere Begrænds- 

ning af Familierne (hvilken dog ikke skjonnes at have noget 

at bestille med deres Rækkefålge) udfordrede en Afvigelse: 

en Yllring, som sees at skulle forstaaes saaledes, at R. har 

forladt Stephens og rettet sig efter Erichson's Naturg. over- 

alt, hvor Hefterne vare udkomne får vedkommende Hefter 

af hans eget Værk; thi hvor denne Kilde stopper, have Fami- 

lierne strax igjen det samme brogede Indhold som hos den 

engelske Forfatter. Et ligesaa mærkeligt. Tilfælde er passeret 

Prof. Lac. i andet B. S. 364, hvor han tillægger den samme 

lydske Entomolog Æren for den Opfindelse, at slutte Koleopte- 

rernes Familie-Række med Staphylinerne, en Plads for denne 

Afdeling, han finder saa god som enhver anden, rigtignok med 

den Tilføjelse, at de naturlige Slægtskabsforhold derved brydes. 

Da Lacordaire har overseet det Ovrige vedkommende Redten- 

bacher's Systematik, fålger delte forsaavidt med; men langt 
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mere paafaldende er det dog, at han ikke veed eller ikke 

har erindret, at delte fra de engelske Systematikere laante 

Træk allerede findes hos Linné, og at han heller ikke er 

bleven opmærksom paa dels Grund, der naaer tilbage til Old- 

liden, og ikke er nogen anden end den Sammenblanding af 

Staphylin-Formen med Forficula-Formen, der altid har fundet 

Sted og for Fremtiden alltid vil finde Sted paa et vist Trin af 

Naluropfattelse, og som Nutidens Lægfolk i Arthropodernes Natur- 

historie have tilfælles med Oldtidens og Middelalderens lærde 

Mænd. Ved at eftersee Thom. Movfeti Bearbejdelse af Edw. 

Wotton's, Conr. Gesner's og Thom. Penn's entomologiske Efter- 

ladenskaber i Theatr. Insector., kan man erfare, hvorledes Z0o0o- 

logerne betragtede saadanne Ting endnu i 1634. Dette frem- 

gaaer ikke alene af Stykket de Forficula Lib. I. Cap. XXVII, 

hvor en Staphylinus str. s. d. (ifålge Beskrivelse og Lokalitet 

enten St. cæsareus eller castanoplerus) fremstilles som en For- 

ficula; men i Lib. II. Cap. VIL de Staphylino vil man i den 

giftige ,staphylinus vermis”, der aflivede to Heste, og som er 

afbildet åverst S. 198, ikke let miskjende den uskyldige Larve 

til en Nalsommerfugl, Stauropus fagi. Denne Betragtnings- 

maade, ifålge hvilken enhver sexbenet Skabning, der har en 

någen spids Bagkrop, temmelig vilkaarligt kan blive enten 

til en Staphylin eller til en Forficula, er det, som sagt, der 

i forædlet Skikkelse gaaer igjen hos Linné, hos hvem den 

var aldeles berettiget, hos Fabricius, som har optaget den efter 

Linné, hos den ældre engelske Skole, der har beholdt den 

af engelsk Pietet mod Linné, og hos L. Redtenbacher, der har 

udskrevet Stephens. 

Forf. erklærer i Fortalen, at neppe tre af hundrede af de 

benyttede Skrifter ere citerede paa anden Haand. Dette maa 

vistnok forstaaes aldeles bogstaveligt. En god Deel af Indhol- 

det er nemlig redigeret alene efter tydske Uddrag og Anmel- 

delser, hvorved den alvorlige, sandhedskjærlige og overhovedet 

upartiske Forf. er kommen til at begaae mange slemme Vildfa- 
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relser. Detle har jeg for min Deel god Grund til at gjøre op- 

mærksom paa, medens det dog i Betragtning af Værkets Karak- 

leer i det Hele, baade i historisk og zoologisk "Henseende, 

kan synes mindre fornådent at rette Forf's. Fremstillinger. 

(3) Disse Bemærkninger kunne maaskee for den mindre 

kritiske Læser synes noget tilhyllede ved den Indsigelse, der i 

nogle Henseender er bleven rettet imod dem af Erichson. Jeg 

vil derfor heff ganske kort gjentage deres Substants og deref- 

ter vise, at Erichson?s Indsigelse deels er grundet i flygtig 

Læsning af mine Ord, deels i Mangel paa Opmærksomhed for 

hvad der allerede tidligere var udredet om Forholdet mellem 

Thorax og Abdomen, hvilket Sidste jeg nok kunde forudsætte 

som tilstrækkelig bekjendt, eftersom det findes fremsat i en 

Bog som ,Régne animal.” 

Der var fra min Side gjort gjældende (Danm. Eleuth., flere 

Steder, især S. 360-61), at naar Bagkroppens Leddeling skal 

gives den Betydning i systematisk Henseende, som Erichson 

havde tilsigtet, saa blev det fårst og fremmest nådvendigt at 

opfatte den ligeligt hos alle Former. Dette var nu ingensinde 

skeet i Erichson's Arbejder... Thi for det Første havde han 

intet Hensyn taget til, at de forreste Bugled oftest ere mere 

eller mindre rudimentære, og for det Andet havde han i sin 

Betragtningsmaade snart medtaget, snart udelukket de Led, der 

i Analregionen i forskjellige Skikkelser og Betydninger trække 

sig mere eller mindre ind i Bughulen. Det maatte åltsaa, naar 

man vilde anvende Leddelingen som systematisk Karakteer, 

forst bestemmes, hvor man vil begynde Tællingen af Leddene 

som. Abdominalsegmenter, og hvor man vil slutte den. Det 

maalte blive saameget nådvendigere at fastsætte en saadan 

Grændse, som Undersøgelsen ellers blev ledet ind i Bagkrop- 

pens indre Skelet, hvis Struktur er saaledes, at den aldrig vilde 

kunne tilbyde Karakterer for højere Grupper. — I Germ. 

Zeilschr. $. 476-77 øjentages for en Deel disse Sætninger, og 

; 24 
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det paavises dernæst exempelviis for Staphylinernes Vedkom- 

mende, al de Skeletdele, Erichson hos denne Familie har tydet 

som syvende Segment, findes i samme Skikkelse og Betydning 

hos flere andre Familier, ;hvor de af Erichson ikke ere belrag- 

tede som Segment, skjåndt de ogsaa her konsekvent havde 

maatltet ansees for et saadant; at det virkelige forste Rygseg- 

ment af Heer i hans Bemærkninger om Koleoplerernes Bag- 

kropsbygning i Entomol. Zeit. er blevet overseet, medens han 

som saadant har betragtet et forlil afsat Parlie ff andet Ryg- 

segment og dei bageste Afsnit af detle som andet Rygsegment; 

at det virkelige fårste Bugsegment er overseet af Erichson, at 

det svarer til det virkelige fårsle Rygsegment, øg at Staphyli- 

nernes "Bagkrop saaledes, med Udelukkelse af Kloakdækkerne, 

der aldrig have Aandehuller, bestaaer af syv Rygsegmenter;, 

hver med et Par Aandehuller, og syv Bugsegmenter, der par- 

viis fuldstændigt svare til hverandre. 

Naar Erichson alisåa: (Arch. f. Naturg. 1845. II. -B. S. 80) 

finder det at være en utilstrækkelig Bestemmelse til at sondre 

Kloakdækker fra Segmenter, at de fårste ifålge Dyrets Villie 

kunne fremstrækkes og inddrages, saa har han deri Rei; men 

han har Uret i at tilskrive mig en Sætning, jeg intetsteds har 

fremsat; thi hvor jeg har nævnet Fremstrækkeligheden af de 

omtalte Skeletdele, skeer det kun for at vise det Vilkaarlige i 

Erichson's egen Betragtningsmaade. ,Og naar E. istedetfor denne 

mig urigligt tillagte Mening sætter Hensynet til. Aandehullerne 

som det: relte Middel til at udsondre de ægte Segmenter, såa 

maa han have glemt, at det jo netop var dette Middel, jeg an- 

gav, om jeg end overhovedet slet ikke vår gaael;ind paa at 

bestemme det. hele; Forhold i sin Almindelighed. Fejlen i »Be- 

relningen” er altsaa her, at Referenten tillægger mig en: An- 

skuelse, som ikke er min, og at den Anskuelse, han selv op- 

stiller imod den, netop er den, jeg har fremsat. 

"Dernæst siger E., at det af mig efterviiste fårste Bugseg- 

ment riglignok lader sig anatomisk eftervise, men at det ingen 
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Betydning har som Segment, og at ikke dette, men kun det 

folgende Segment, er leddet til Brystet. At det for Tydningen 

af Bagkroppens Leddeling har været af stårste Betydning, at 

dette Segment blev efterviist, vilde det dog være forgjæves at 

benægte; heller ikke kan det kaldes Anatomie, om dette Udtryk 

ellers skal forstaaes som en Misbilligelse, at båje Bagkroppen 

opad fra Baghofterne, hvilken simple Præparation er tilstrække- 

lig lil at finde den omhandlede Deel ved Hjælp af en almindelig 

Lindse; og hvad dets Betydning forresten 'angaaer, da er den 

den samme. som for det fålgende Segment, nemlig ai danne 

Leddeforbindelse med Baghofterne: thi med Brystet, som E. 

siger, har detle aldrig Leddeforbindelse. 

Endelig meddeler min beråmte Modstander, at han ved nye 

Undersøgelser er kommen til den Overbeviisning, at det egent- 

lige fårste”Rygsegment ikke er den Deel, der af mig og tid- 

ligere af ham var opfattet saaledes; delte Segment, siger han, 

er det andet Rygsegment: det fårste er derimod den Deel, der 

sædvanlig betegnes som Rygpladen af Metalhorax. Dette er dog 

ikke noget Nyt; det hører til et betydende og omfattende 

Spørgsmaal i Leddedyrenes sammenlignende Analomie, der har 

en heel fransk og engelsk Literatur. At den omtalte Skeletdeel 

ifålge Udviklingshistorien er abdominal, men at den dog hos 

det fuldkomne Insekt i Betragtning af sit Forhold til Thorax — 

hvortil jeg tillader mig at fåje den Erindring, at de Aandehul- 

ler, der aabne sig i den, i Udvikling rette sig efter Vingernes, 

ligesom deres Tracheer væsentlig tilhåre Thorax-Organerne — 

bedst betragtes som et mellem Thorax og Abdomen svævende 

selvstændigt Parltie uden tilsvarende Bugdeel, er allerede i en 

forlængst tilbagelagt Periode af Videnskaben oplyst af Latreille 

i ”hans fortræffelige Bidrag til Kundskab om Leddedyrenes Tho- 

rax i Mém. du Muséum d”Hist. Nat. Tom. VII, hvor det derfor 

Cp. 19) betegnes med et eget Navn som Segment médiaire. 

Om denne Sag har Latreille desuden senere udtalt sig paa an- 

dre Steder i sine Skrifter, som i Cours d'Entomol. å Pusage 

24+ 
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des éléves au Muséum d”Hist. Nat. Tom. I. p. 231, i Fam. nat. 

du Régne An. p. 259, i Régne Animal Tom. IV. p. 294, 304, 

og Tom. V. p. 264, 428, ligesom ogsaa Audouin i den beråmte 

Afhandling om Insekternes Thorax og i Noterne i Annal. des 

Sec. nat. Tom. 25 (1831) til den franske Oversættelse af Mac Leay's 

Arbejde over Thorax i Zool. Journ. Nr. 18; endvidere har Tyd- 

ningen af Hymenopterernes Thorax med Hensyn til delte Spérgs- 

maal som bekjendt været Gjenstand for en Række af Forhand- 

linger, tildeels allerede paa de ovenfor anfårie Steder, og 

senere ved Lepelletier de St. Fargeau, Wesmael, , Burmeister, 

Shuckard, Ratzeburg, Westwood o. Fl. Hele denne Sag er af 

den Beskaffenhed, at den ikke lader sig afgjåre i en Hast; det 

vilde allerede være et ikke ringe Arbejde, at skrive disse For- 

handlingers Historie saaledes, at Enhver fik sin Ret. 

Hvad ovenfor er oplyst om min Andeel i disse Underså- 

gelser kan tillige tjene som Svar paa Stein's ukritiske Frem- 

stiling i Anat. u. Physiol. d. Ins. Denne Forf, har nemlig, i 

Ubevidsthed om Alt, hvad der i den engelske og franske Lite- 

ralur var forhandlet om Forholdet mellem Insekternes Thorax 

og Abdomen, saagodt som alene ståltet sig til Erichson”s oven- 

for omtalte korte Udtalelser. At hans, fire og tyve Foliosider 

optagende, Undersøgelse ikke har givet noget tilstrækkeligt Resul- 

tat til at bestemme Bagkroppens Skelet i almindelig kompara- 

tiv-analomisk, physiologisk eller systematisk Henseende, har 

Erichson foråvrigt allerede paaviist i Arch. f. Naturg. 1848, 

ll. B. S. 37-38. 

En anden Sag, der er kommen i en, rigtignok kun tilfæl- 

dig, Forbindelse med den ovenfor omtalte, ånskede jeg ved 

denne Lejlighed ligeledes at faae afgjort. Mine Bemærkninger 

om Eleutheraternes Abdomen i Germ. Zeitschr. ere nemlig ved 

en Misforstaaelse af Redaktionen komne til at flyde saaledes 

sammen med nogle lagttagelser over Silphernes Analomie, at 

begge Slykker ere komne til at see ud som et eneste, der 

forer den fra Redaklionen hidrérende, til Indholdet lidet sva- 
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rende Overskrift: Ueber den Bau des Hinterleibes bei einigen 

Kåfergattungen. Om Silpherne anfåres der her blandt Andet: 

»Necrodes ist durch mehrere anatomische Charaktere von den 

ubrigen Silphengruppen "geschieden, z. B. durch den, von der 

bei Silpha und Necrophorus vorkommenden Form, ganz ver- 

schiedenen Bau des Eierstockes, dessen sehr zahlreiche" (40) 

Råhren einer Verlångerung der Eileiter seitlich ansitzen, so 

wie durch die Bildung des mit blinden Fortsåtzen versehenen 

Theils des Dinndarms, wodurch Necrodes nåher an Necrophorus 

geruckt wird, wo der genannte Darmtheil in der Natur nicht, 

wie vielfach <angegeben wird, mit Muskelringen, sondern nur 

mit gråsseren, mehr in die Queere gezogenen und dabei ring- 

formig gestellten blinden Anhången versehen ist. Auch einen, 

wie ich glaube, durchgreifenden, zoologischen Charakter zeigt 

Necrodes .darin, dass die Stigmata prothoracica von den Epi- 

meren des Prothorax nicht bedeckt werden.” Herom yttrer 

Erichson i sin ,Bericht” (Arch. f. Naturg. 1845, IL S. 99: 

»Nécrodes sondert sich im Bau der Eierstécke und des Dinn- 

darms von den ubrigen Silphen ab, und der Verf. 'glaubt auch 

ein åusseres Unterscheidungsmerkmal in den Prothoraxstigmen 

gefunden zu haben, welche bei Necrodes frei, bei den ibrigen 

bedeckt sind. Ich finde dies Merkmal aber nicht so durchgrei- 

fend, den bei S. lacrymosa, welche auch in anderen Beziehun- 

gen die Necrodesform mit den eigentlichen Silphen verbindet, 

sind sie halb bedeckt; sie vermiltelt also auch in diesem Punkte 

den Uebergang. Man hat nur die Wahl entweder Silpha in 

eine gråssere Reihe von Gattungen aufzulåsen oder auch Ne- 

crodes unter Silpha mit zu begreifen, um so mehr als auch 

die ubrigen Silphen im innern Bau keineswegs unter einander 

ibereinstimmen,” Ved at stille Udtrykket ,Necrodes” i Mod- 

sætning til ,den ubrigen Silphengruppen”, ikke, som E. re- 

fererer, til ,den ubrigen Silphen”, sees jeg tydeligt nok al 

have brugt ,Necrodes” i den sædvanlige Betydning af ,,Necro- 

desgruppen” eller ,Necrodesformen,” og det maa overhovedet 
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beroe paa uopmærksom Læsning, at Ref. er kommen til at oversee, 

at mine Bemærkninger ingenlunde tilsigte nogen Opstilling af 

konstige Kjendemærker for konslige Slægter, men kun Oplys- 

ning af Silphernes Bygning overhovedet. Med Hensyn til Aande- 

hullerne, saa ligger det Væsentlige i min Bemærkning natur- 

ligviis deri, at Epimererne hos de andre Silpha-Grupper be- 

dække Aandehullerne saaledes, at de komme til at artikulere 

med Mesothorax-Episternerne. Silpha lacrymosa Schreib. slut- 

ter sig i denne Henseende ligesaa nåje til Oiceoptoma-Gruppen 

som den overhovedet i denne finder sin naturlige Plads ved 

Bygning af "Antenner, Pronotum, Elytra og Stilling af Mellem= 

benene; at betragte denne Silpha mere end-mange andre-Arter 

som en Overgang til Necrodes-Gruppen, 'er blevet en vedtagen 

Skik, men den er uden al Grund. =) 

Ogsaa om dette Punkt hedder det hos Stein (S. 30) i nåje 

Overeensstemmelse med Erichson's Udtalelse: ,,Ausgezeichnet 

kammfårmige, aus 40 Eierrohren gebildete Eierstocke kommen 

nach: Schiddte auch bei der neuerlich von Silpha abgezweigten 

Gattung Necrodes vor; derselbe Forscher hat aber den kamm- 

formigen Bau der Eierstocke der eigentlichen Silphen, der na- 

mentlich bei mit reifen Eiern angefillten Eierståcken so deut- 

lich hervortritt, ibersehen, die Form der Eierstécke bei Silpha 

får verschieden von der bei Necrodes gehalten und diesen ver=- 

meintlichen Unterschied mit zur Rechtfertigung der Trennung 

%) Det forstaaer sig, at: Lacordaire ogsaa her som sædvanlig kun har læst 

. Beretningen”, hvorfor han anfårer det som min Mening ,,que le genre Ne- 
crodes devrait étre conservé” (Tom. II. p. 202). Iåvrigt finder han Iagt- 

tagelsen fuldkommen exakt, men tilfåjer, at man da'endvidere til Necro= 

des maatte henregne. Necrobora Hope (Silpha amerieana), hvis Habitus 

dog er saa afvigende fra Necrodes. Jeg veed ikke, hvad der her har 

vildledet Forfatteren, med mindre han skulde have antaget den hos 

S. americana usædvanlig stærkt fremtrædende Spalte mellem Coxa og 

Trochantin for et Aandehul, I ethvert Tilfælde er det ganske vist, at 

Forbrystets Aandehuller hos S. americana ligge fuldkommen skjulte bag 

de i en skarp Trekant nedstigende Epimerer. 
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beider: Gattungen benuizt” Men ligesaa lidt som den 1815 

foreslaaede Underslægt Necrodes i Aaret 1847 kunde kaldes 

»neuerlich abgezweigt”, ligesaalidt kan det af mine Ord sluttes, 

at jeg havde overseet Æggestokkenes Kamform hos Silpha, der 

har været bekjendt i mange Aar får Stein; men den tilsteder 

meget betydelige Modifikationer, og en saadan er det jeg har 

gjort opmærksom paa i Æggeledernes mærkværdige rårformige 

Forlængelse hos Necrodes, uden at jeg dog derved har lagt 

den Hensigt for Dagen, at stolte en af Videnskaben forlængst 

opgiven, konsltig Slægt. De syv eller otte Fakta, der be- 

kjendtgjåres i det lille Stykke i Germ. Zeitschr., gives alle som 

reent anatomiske, og kunne ikke underlægges en saa over- 

fladisk. Bestræbelse, med mindre man. vilkaarligt vil tillægge 

mine Udtryk en «anden Bemærkelse end den almindeligt ved- 

tagne. 
ll 

I Selskabet blev fremlagt: 

Fra Vetenskabs Academten i Stockholm. 

Kongl. Vetenskabs-Akademiens Handlingar for år 1852 & 53. 
1 Afd. Stockholm 1854 & 55. 

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Fårhandlingar 1853 
& 54. Stockholm 1854 & 55. 

Beråttelse om framstegen i Fysik under år 1851 af Edlund. 
Stockholm 1854. 

Beråttelse om framstegen i insektarnes, myriapodernas och 

arachnidernas Naturalhistorie for 1851 & 52 af Boheman. 

Stockhotm 1854. 
Års-Beråttelser om botaniska arbeten och upptåckter får åren 

1845, 46, 47, 48 & 50. Stockholm 1854 & 55. 

Fra Physicalisch-medicinische Gesellschaft & Wiirzburg. 

Verhandlungen. Band VI. Heft I, Wirzburg 1855, 
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Fra Bataviaasch Genotschaap van Kunsten en Wetenschappen. 

Verhandelingen van het bataviaasch genootschap van Kunsten 

en Wetenschappen. Deel XXV. Batavia 4853. 

Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde. . Jaar- 

gang I. Aflevering I— XII. Batavia 1852, 53 & 54. 

Fra Koninkligk Nederlandsch. Meteorologisch: Institut. 

Meteorologische Waarnemingen in Nederland en afwykingen van 

Temperatur en Barometerstand op andere plaalsen in Eu- 

ropa 1853 & 54. Utrecht 1854 & 55. 

Fra Naturkundige. Vereniging i Nederlandsche Indie. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Jaargang Il. 

Aflevering I—VI. Batavia 1851. Jaargang III, Aflevering 

I— VII. Batavia 1851 & 52. 

— Nieuwe Serie Deel I. Aflevering I—VI, " Batavia 1853. 

== = —  — Il. — I—VI. Batavia 1853. 

== — — — V. ev" I—IV. Batavia 1856. 

Fra Redcliffe Observatory i Oxford. 

Astronomical and meteorological observations made in the ycar 

1853. Oxford 1855. 
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,… Modet den 21% December. 
HE 

KKassecommissionen forelagte Udkast til Budgettet for 1856, som 

efter Discussionen blev vedtaget saaledes: 

Budget for Aaret 1856. 

Indtægter. 

Å. a) Aarlige Indtægter: 

Renter af Selskabets Fonds %). 5,393 Rdl. 46 

Fra det Classenske Fideicommis 200 — 

Etatsraad Schous og FruesLegat 50 — 

For Salget af Selskabets Skrifter 150 —- 

5,793Rdl.46 2 
b) Tilfældige Indtægter ..... 2.200, — 

5,993 Rdl. 46/8 

B. Kassebeholdningen ved Udg.af 1855 %%) omtrent 3,000 — » - 

im) Selskabets rentebærende Capitaler ere: 

1) Obligationer i danske Penge: 25,000Rdl. med 5 pCt. Rente 1250 Rdl. 
7,562 — — 4 — — 3902 —.46/ 
3,400 — — 3 — — 102 — 

125,962Rdl. medRente. . ..5254Rdl, 46 

2) Dansk-engelske Obligationer paa 100 £ Sterl. med 5 pCt. 
Rente og paa 200 £ Sterl. med 3 pCt., tilsammen med 
Benter- dd "Slerl RR SR ERE DS Sa omtrent 94 — 9, - 

3) Bankactier, 300 Rdl. med Udbytte.….......- omtrent 21— ,- 

4) Actier i det Roskilde-Jernbaneselskab , 600 Rdl. (kjåbte 
i;1854J;med Udbytte 63 tere fn sne je "acp Frie omtrent 24 — 9, - 

Tilsammen... 5393Rdl. 46 
Af Selskabets Capitalformue betragtes 100,000 Rdir. som et Fond, der 
ikke maa formindskes, Resten derimod som disponibel til videnskabelige 
Foretagender (ifålge Selskabets Beslutning i 1838). 

+4) Kassebeholdningen var ved Udgangen af 1851: 1598 Rdl. 188; 1852: 
2894 Rdl. 5 6; 1853: 2521 ØRdlr. 41 6; 1854: 2390 Rdl. 65 (+ 527 Rdl. 
78 f anvendt til Indkjåb af Actier i Jernbaneselskabet). 
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Udgifter. 

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed. 

Midde!sum| Middelsum af 

Hales af Udgifter| Udgifterne i | Udgifter i 

i 10 Aar, to Aar 1854, 

Sum: | 4842—51. |. 1852—53. 
I. Embedsmændenes Gager, og "Rdl | Rd |. Rdl 7 Rdl 2 

Budels Lonning ..... 875 | 
Selskabets Folium i Banken | 16 | | 
LåbendeUdgifter til Brænde, | | | 
Lys, Porto m.v. samt Gra- | | 
lificåtionerærdtes rand 250: | 278 | 224.,…=| 232. 50 

1141 | 
IL a) Selskabets Skrifter . . . . 42000 |1645 |1848. - 1495. 44 

Præmier sa HH ROE r 0 400 KØGE 38 1 z 
DOT db oser HE nen 450 | 232 | 171. 200-550 

DenmeteorologiskeComitee | 600 | 594 | 587. | 599. 87 
Regestum diplomaticum .…. f 450 |. 338 | 35. $,1180. , 

3900. | 2885 2641. 2572. 44 

1) Subscription paa 2det Bind af Saxo 
2) 

3) 

7) 

B. Underståttelser til videnskabelige Foretagender. 

Til Cand. Brandt: Subscription af 50 Expl. af 
Udgaven af. Chr. Pedersens . Skrifter. . 5te: Bind. 
Ifålge Beslutning af 17, Marts 1848... … + omtrent 
Til Prof. Allen: Samlinger til Christian den an- 
dens Historie. Bevilget d. 7. Marts 1851 en Subscription 
af 50 Expl. samt 100 Rdl. efter fårste Binds og 100 Rdl. ef- 
ter andet Binds Udgivelse. Før andet Bind. . omtrent 

Til antiqvarisk- geologiske Undersågelser.  Bevil- 
get den 3. Juni 1853 400 Rdl. fordelt paa to eller flere Aar; 
heraf udbetalt 200 Rdl. .....…+ + Rest 
Til Dr. Ørsted: Underståttelse til Reentegninger 
af Skitser af Dyr. Bevilget 200 Rdl. d. 10. Marts 1854, 
at betale forud i mindre Dele; heraf er udbetalt 100 Rdl. Rest 

Til Udgivelse af et Værk "over de" amerikanske 
Ege ved Prof. Liebmann; bevilget 1000 Ral.; den 22. 
December 1854; heraf er udbetalt omtr. 400 Rdl: Rest omtr. 
Til Cand. polyt, J. Thomsen: til Anskaffelse af 
electrodynamiske Maaleapparater. Bevilget indtil.200 
Rdl. den 8. Juni 1855; "heraf er udbetalt 100 Rdl, Rest 

200 Rdl. 

300 . 

200 

100 

600 

100 

1650 Rdl. 



379 

Selskabets Status: 
Selskabets aarlige (og tilfældige) Indtægter omtrent 5993 Rdl. 
Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virk- 

somhed, beregnede rigeligt efter Middelsummerne 
NE RER 10 nen sarte see FREE) oe Felis Da I. 1150 Rdl. 

IL 3000 — 
. —————————— 4150 — 

Til Underståttelser til videnskabelige'Foretagender og 
tilfældige Udgifter haves derfor omlrent ,.....- 1843 — 
Disse to Posters Middelsum for 1842—51 er 1074 Rdl. + 176Rdl. 

— 1250 Rdl. 
for 1852—53 er 1473 Rdl. + 50 Rdl. = 1523 Rdl. 

Udgiften i 1854 var 1712 Rdl. 6 /. 

Paa Budgettel'er. opfort……. . hard sone 1650: — 

Altsaa til Disposition .…. . 193 Rdl. 

Kassecommissionen forelagte folgende 

Regnskab. over Videnskabernes Selskabs Indtægter og Udgifter 

i Aaret 1854. 

Indtægt. md Hg 

Kassebeholdning fra, 18534387 ok Rot de 2524 | 41 
Renter og Udbytte af Selskabets Fonds. 
Inscriplionssummen 70,112 Rdl. til 4 pCt. 

2,804 Rdl. 46 /5 
Kongelige Obligationer 25,000 Rdl. | 

til5 pCt. 1,250 — - 
—= — 4000 Rd. til4£. — 160 — ,- 
— — 3400 Rd. til3 —. 1028 — »- 

Nationalbankens Obligationer 
3200 Rdl. til ÆpCt. 4128 — ,- 

Den almindelige Enkekasses | 
14.250 Rdl, til 4 pCt. 570 — 

Huuseier Creditkassens 
6000 Rdl. tilæpCt. 240 -—  ,- 

Dansk - engelske Laan af. 1837 
200 £St. til 3 pCt. 6 £St. å 8Rdl. 
SED RE MS RE RS GER 51 —,63- 

Dansk - engelske Laan af 1849 
100 £St. 1il5 pCt. 5 £St. å 8Rbd. 
OUN SEE se es me De 43 — 2?0- 

Udbytte af 3 Nationalbankactier å 
UOO RUL SE DSE: 5. seege 2 — 48- fug374 | 84 

Bateris: 104893 26 
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Transp. . . 7893 
Ved Salget af Selskabets Skrifter og Ordbogen 165 
Fra det Classenske Fideicommis. .....….- ; 200 
Det: Schouske ematt 32 5. 2 350 reel arket: 50 

Ved en Omsk 3 22. Da SSR 18 

Sum 8326 
Udgift. 

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed : 
I. Embedsmændenes Gager og Budets Lonning 

875 Rdl. , 
Selskabets Folium i Banken. 16 — +» - 
Løbende Udgifter til Brænde, 

Lys, Porto 0.s. v. samt til 
Gralficationen sr... å9 232 — 50 - 

ISS 
Ordbogen SET ere ende 297 Rdl. 9 

Den meteorologiske Comite. 599 — 87 - 
Regestum diplomaticum . .. 180 — ,- 
Selskabets Skrifter 7 ek: 1495. — 44 - 

2572 
B. Underståttelser til videnskabelige Foretagender : 

Samfundet til den danske Literaturs Fremme 
184 Rdl. 70 

Subscription paa 4de Bind af 
Chr. Pedersens Skrifter . . 166. — 64 - 

Professor Allen åste Bind af 
Samlinger til Christian II, 
Historie; Subscription paa 50 
Exemplarer, og 100 Rdl. . . 316 — 64 - 

Etatsraad Molbech til dansk 
Glossarrenlee se. SYNS rs 200 -— »- 

Overlærer Espersen, Under- 
sågelser om den bornholm- 
ske» Dialpkt:s. 3147 s7134rR se 00 5 

Dr. phil. A. S. Orsted til na- 
turhistoriske Tegninger... 50 — +, - 

Den geognostisk - antiquariske 
BTN ETS SØGE, See 2 son: 

Collectanea meteorologica 

C. Tilfældige Udgifter: 
Kjobt 3 Actier i den Roeskildske Jernbane . | 527 
KåssebeholdinINE —. 0 ons rs ret een SER ERE, 70 2390 

50 

44 
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Hr. Professor Steenstrup meddelte derefter fålgende fort- 

satte Bidrag til Kundskab om Bæverens, Kjærskildpaddens og 

Geirfuglens tidligere Forekomst her i Landet. 

Som Fortsæltelse af hvad jeg i Oversigterne over vore 

Forhandlinger for indeværende Aars Januar-Maaned har meddelt 

angaaende nogle Dyr, hvis forhistoriske Tilværelse her i-Landet 

vi forst i den seneste Tid have lært at kjende, ;&onskede jeg 

endnu i samme Aargang af vore Oversigter al kunne meddele 

nogle nye Kjendsgjerninger, som senere have frembudt sig og 

som ikke uvæsentligen ville udvide vor historiske Kundskab om 

tre af de Dyr, der vare Gjenstand for min foregaaende |Beret- 

ning, hvorfor jeg udbeder -mig Opmærksomhed for 'fålgende: 

Af Bæveren har jeg i indeværende Sommer indsamlet Un- 

derkjæben og de fleste Dele af Lemmerne fra: en Sidedel af 

den saakaldte Christiansholmsmose (tæt udenfor Dyrehaven); 

Knoklerne, som laåae næsten lige ved Bunden, have upaatvivle- 

ligt tilhørt eet og samme Dyr, men de laae ikke saa sammen- 

hængende, at der med tilstrækkelig Grund kunde formodes. at 

have været et helt Skelet. Da jeg netop fra denne Mose har de 

mest talende Vidnesbyrd om denbetydelige Virksomhed, som Lan- 

deis vilde Rovdyr have vist med Hensyn til Knoklers Nedbringelse 

i vore Torvemoser, er jeg ikke utilboielig til at antage, at de 

omtalte Knokler snarere ere Levninger.af en ved Rovdyr hid- 

bragt Bæver, end Levninger af et Dyr, som har havt sin 

Bolig paa dette Sted. Imidlertid har jeg dog ikke paa, Knok- 

lerne kunnet finde Spor af Rovdyrenes Tænder, saaledes som 

de ellers saa karakteristisk ere at finde. paa en Mængde af Mo- 

sernes Knokler. — Vidnesbyrd om Bævernes rolige Liv og 

Ophold i flere af de ældre Vanddrag, der. nu ere Moser, har 

jeg derimod i sidste Sommer fundet paa flere Steder, idet jeg 

oftere har iagttaget saadanne ,Bæverstokke”, som dem jeg i 

min forrige Beretning omlalte fra Mariendals-Mosen. Da .disse 

aldrig kunne miskjendes, naar man først har faaet Oiet aabnet 
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for dem, og da dernæst hver enkelt Bæverfamilie, ja man kan 

sige hver enkelt Bæver, nådvendigvis maa have efterladt sig et 

stort Antal af dem, saa afgive de et ypperligt Hjælpemiddel til 

at komme til Kundskab om Bæverens tidligere Udbredning og 

Virksomhed, og ved disses Hjælp ville vi sikkert inden lang 

Tid faae Vished om, hvorvidt Bæveren har været udbredt over 

Landet, og hvor almindelig og talrig den i det Hele har været: 

— Jeg vil særlig fremhæve tvende Moser, i hvilke'jeg har iagt- 

taget betydelige Mængder af disse sammenhobede og tildels 

afønavede ,Bæverstokke.” Den ene er Brønsholms-Sémose, 

liggende lidt N. for Landsbyen Brønsholm og V. for Lande- 

vejen lil Helsingåer; i dennes vestlige Ende have storre og 

dybere Tårvegrave bloltet en Tårvevæg i en Strækning af om- 

trent 20' Alen, og i denne lodrelte, sorte Térvevægs hele Ud- 

strækning iagttog jeg en vandret Linie af kredsrunde, lysere 

Flåder, der hidrårte fra et stort Antal tæt ved Siden af hinan- 

den og næsten i samme Plan liggende Trægrene, som Spaden 

havde overskaaret og som ved nærmere Undersågelse alle viste 

sig at være saadanne Grene, der vare fældede af Træerne ved 

Bævertænder og ved de samme Redskaber vare blevne beråvede 

en større eller mindre Del af deres Bark. Tykkelsen af disse 

Stykker var meget forskjellig, fra 2 til ÆTommer; Længden syn- 

tes ogsaa al være meget forskjellig. Paa de mer eller mindre 

aføravede Partier i Mosen fandt jeg i-det nederste imod Bun- 

den stådende Tårvelag i alle Retninger mellem hinanden lig- 

gende Grenstykker, hvis Form og Overflade 'viste, at de havde 

samme Oprindelse. Hvorfor. Grenene i den ovennævnte Linie 

vare lagte saagodt som i een eneste Retning, er ikke let at 

afgjåre, især for Den, som aldrig har havt Leilighed til at 

iagttage Bæverens daglige Liv og Færd; men Regelmæssighe- 

den af deres Leiring var saa stor, al de strax gjorde det Ind- 

tryk paa Iagllageren, at de ikke naturligen, men ved en ord> 

nende Kraft udenfra, maafte være komne i denne Stilling. Min 
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forste Mistanke var den, at Mennesket her havde været virksomt, 

men en! nåiere Betragtning visle snart den rette Sammenhæng. 

Den anden Mose ligger i en Slei eller Lavning tæt 0. f. 

Landevejen mellem Gjentofte og Lyngbye, ikke langt fra den lille 

By Vangede, men Mosens Navn lykkedes det mig ikke at faae at 

vide; der var først nylig begyndt at graves i den; Torvegraven 

frembåd i den ene Retning en lodret Væg af 11 Alens Længde, og 

langs hen i denne Væg fandtes 'et Stratum" af længere eller 

kortere, mer eller. mindre tykke Trægrene, der alle vare af- 

skaarne' ved Bævertænder' og" tildels tillige afbarkede ved disse; 

” laae de! ikke saa regelmæssigen i een Linie, som paa fore- 

gaaende Sled, saa dannede de et desto tykkere Lag, thi det 

hele Stratum "af disse Bæverstokke' var idetmindste 3 Qvarteer 

tykt; hvorlangt "det strakte sig hen i den uopskaarne Del af 

Torven, kunde naturligvis ikke afgjores; Laget laae i en Dybde 

af henved 3 Fod. Paa ingen af disse Steder fandt jeg Knokler 

af Dyret; men det er at vente, at vi fra saadanne Steder, paa 

hvilke Bæveren saa kjendelig har hayt et mere dagligt Ophold, 

skulle "efterhaanden faae det til en Sammenligning med de paa 

enkelte Punkter i Europa endnu levende Bævere nådvendige Ma- 

teriale af Knokler. — Udenfor Sjælland havde vi hidtil ikke 

fundet Spor af dette Dyr; i sidste Sommer har Museet imidler- 

lid blandt Gjenstande, der vare opgravede af Moser i Fyen og 

af Hr. Conferentsraad Vedel-Simonsen til Eldvedgaard indsendte 

til Museet "for nordiske Oldsagér, erholdt. Skjæretanden af en 

Bævers: Overkjæbe,' og der kan saaledes ingen Tvivl være om, 

at Bæveren 'i en/fjérnliggende Tid ogsaa har levet paa'denne O. 

Af Kjærskildpadden -er' der siden min forrige: Beretning, 

hvori jeg kunde anmelde' et andet og tredie Exemplars Ankomst 

till Museet, kommet betydelige Levninger for Dagen, og jeg har 

dennegang den Glæde at kunne anfåre, at Museet i Lobet af 

denne Sommer har modtaget fire fuldstændige eller temmelig 

fuldstændige Ryg- og Bugskjolde, og desuden flere stårre Par- 
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tier af disse, samt; nogle låse Knokler af Lemmerne og Ho- 

vedet,… ialt af mindst syv forskjellige Individer, alle opgravede 

i samme Tårvemose, hvori de tvende sidst omtalte vare fundne, 

nemlig Ladagermosen under Stamhuset Egholm, og ligesom 

disse skylder Museet ogsaa denne nye Tilvæxt til Hr. Kammer- 

herre Wolffgang v: Haffners velvillige Omhu for Opbevaring og 

Indsendelse af de i Moserne påa hans Gods fundne'Gjenstande. 

Tilvæxten har sin videnskabelige Værd ikke alene. i: det tilveje- 

bragte … forågede Sammenligningsmateriale, som- allerede "nu 

viser meget idinefaldende Forskjelligheder, der maaskee: maa 

tydes som Kjønsforskjæl, men ogsaa i de grundede Udsigler, 

den giver os til at erholde et nogenlunde fuldstændigt Materiale 

til et nåiere Studium af denne Fortidsform, I den Henseende 

fortjener det vistnok allerede her i denne korte Meddelelse at 

fremhæves, at det ved en hensigtmæssig Behandling; er lykke- 

des! at bevare Hornbeklædningen paa stårre Partier af Bug- og 

Rygskjoldene og det endog med de oprindelige Farvetegnin- 

ger, hvilket er af stor Vigtighed med Hensyn til en strengere 

Bestemmelse af Arten. og en fuldkommen Afgjårelse af dens 

Artsidentilet med den i Mellemeuropa endnu levende. 

Med Hensyn til den Tid, fra hvilken disse talrige Skild- 

paddelevninger hidrøre, vil jeg endnu anfåre, at de alle ifålge 

Hr. Kammerherrens skriftlige Meddelelse ere fundne i en be- 

stemt Dybde af Mosen, temmelig nær ved Bunden, og netop 

i et Lag af Tårven, hvori der” ogsaa findes hyppige Levninger 

af andre Dyr, og det underliden saaledes blandede med disse, 

at det forekom Indsenderen usandsynligt, at ikke alle disse Ind= 

blandinger skulde være nedkomne i Tårven samtidigen. De 

ovrige mig sendte Knokler fra denne Mose tilhøre flere Indivi- 

der af en Oxe, der i visse Henseender ligner Bos frontosus 

Nilss., af Ged, Faar og Svin, alle råbende at være af Husdyr 

og at være af tilberedte og spiste Individer; nogle af dem bære 

tillige Spor af Hundegnav; enkelte Skaar af grove og simple 

Lerkar bleve fundne med dem. — Ere Skildpadderne, som ikke 



385 

viste det ringeste Spor af at være blevne spiste eller bare Mærker af 

noget Redskab, omkomne og begravede paa Bunden af den da- 

værende Vandmasse samlidigen med at disse Levninger af Hus- 

dyr ere nedkomne deri, da kan der ikke være nogen Tvivl om, 

at disse Skildpadde-Individer baade ere yngre end Landets op- 

rindelige Dyreverden, og end Urindvaanernes Tid, eller Steen- 

alderen, og kun kunne være -et Par Aartusinder gamle. — 

Knoklerne af Husdyrene havde idvrigt deres Interesse som 

Bidrag til Oplysning om vore Husdyrs dunkle Fortidshistorie, 

da der fra flere Moser ere komne ikke faa saadanne Samlinger 

af Knokler frem, der alle have en mærkelig Overensstemmelse 

og vistnok hidrøre fra een og samme Tid, eftersom de vidne 

om een og samme Levemaade hos Beboerne. 

Fra Urindvaanernes Kjokkenmådding ved Havelse har jeg i 

indeværende Sommer til Museet erholdt endel Knokler, som 

dels ere indsamlede af mig selv, dels modtagne af Hr. stud. 

polyt. Feddersen, der oftere har underståttet mine palæologiske 

Undersøgelser ved Indsamling. Det vigligste af de derved til- 

vejebragte Bidrag til Oplysning om vor forhistoriske Fauna giver 

unægtelig en af Hr. Feddersen udgravet håire Overarmknokkel af 

en Fugl af de saakaldte Svartfugles Familie, og navnligen nær- 

mest hidrårende fra en Alca. Denne Knokkel har imidlertid 

tilhort. et Individ, der maa have været stårre end de største 

Exemplarer af vor almindelige Alk, Alca torda L., medens den 

dog er ikke saalidt mindre end den tilsvarende Knokkel af 

Geirfuglen, Alca impennis L., saaledes som det vil fremgaae af 

en Sammenligning af omstaaende Træsnit og den i min sidste 

Meddeletse givne Figur 4., der netop i naturlig Størrelse 

fremstiller det samme Ben af Geirfuglen, og det just fra den 

samme Side af Fuglen. Foruden Størrelsen er endnu ved denné 

Knokkel at lægge Mærke til den særdeles ringe, meget slærkt 

sammentrykte indre Hulhed og de overordenlig tykke Benvægge; 

det første Forhold antyder, at Knoklen ikke vil kunne hid=- 

25 
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råre fra mogen flyvende Fugl, og i Forbindelse med det 

sidste tillige, at denne Mangel paa Flyveevne neppe skal så= 

ges deri, at Fuglen har været en Ungfugl med endnu ikke 

fuldendt Vingeudvikling, men deri, at den har været en ældre 

til Flugt aldeles ikke bestemt Fugl, saaledes som Tilfældet er 

med Alca impennis L. Skulde, tvert imod det der nu synes det 

naturligere, et foråget Materiale af Gejrfugle-Knokler — thi for 

Oieblikket synes der i Europas Museer ikke at være et eneste 

Skelet af Fuglen, endsige Knokler af Fugle af forskjellige Aldre, 

— vise, at Knoklen snarest tilhårte en Ungfugl, saa vilde den 

give et Bidrag til Kundskab ikke blot om Fuglens forhistoriske 

Ophold ved vore Oer og paa disses Fjorde, men tillige om dens 

Ophold paa disse just i dens Yngletid; er den, som alt synes at 

råbe, af en gammel Fugl, da antyder den, at enten maa Alca 

impennis have frembudt en usædvanlig Forskjel i Størrelse, eller 

den maa have havt en mindre til Flugt uduelig Art ved Siden 
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af sig, der da maålte være forsvunden og udryddet tillige med 

den, hvilket sidste forekommer mig det sandsynligste, Under 

alle Omstændigheder "vækker altsaa denne Knokkel interessante 

Spørgsmaal, til hvis Besvarelse det vil være vigtigt at skaffe 

Materiale tilveje. 

Da nu Spårgsmaalet om den- saagodtsom forsvundne og 

udryddede Geirfugl atter er kommen paa Bane, vil jeg benytte 

Leiligheden til at fuldstændiggjåre, hvad jeg forrige Gang med- 

delte om denne Fugls Udbredning i det nordlige Atlanterhav i 

den historiske Tid. I den Anledning tilfåjer jeg da, at fort- 

satte Undersøgelser have vist mig: at Geirfuglen har i 16de, 

17de og tildels ind i 18de Aarhundrede været udbredt ved 

Nordamerikas Kyster lige ned til Cap Breton. eller til 46%" N. B.; 

ai den i de første af disse Aarhundreder var der endog i et 

overordenlig stort Antal, [saa at enkelte Oer fik særegne Be 

nævnelser efter den] og tjente som et væsenligt Provianterings- 

middel paa de første Udrustninger til Afbenyttelsen af de rige 

Fiskerier ved disse Kyster; at dens Hovedudbredning i den hi- 

storiske Tid altsaa netop har været ved Nordamerikas Kyst, men at 

den ved et uhårt Myrderie, netop i dens Forplantsningstid, er 

blevet aldelés udryddet der; at det Punkt, hvorpaa den længst 

har holdt sig, er en lille Ge ved Newfoundlands-Kyst, Funks-Island 

kaldet, at de af Naturforskeren P. Stuwitz iagttagne og ind- 

"samlede Geirfugle-Knokler netop ere fra denne lille Oe+), og at 

Figuren i Edwards var udfårt efter en Fugl fra en Fiskebanke i 

denne Oes Nærhed, hvad jeg i forrige Meddelelse gjorde op- 

mærksom paa; at Navnet ,Pengwin” for denne Fugl gaaer saa langt 

tilbage i Tiden og var en hos Såfarende saa almindelig Be- 

-nævnelse paa den, at det neppe kan være laant fra de nu saa- 

kaldte Pingviner i den sydlige Halvkugle, men maa snarere fra 

+) Efter den de enkelte Knokler paahængte Etiquette var i min forrige Med- 

delelse Findestedet for dem angivet som ,,Fogo”, hvilket herved ifålge 

bedre Oplysning rettes. 

25% 
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vor. Geirfugl være overfårt paa disse, ligesom det ogsaa synes 

aldeles at være af wallisisk Oprindelse. 

Anmærkning. 

Endnu mere end forrige Gang maa jeg indskrænke min Angivelse af de 

Kilder, hvorpaa jeg ståtter forangaaende Fremstilling; idet jeg derfor henviser 

til Naturhistorisk Forenings videnskabelige Meddelelser for 1855, hvori jeg 

agter at optage de vidtlåftigere Optegnelser til dette Emne, berårer jeg her til 

Veiledning for Andres Undersågelser kun Fålgende. Som Geirfugle- eller 
…Pengwin”&er anføres paa Kortene især tvende smaae Oer eller Ogrupper, den 

ene ved Newfoundlands Sydkyst, den anden ved sammes Østkyst, omtrent un- 

der 4719 N.B. og 579 V. L. fra Paris, og 509 N. B. og 53? V. L. fra Paris 

(smign. f. Ex. Kortene til Charlevorø's histoire et description générale de la nou- 

velle France. Tom. III. 1744. Chartes VII og VI, og Anspachs Beskrivelse over 

Newfoundland 1821, i Bertuchs neue Bibliothek von Reisebeschreibungen. B. 

XXX.). At disse Oer have Navn efter store Fugle, som forhen i stort Antal 

opholdt sig paa Øerne, sees fornemlig med Sikkerhed af de ældste Beretninger 

om Reiser til denne Del af Nordamericas Kyst (smlgn. Jacques Carthier's Reiser 

1534 og 1535, Hores Expedition 1536, Anth. Pakhursts 1578, Sir Humphry 

Gilberts 1583, Silvester Wyets Reise 1594, m. fl., hvilke Reiser neppe findes i 

nogen Originaludgave paa vore Bibliotheker, men ere optagne i Hakluyts i 

Aaret 1600 udgivne fortrinlige Collection of the early Voyages etc., der i det 

nye Optryk fra: 1810 findes paa det i flere Retninger rige Classenske Biblio- 

thek; see denne Hakluytske Samling Vol. III. p. 250, 254; S, 168; S. 172-73; 

S. 242). —- 1 -disseReiser nævnes denne ,,Pengwin” ikke blot som en stor Fugl, 

men som en ikke-flyvende Fugl, og hos enkelte angives saameget om Farven 

og Vingen, at man maa ane Geirfuglen under Beskrivelsen; denne Anelse bli- 

ver til en stærk Formodning ved den Edwardske Fugls Hjem, og til Vished 

ved de af Stwwitz hjemsendte Knokler. — Aarsagen til dens Udryddelse anty- 

der den i ovennævnte Reiser skildrede stærke Bortfangst og endnu mere den 

i Stuwitz's Dagbog optagne Beretning om dens skaansellåse Behandling, — 

hvilken Beretning, der er mig velvilligen meddelt af Prof. Rasch i Christiania, 

tilligemed andre Oplysninger vil blive optagen paa ovennævnte Sted, 
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Il samme Måde meddeelte Etatsraad Forchhammer fålgende 

Undersøgelse over Metallerne i Havets Dyr og Planter. ; 

I min sidste Afhandling om Metallernes Fordeling i Steen- 

og Jordarterne viste jeg, at de komme med de plutoniske Bjerg- 

arter som Silicaler fra den dybere Deel' af Jorden. Naar che- 

miske og physiske Kræfter senere omdanne Bjergarterne, blive 

de ledsagende kiselsure Metalforbindelser vel ogsaa omdannede, 

men de blive i Almindelighed derved ikke mere oplåselige 

i Vand, og de fålge da med de forandrede plutoniske Bjergar- 

ter, som i deres nye Form efter at de ere afsatte af Vandet, 

hvori de have været udrårte, danne de kiseélrige neptuniske Dan- 

nelser. Heller ikke naar disse ved senere Indvirkning-af Var- 

men og tildeels af Dampene atter lide en Forandring, og blive 

til metamorphiske Dannelser afgive de Metalforbindelserne. Jeg 

har i den anfårte Afhandling antydet, at disse Iagttagelser vilde 

være skikkede til at give os et fast Tilknytningspunkt til For- 

klaringen af Metallernes Samling i Gange og Indlag, idet de 

deels vise, al de i Gangene forekommende Metaller og Gang- 

stene ligeledes forekomme i de omgivende Bjergmasser, deels 

godigjøre, at de ved Indvirkning af det almindelig udbredte 

Kogsalt under håiere Tem peraturer kunde låsrives fra Kiselsy- 

ren, og gjøres oplåselige i Vand. Det blev endvidere viist, at 

de to Luftarter, der udvikle sig fra Jordens Indre og gjennem- 

lrænge Skorpen, Svovlbrinte og Kulsyre, ved deres chemiske 

Tiltrækninger vilde udskille de Forbindelser, der snart danne Malm, 

" snart de Gangarter, som ledsage hine, og som i Forening med 

hinanden danne Gangenes Udfyldning. Denne Udskillelse vilde 

da finde Sted, hvor Oplåsningerne og de indvirkende Luftarter 

kunde mådes d. v. s. i Bjergenes Revner, der danne Kanaler 

for disse bevægede Stoffer. 

Der staaer endnu tilbage, at undersåge de Bjergarter, hvis 

Materiale har været oplåst i Vandel, og senere deels ved reent 

chemiske, deels ved organisk-chemiske Virkninger ere blevne 

udskildte af dette Oplåsningsmiddel. " Jeg mener her naturlig- 
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viis. Kalkstenen og .de ; dermed nær beslægtede dolomitiske og 

mergelagtige Steenarter: Disse mæglige Masser indeholde Me- 

talgange ligesaagodt som;;de andre, men de vise en særegen Cha- 

rakteer. med Hensyn til de deri forekommende Metaller. . Først 

og i stårste Mængde finde vi Blyet, som det meest charakteri-= 

stiske Metal i Kalkstenen, og med Blyet forekommer altid, 

skjåndt i meget ringe Mængde, Sålv, dernæst Kobber, Zink, 

Jern og Mangan.  Undlagelsesviis. findes i enkelte Dannelser, 

Kobalt, Nikkel og nogle andre endnu mindre hyppige Me- 

taller.» Jeg begyndte derfor at undersåge den. Kalksteen, af 

for længe siden afsluttede Formationer, som bærer mindst 

Præg af en gjennemgribende, chemisk Virksomhed, nemlig 

Kridtet, men jeg fandt snart, at jeg maatte gaae længere 

tilbage, til Dyrenes Kalkskaller og Planternes Aske. Imidlertid 

skal jeg forend jeg gaaer over lil Angivelse af de saaledes 

vundne Resuilater, angive den Methode jeg brugte, da, den 

er afvigende fra den som jeg har benyttet ved Analysen af. de 

plutoniske Steenarter, og er den samme saavel for Kalkstenen som 

for de kalkafsondrende. Dyrs Huse. Jeg udsatte forst de Mas- 

ser, som jeg vilde undersåge, for en Glådhede. Ved Kridtet 

er delte forholdsviis af ringe Betydning; men ved Sneglehusene, 

Muslingerne og Korallerne af Havets nuværende Fauna er delte 

en væsenllig Betingelse for at kunne gjennemføre Analysen 

uden altfor stor Tidsspilde. Derved forstyrres nemlig de orga- 

niske Substantser, der ellers i hi Grad forsinke Filtreringen af 

Kalkens Oplåsning i Syrer. 

N 1) Efterat Substantsen er brændt, bliver den overgydet 

med Saltsyre og den Forsigtighed iagttaget, at man ikke hæl- 

der for megen Saltsyre ad Gangen paa Kalken; efterat Syren 

er mættet, frahældes Oplåsningen, og saaledes videre, indtil Alt 

er oplåst. Oplåsningen mæltes med Svovlbrinte og uden al 

adskille det derved, fremkomne Bundfald bliver der tilfåiet Am- 

moniak, indlil den er overmættet dermed. 

2) "Svovlmetallerne og den med samme bundfældte phos- 
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phorsure Kalk og Fluorcalcium blive samlede paa et) Filtrum, 

udvaskede, nedskyllede i et Bægerglas og digerede med meget 

fortyndet kold Eddikkesyre. Manganet og den stårste Deel af 

;Jernet oplåser sig herved. 

3) Det fra Oplåsningen skilte og udvaskede Bundfald bli- 

ver alter skyllet fra Filtrum og digereret med meget fortyndet, 

kold Saltsyre, Zink, Resten af Jernet og den phosphorsure Kalk 

samt Fluorcalcium blive oplåste, medens Bly, Kobber og Sålv, 

samt Kobalt og Nikkel blive uoplåste tilbage. 
4) Denne Deel af Bundfaldet af Svovlmetallerne bliver atter 

nedskyllet i en Skaal og inddampet med Salpetersyre; efter Oplås- 

ningen i Vand, hvorlil der er sat lidt Salpetersyre, bliver Svovl 

og svovlsuurt Blyilte uoplåst tilbage, tilligemed et Spor af Sålv, 

hvis Saltsyren ikke har været fuldkommen udvasket ved de sidste 

Svovlmetallers Behandling (3). Ved Forbrændingen af Filtret bliver 

svovlsuurt. Blyilte og metallisk Sålv i Digelen.… Det svovlsure 

Blyilte bliver oplåst ved gjentagne Kogninger ved kaustisk Na- 

tron, og af Oplåsningen bundfældet med Svovlbrinte. . Efterat 

Filtrumet med det i kaustisk Natron Uoplåste er bleven brændt, 

er man sikker paa at det muligen tilstedeværende Sålv er i 

metallisk Tilstand; man kan nu oplåse det i Salpetersyre og 

vise dets Tilstedeværelse ved Sallsyre, Den salpetersure Oplås- 

ning bliver overmættet med Svovlbrinte:og henstaaer i 24 Timer. 

- Svøvlbrinte-Bundfaldet samles paa et Filtrum, udvaskes og bræn- 

des, og ved gjentagen Kogning med en Natron Oplåsning bliver 

alt Bly udtrukken, og som Svovlbly bundfældet af sin Oplåsning. 

Residuet bliver oplåst i Salpetersyre og overmættet med Ammo- 

niak, der oplåser Kobberet. Af de Metaller, som af en suur 

Oplåsning bundfældes med Svovlbrint, har jeg i Havels Organis- 

mer ikke fundet andre end de 3 nævnte: Bly, Kobber og Sølv. 

5) Den salpetersure Oplåsning, hvoraf Svovlbrinte har 

bundfældet de nylig nævnte Metaller, kan endnu indeholde Ko- 

balt og Nikkel. Da den desuden indeholder en rigelig Mængde 

Svovlbrinte, bundfælder Ammoniak, Købalt og Nikkel,ghvis de 
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ere tilstede, med bruun Farve, og de ledsages da hyppigen 

af lidt Jern, som har fulgt med de andre Metaller. 

Den saltsure Oplåsning (32, som indeholder Jern, Zink, de 

phosphorsure Salte og Fluorforbindelserne, bliver iltet ved Til- 

sætning af lidt chlorsuurt Kali og Inddampning, fortyndet med koldt 

Vand og digereret med kulsuur Kalk, hvorved Jerntveilte,- de 

phosphorsure Salte og Fluorforbindelserne blive bundfældte, me- 

dens Zinken bliver i Oplåsningen. Af denne Oplåsning bundfælder 

Svovlbrinteammoniak, Svovlzink med Svovlforbindelserne af andre 

Metaller, der muligen kunde være tilstede, og det saaledes ud- 

skildte Svovlzink har efter Glådningen i Almindelighed en brunlig 

Farve, der hidrører fra en ringe Mængde Mangan, som ikke er op- 

låst vedEddikesyrens Indvirkning paa Svovlmetallerne. Dette urene 

Zinkilte bliver nu oplåst i Saltsyre, overmættet med kaustisk Natron 

og Zinken bundfældet med Svovlbrinte.. Det viser nu naar det ophe- 

des, den eiendommelige gule Farve, som forsvinder ved Afkjålingen. 

Den eddikesure Oplåsning (2) indeholder fordelneste en 

forholdsviis stor Mængde Mangan, og undertiden findes der i 

nogle Pråver en yderst ringe Mængde Metal, der synes-at være 

Kobalt og Nikkel, | 

6) Del slaaer endnu tilbage, al undersøge de i. Saltsyre 

uoplåselige Stoffer fra den fårste Oplåsning (1). Filtrumet bliver 

brændt og det, der nu bliver tilbage viser sig at være Kisel- 

syre og svovlsure Salte af Kalk, Strontian, Baryt underliden med 

et Spor af svovlsuur! Blyille; de blive decomponerede ved Smelt- 

ning med kulsuurt Natron, Udvaskning med Vand og Oplåsning 

af Residuet i Salisyre. Da det sjeldent lykkes ved denne før- 

sle Behandling at bortfjerne den hele Mængde Svovlsyre, maa 

Residuet fra den saltsure Oplåsning endnu engang underkastes 

den samme Behandling. Bly udskilles nu ved Svovlbrinte og 

Baryt og Strontian ved en Opløsning af svovlsuur Kalk. 

Den første Undersøgelse, jeg foretog, bestod deri, at jeg 

som anfårt tog Kridt fra Måen, og Aarsagen hvorfor jeg netop 

valgte Skrivekridlet, var den, al denne Kalksteen paa den ene 
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Side bærer tydelige Spor af saa godt som udelukkende at være 

dannet af Sådyr, idet kun enkelte, tildeels tvivlsomme Conferve- 

traade forekomme i den, medens paa den anden Side ogsaa 

den umiddelbare chemiske Virkning (den som er uafhængig af 

Ørganismerne) der ved de fleste Kalksteen viser sig virksom 

ved Massens Hærdning, synes al være aldeles tilbagetrængt. 

Jeg anvendte 4 Pund af denne Masse og behandlede den 

som” får angivet. I den eddikesure (2) og saltsure (3) Oplås- 

ning! fandtes af Metaller kun Jern og Mangan. Del i Saltsyre 

uoplåselige Svovlbuudfald (4) bestod i Bly og et Spor af Kob- 

ber. Den i Saltsyre uoplåselige Deel af det anvendte Kridt 

bestod af Kiselsyre, et Spor af Blyilte og Baryt. 

41 Pund Pocillopora alcicornis, gav i den eddikesure Op- 

låsning (2) kun Jernilte og lidt phosphorsuurt Kalk, men ingen 

Mangan. —Oplåsningen i fortyndet Saltsyre (3) indeholdt ligele- 

des: kun Jern og phosphorsuur Kalk, men ingen Zink." I det i 

Saltsyre buoplåselige Bundfald (4) fandtes 0,015 Gran Kobberilte, 

0,003 metallisk Sålv og der erholdtes- endvidere deraf 0,027 

svovlsuurt Blyilte = 0,018 Bly. 

Det ved den oprindelige Oplåsning tilbageblevne Resi- 

duum (6) gav endnu 0,020 svovlsuurt Blyilte og 0,009 Kobber- 

ilte. Desuden syntes der at være et Spor af Baryt tilstede, men 

altfor lidt til at jeg kunde”angive det med Bestemthed. 

1 Pund Heteropora abrotanoides gav ved en lignende Be- 

handling 0,227 svovlsuurt Blyilte (= 0,155 Pb.) og 0,022 Cu. 

og et neppe iagltageligt Spor af Solv. 

1 Pund meget omhyggeligt vaskede Skaller af Mytilus de- 

dulis gav ligeledes svovlsuurt Blyilte i stérste, og Kobberilte i 

en kjendelig Mængde, men jeg fandt ikke Spor af Sålv og lige- 

saalidt Spor af Zink eller Baryt. 

"Et lignende Resultat gav Ostrea edulis øg Chama gigantea. 

Af disse Undersågelse fremgaaer at Havets kalkafsondrende Dyr 

foruden det meget udbredte Jern med stor Regelmæssighed in- 

deholde en ringe Mængde Blyilte og en endnu ringere: Mængde 
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Kobberilte, at der endvidere i flere Tilfælde er opdaget Sålv, 

skjondt i en overordentlig ringe Mængde. Zink derimod, Ko- 

balt og Baryt synes enten at mangle, eller al være tilstede i 

en umærkelig Qvantitet. Da nu de bly- og kobberfårende Gange i 

Kalkstenen hyppigen ere ledsagede afZinkmineralier og Tungspath, 

blev det Spårgsmaal endnu at afgjére, -hvorfra disse Ledsagere af 

Kalkstenens Metalgange have deres Oprindelse. Tanken ledes 

naturligviis hen paa de i Havet undertiden i uhyre Masser fo- 

rekommende Planter, og da jeg behåvede temmelig store Qyan- 

titeter deraf, maalte jeg indskrænke disse mine: fårste Forség 

lil de to Sovæxter af aldeles forskjellige: Familier, som fore- 

komme i stor Mængde ved vore Kyster, nemlig Bendeltangen, 

Zostera marina og Blæretangen, Fucus vesiculosus. 

Zostera marina, som den 13de +October 1855 blev taget 

ved lange Linie, i Nærheden af Kjobenhavn, blev skyllet med 

Ferskvand og derpaa tårret og” forkullet. 400 Gran af: denne 

Aske blev taget under Behandling. Foruden Manganet, der fand- 

tes i den eddikesure Oplåsning fandtes Zinkilte i forholdsviis 

betydelig Mængde i den sallsure Oplåsning, nemlig 0,139 Gran, - 

det viste den for Zinkilte charakteristiske Oplåselighed i Am- 

moniak og kaustisk Natron, og ved Opvarningen den gule ved 

Afkjåling forsvindende Farve. Zostera marina ,er derved væ- 

senllig forskjellig fra de egentlige Tangarter, at den indeholder 

en stor Mængde Kiselsyre, som man efter den første Behand- 

ling med Sallsyre for stårste Delen kan udtrække ved kaustisk 

Natron. 

Blæretangen, Fucus vesiculosus, taget samme Dag, som 

Bendeltangen og underkastet samme Vaskning, blev brændt. 

Som bekjendt forbrændes Tangarterne meget vanskeligt, og her 

blev en stor Mængde forkullet Plantesubstants tilbage. Asken 

blev derfor udtrukken med Vand og dénne Oplåsning indeholdt 

hverken Metaller, eller Barytl- og Strontiansalte. Den blev ka- 

stet bort, og det Uoplåste forkulledes nu forholdsviis let Den 

eddikesure Oplåsning (2) indeholdt en stor Mængde Mangan. 
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Den saltsure' Oplåsning (3) indeholdt Zink, Jern og en stor 

Mængde phosphorsuur Kalk; den blev overmæltet med kauslisk 

Natronoplåsning og kogt; af denne filtrerede Oplåsning bund- 

fældte Svovlbrinte = Svovlammonium et rigeligt, graaligt Bund- 

fald, som efterat' være samlet og udvasket blev brændt med 

Filtrumet og viste Zinkens smukke Farvevexel, men antog efter 

fuldstændig Afkjåling ikke nogen reen hvid Farve. Et Spor af 

Jern blev fjernet ved at oplåse det paany i Sallsyre, overmæltlte 

med  Ammoniak, filtrere og derpaa at bundfælde med Svovl- 

”brinte-Svovlammonium. Det ved Glådning deraf udskildte. Zink- 

ilte var reent og veiede 0,290 Gran. Kobber og Bly bleve ud- 

skildte paa sædvanlig Maade. Det i Saltsyre uoplåselige Resi- 

duum (6) var ineget betydeligt og bestod især af svovlsuur Kalk 

og Kiseljord. Det blev decomponeret ved gjenlagne Behand- 

linger med kulsuurt Natron, kaustisk Natron og Saltsyre og de 

smaa, derved vundne Qvantiteter af Metaller bleve tilfåiede til 

de allerede tidligere fundne. 

Tilsidst blev endnu en forholdsviis ikke stor Mængde til- 

bage, der over Lampen blev smeltet med en Blanding af kul- 

suurt Natron og Salpeter, udtrukken med Vand, og det derved 

”Pilbageblevne oplåst i Saltsyre. Denne Operation blev endnu 

engang gjentagen med et lille uoplåst Residuum. De saltsure 

Oplåsninger bleve bundfældte med en Gipsoplåsning og, det 

saaledes udskildte svovlsure Salt veiede 0,989 Gran. Det blev 

atter decomponeret ved Smeltning med kulsuur Natron og Sal- 

peter og behandlet ligesom får. Baryten blev derpaa udskildt 

ved Fluskiselsyre, og den fluskiselsure Baryt overgydet med 

chemisk reen Flussyre +) og Svovlsyre, inddampet til Tårhed 

og glådet. Den svovlsure Baryt vejede 0,576 Gran. Af den 

x) Flussyren bliver i mit Laboratorium destilleret af Kryolith og Svovlsyre. 

Den er fri for Kiselsyre, men indeholder en ringe Mængde Bly, som hid- 

rører fra Blyretorten, og hvorfor den befries ved en Rectification i en 

Platinretort. 
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fluskiselsure Oplåsning bundfældte Svovlsyre 0,176 svovlsuur 

Strontian, som blev forvandlet til Chlorstrontium, der, overgydet 

med Viinaand, brændte med Strontiansaltenes råde Farve. Resten 

af de i Fluskiselsyre oplåste Substanlser bleve, efterat Fluski- 

selsyren var uddreven ved Svovlsyre og Inddampning, bundfæl- 

det med Ammoniak. Den bestod af Jernilte, Manganilte og, 

besynderligt nok, af Zinkilte. 

Denne Undersøgelse af Havets Organismer med Hensyn til 

de Bestanddele, som her interessere os, er vel ikke saa ud- 

strakt, som det var ånskeligt, og især er den. mangelfuld; med 

Hensyn til Dyrsubstantsen selv, idel jeg, som Læseren vil have 

bemærket, med Hensyn til Dyrene saagodtsom udeiukkende kun 

har undersøgt de Kalkafsondringer, der danne deres Skaller og 

Boliger. Dyret selv fortjener i håi Grad Opmærksomhed med 

Hensyn til disse Forhold og i et senere Arbeide skal jeg såge 

ogsaa al udfylde det her Manglende. Men da Dyrenes Kalk- 

afsondringer og Såplanternes Aske spiller den stårste, Rolle; i 

de af Havet afsatte Kalkstene, har jeg villet behandle denne 

Gjenstand for sig. 

For et Par Aar siden bekjendtgjorde Malagutli at han i 

Havets Organismer havde opdaget Bly, Kobber og Sålv. Men 

da denne interessante Undersågelse mere blev meddeelt som 

en Nolits, og ikke var underståltet af nåiagtigere Angivelse af 

de Organismér, som vare undersågle og af Analysens Gang, have 

meget faa Chemikere vovet at stole paa Malaguttis Opdagelser. 

Imidlertid have mine Undersøgelser fuldkommen stadfæstet hine, 

og de have endnu udstrakt dem betydéligt ud over Malaguttis 

Angivelser. Disse Undersågelser laae saa umiddelbart indenfor 

Grændsen af et stort Arbeide, over Havels chemiske og geo- 

geneliske Forhold, som har beskjæfliget mig allerede i en 

Række af Aar og langtfra endnu ikke er fuldtendt, at jeg alle- 

rede for længe siden havde anstillet Undersågelser i''denne 

Retning, og jeg seer mig derfor istand til her at sammenstille 

en Liste over de Stoffer, som ere fundne enten umiddelbart i 

…— xx se ek ER 
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Havet, eller i dets Organismer af Dyr- og Planteriget. Det 

vil da af denne Sammenstilling fremgaae, at en stor Deel af de 

meest udbredte og med Hensyn til alle Jordens Forhold meest 

vigtige Stoffer, forekomme i Havet. 

Disse i Havet forekommende Grundstoffer ere: 

1) Ilt, som Bestanddeel af Vandet og en stor Deel andre i 

Havet forekommende Forbindelser. 

2) Brint, som Bestanddeel af Vandet. 

3) Chlor, som Bestanddeel af Chlornatrium og andre i Havet 

forekommende Chlorider, 

4) Brom, som Bromider, især af Magnesium. 

5) Jod, som Jodure, især i Tangarterne, men ogsaa i Havets 

Beboere af Dyreclassen. 

6) Fluor, som Fluorcalcium, deels ved Inddampning af”Hav- 

vandet, hvor det afsælter sig i Forbindelse med Ki- 

seljord, phosphorsuur Kalk og kulsuur Kalk, desuden 

som en væsentlig, næslen aldrig manglende |Bestand- 

deel af Koralstlokkene og af Havdyrenés Skaller. 
. 

… 7) Svovl, i Forbindelse med Ilt som Svovlsyre, der danne 

Salle med Kalk, Baryt, Strontian, Kali og Natron, 

umiddelbart og let opdageligt i Havvandet selv, men 

samles især i meget stor Mængde i Tangarterne. 

8) Phosphor, som Phosphorsyre; i Forbindelse med Kalk kan 

den opdages i det med Ammoniak frembragte Bund- 

fald i Såvandet, den findes desuden i alle Havets 

Dyr og Planter. | 

9) Kulstof, forekommer i Havet, deels som fri Kulsyre, deels 

søm den ved den frie Kulsyre oplåste kulsure Kalk, 

deels i de utallige Kulstofforbindelser, der sammen- 

sætte Havets Dyr og Planter, deels i endnu ube- 

stemte Kulstofforbindelser, der ere oplåste i Sovan- 

det, reducere det mangan-oversure Kali og formo- 

dentlig hidrére fra dåde Dyr og Planters frivillige 

Decomposition; de synes at tiltage i Mængde med 
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den tiltagende Dybde og det er sandsynligviis disse 

Forbindelser, der reducerer det paa Havets Bund 

afsalte Jerniveilte til lavere Iltningsgrader. 

10) OQvælstof; umiddelbart forekommer det i Sévandet som 

Ammoniak, middelbart spiller det en stor Rolle i 

Havets Dyr og Planter. 

11) Kisel; det forekommer umiddelbart oplåst i Havvandet som 

Kiseljord, og gaaer derfra over til de Sødyr, der 

behåve denne Substants som væsenilig Bestandeel. 

12) Sølv, har jeg jeg ikke umiddelbart kunnet opdage i Sovan- 

det selv, men det forekommer i Koralstokke, (Po- 

cillopora). 

13) Kobber, er ikke opdaget i Havvandet selv, men forekom- 

mer i meer eller mindre stor Mængde i alle Havets 

Dyr og Planter. 

14) Bly, forekommer heller ikke i saadan Mængde i Havvandet, 

at det umiddelbart kan opdages, men spiller ligesom 

Kobberet en Rolle i alle Havets Planter og Dyr, 

hvori det forekommer i betydelig stårre "Mængde, 

end Kobber. ; 

15) Zink, er ikke opdaget i Havvandet, mangler i de hidtil 

derpaa undersågte Havdyr, men forekommer i for- 

holdviis betydelig Mængde i Havets Planter, 

16) Kobalt, forekommer i Havplanterne og findes i de fossile 

Svampe. 

17) Nikkel, synes at ledsage Kobalten i disse Forbindelser. 

18) Jern, kan umiddelbart opdages i Havvandet, og gaaer der 

fra i mere eller mindre stor Mængde æver i Havets 

Dyr og Planter. 

19) Mangan, kan umiddelbart opdages i det af Såvandet ud- 

skildte Jern, spiller en stor Rolle i alle Soplanter i 

hvis Aske det undertiden forekommer i langt stérre 

Mængde, end Jernet; i Havets Dyr er del i det Hele 

taget tilbagetrængt. 
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20) Magnesium. Er den Substants, der forekommer i 'stårste 

Mængde i Havet, næstefter Natrium og Chlor, det 

"gaaer kun i forholdsviis ringe Mængde over i Havets 

Organismer. 

21) Calcium, forekommer som Kalk kun i ringe Mængde i For- 

bindelse med Kulsyre, i stårre Mængde i Forbindelse 

med Svovlsyre. 

22) Strontium, har jeg opdaget umiddelbart i Havvandet og i 

det Foregaaende er det viist, at det forekommer i 

Blæretangen og sandsynligviis i mange andre af 

Havets Planter. 

23) Barium, er opdaget i forholdsviis stor Mængde i Planterne 

og i en meget ringe Mængde i Sådyrenes Kalkaf- 

sondringer. 

24) Natrium, i meget stor Mængde, især i Forbindelse med 

Chlor. 

25) Kalium, i langt ringere Mængde, men dog meget let umid- 

delbart at opdage i Sévandet, sandsynligviis i For- 

bindelse med Chlor etler Svovlsyre. 

De i denne Liste indeholdte 25 Grundstoffer ere netop 

de meest udbredte og vigtigste og netop de, hvis Reactioner i 

Almindelighed ere saa bestemte, at man forholdsviis let kan 

kjende dem. Om. nogle andre, navnligen Bor, er det me- 

get sandsynligt at det som Borsyre findes i Havvandet, men 

vi savne. fine og skarpe Reaclioner for dette Stofa »Maaskee 

burde jeg ogsaa have angivet Aluminium, -som Leerjord, men 

jeg har endnu ikke kunnet overbevise mig om, at delte Stof 

virkelig forekommer oplåst i Havvandet, og finder det sandsyn- 

ligt, at det, hvor det forekommer i Havets Produkter kun har 

været tilstede i en udrårt, ikke oplåst Tilstand. 

Der bliver endnu det Spørgsmaal tilbage, om de saaledes 

i Havets Produkter opdagede Metaller virkelig vilde være istand 

til at fylde Gangene med nogen mærkelig Malmmængde. En 

let Regning vil imidlertid vise at dette er Tilfældet. 1 Pund” 
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Heteropora indeholdt omtrent 4% Gran metallisk Bly og 1 Cu- 

bikfod, som vi formedelst Mellemrummene kun ville regne til 

100 Pund, vilde altsaa indeholde 16% Gran, som vi her ogsaa 

ville afrunde til 21. Qvintin. Et Areal af 500 Fods Længde og 

500 Fods Bredde med en Dybde ligeledes af 500 Fod vil- 

de altsaa kunne afgive 125 Millioner fjerdedeels Qvintin — 

7,812500 Lod = 2441 Centner. En Quadratmiil af samme Kalk- 

steen med en lignende Mægtighed vilde indeholde 5,624000 

Centner Bly, som er omtrent 5% Gange ssaa meget som Eng- 

land producerer aarligen, og omtrent 3 Gange saa meget som 

hele Europas aarlige Bly Production. 

Belænker man nu den store Udstrækning af Kalklagene og 

deres undertiden overordentlig store .Mægtighed, er der uden 

Tvivl intet til Hinder for, at jo alle de Blymalme, som nu vin- 

des af Gange i Sallvands Kalkstene, kunne hidråre fra de i 

Havet levende organiske Væsener. Men her er kun regnet de 

metalliske Substantser, som forekommer i Levningerne af Salt- 

vandsdyrene. Saltvandsplanterne ere langt.rigere paa Metaller 

end hine, og Middelmængden. af Metallerne, til. hvis Samling 

begge Riger have bidraget, vilde derfor ikke være saa lidet 

større. 

Regne vi nu hertil, at de Substantser, der som Gangmasser 

ledsage Kalkstenens Metaller, ligeledes forekomme i Havets Or- 

ganismer,- og derfra gaae over i Kalkstenen selv, saa bliver det 

i høi Grad sandsynligt, at Malmgangenes Udfyldninger i delte 

Tilfælde ligesom i de tidligere omtalte, ved en stor chemisk 

Proces ere uddragne af den omgivende Kalksteen, og ved en 

anden dertil svarende Virkning afsat i Klofterne. 

Der staaer endnu tilbage at undersåge, hvorledes disse 

Substaniser kunne blive uddragne af Kalkformationerne. Jeg 

har tidligere viist, at de i Forbindelse med Kiseljord i Bjerg- 

masser udbredte Metaller kunne concentreres og oplåseliggjåres 

ved en Ophedning med Chlørnatrium og andre Chlorider, og 

at det sandsynligviis er dette Middel), som Naturen har benyttet. 
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Sporgsmaalet bliver da alisaa om lignende Indvirkninger kunne 

udåves af Chloriderne, naar de ophedes med kulsure Salte. 

Det er klart, at en Ophedning af den metalholdende Kalksteen 

med Kogsalt under de Forhold, som vi lettest kunne tilveie- 

bringe i vore Laboratorier, ikke kan fåre til noget Resultat, 

da det er uundgaaeligt, at en Deel af Kalkens Kulsyre derved 

undviger, og at den rene, i Vand oplåselige Kalk vil decom- 

ponere Metallernes Chlorforbindelser; Oplåsningen vilde da i 

delte Tilfælde ikke indeholde noget Metal Man maatte da op- 

hede denne Blanding af Kalksteen og Chlornatrium under For- 

hold, hvor Kulsyren ikke kunde undvige, men dette, som saa 

let kan tænkes at foregaae i Naluren, er i Laboratorierne for- 

bunden med overordentlig store Vanskeligheder, formedelst den 

store Mængde af Kalkstenen, der bår udsættes for en saadan 

Indvirkning for at erholde et afgjårende Resullat. Desuden kom- 

mer hertil endnu andre Betragtninger ; hvis nemlig Natriumchloridet 

skal afgive sit Chlor til Metallerne, maa Natron finde Substaniser, 

hvormed det kan træde i Forbindelse; men Natronets Tiltræk- 

ning lil Kalken er saa ubetydeligt, at vi ikke kunne antage, at 

denne her vil spille en Rolle. Imidlertid turde de Indblandinger 

af Kiseljord og Leerjord, der aldrig fuldkomment mangle i de 

store Kalkformationer, her komme med i Betragtning og give 

Anledning til Chlorets Frigjorelse, forsaavidt at delte da kan 

indvirke paa Metallerne. Under denne Forudsætning burde da 

Natronsilicater forekomme som Dannelser, der ledsage Metal- 

gangene i Kalkstenen, Dette er imidlertid i en saa ringe Grad 

Tilfældet, at vi neppe tår anlage, denne Virkning som alminde- 

lig, og det bliver derfor sandsynligere, at det i dette Tilfælde 

- ikke er Chlornatrium, som virker, men Chorforbindelserne af 

Calcium og Magnesium, der afgive Chloret til Metallerne. Un- 

dersøgelser henhårende til dette Forhold skulle meddeles i en 

senere Afhandling. 
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Herr Professor Worsaae meddeelte yderligere Oplysninger 

om Indskriften paa den i Kong Waldemar den Stores Grav 

fundne Blyplade, som ere optagne i Professorens Bemærkninger 

Pag. 225 —241, hvorhos Forfatteren endnu senere har fåiet 

fålgende Tillæg til sine Meddelelser om Haraldsted Pag, 269: 

Hvis ikke Kongshuset i Haraldsted Aar 1654 saa bestemt 

kaldtes ,det gamle Konghus”, kunde man let forledes til at troe, 

at det var det, hvis Opbyggelse blev befalet i Aaret 1621 i 

nedenstaaende Brev til Lehnsmanden paa Ringsted Closter, 

Axell Wrne.=) 

»Christianus Qvartus : 

Wor gunst lillfornn. Wiidt effterszom Prestegaardenn derudj 

harrested wdi dit leen ved skadelig Ildebrannt for nogen tid 

sziden er bleffuen aftbrenndt, Da ere wij Naadigst tillfrediz, 

altu aff ditt leens vnderliggendis Skouffue maa lade sognepresten 

dersammestediz bekomme saa mågit tommer som hannom till 

hans egenn woning Enndeligen will fornåden gidris, och wille 

wij Altu Kierkeladenn dersammestediz saaledis lader opbygge, 

och Reparere alt wij derudinden kunde haffue woris Nallleiger, 

naar Leiglighedenn sig saaledis begiffuer, Alt wor wey der 

hedenn hennder szig att falde, Huilckett Du saaledis haffuer 

Dig till Regenschab att lade fåre. Dermed etc. Haffniæ den 

27. August Anno 1621.” 

Men at virkelig denne Kirkelade ikke kan have været den 

forste Begyndelse til det ovennævnte ,gamle Konghus”, godt- 

gjåres endnu klarere ved Christian den Fjerdes egne Dagbåger, 

som vidne, at Kongen i de to foregaaende Aar 1620 og 1619 

baade havde standset og overnattet i Haraldsted (S. 47 Anm.), 

hvor han folgelig allerede dengang synes at have havt et mere 

sladigt Opholdssted paa sine Reiser fra Antvorskov til Frederiks- 

borg eller Kjåbenhavn. Derimod er det vistnok høist sandsyn- 

+ ) Sjællandske Tegnelser for Aarene 1613—1621 i det Kgl. Geheimearchiv. 

Meddeelt af Hr. Prof, Kall-Rasmussen. 
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ligt, at det derværende ,gamle Konghus” i Aaret 1621 er blevet 

anseet for altfor indskrænket til at modtage Kongen og hans 

Folge, og at man af den Grund har benyltet den nærliggende 

Præstegaards og Kirkelades Brand eller dog Beskadigelse ved 

Branden til at udvide Kongshuset, ja maaskee endog netop til, 

istedetfor Kirkeladen, at opbygge ,,det ny Hus, ud mod Byen”, 

der i bestemt Modsætning til ,,det gamle Konghus” forekommer 

1654 i det ovenfor aftrykte Brev fra Lehnsmanden Jårgen 

Seefeld. I et andel, hidtil utrykt originalt Dokument af Aar 

1648 %), der bl. A. omhandler ,,Kongens huusz i Harrested” 

saavelsom de fyrstelige og adelige Personer, der i det forlåbne 

Aar havde overnattet i samme”%), nævnes ligeledes ,de tuende 

Nyehusze i Harrested”, ,,det nye Kiåckenn i Harrested”, hvoraf 

man seer, al de ved Christian den Fjerde befalede Udvidelser 

af Kongshuset ikke have været saa ubetydelige endda, endskjånt 

Jårgen Seefeld igjen i 1654 maalte foreslaae flere Tilbygninger, 

for at faae logementer nock.” 

En endnu levende, om end svag Erindring om dette, senere 

ganske forsvundne Kongshuus turde det være, at en Bondegaard 

i Haraldsted By, beliggende bag ved Skolen og i sydvestlig 

7) Ringsted Closters Regenschab. Beregnet fra Philippi Jacobi Dag 1647 

Thil Aarsdagen Igien Anno 1648,” Fol. Papiir. Topogr. Saml. Fascicul. 

13. b. i det Kgl. Geheimearchiv. 

x5) T, E. 1648 ,,Adschiellige forteringer aff håyloufflig Ihukommelse Kongl. 

Matts. och Prins, denn nu Vdualde Kongl. Matt., andre førstl. Persoenner, 

gesanttere Och deres medhafluende folch och tiennere vdi Closteret och 

Harrested.” 

Fremdeles: 

»27de Juli 1647. Ankom Anderschouff Kusch som haffde aget Hannibal 
Seedsted til Harrested.” 

»12te November 1647. Er forfoered paa Niels Trolles 4 Kuschheste 
som agde den Oldenborgsche gesantte fra Roschil och til Harrested . .. . 
III, Scheper.” 

»7de December. Er forfoered paa hanns fårstelige Naade Hertzug 

Frederiches heste, der hanns først. Naade Reigste fra Kiåbenhaffn och till 

Holstenn, laae en Natt offuer i Harrested” etc. 

»Ilte Februar 1648. Ankom tuende Anderschouff Kuscher, som haffde 

aget Kongens Cantzeler till Harrested.” 

26% 
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Retning tæt op tilKirkegaarden, har bevaret Navnet ,, Kongsgaard”. 

Som et lignende Minde om fordums Kron- eller Kongsgods i 

Haraldsted maa det ogsaa anfores, at Haraldsted den Dag i Dag 

benævnes blandt Almuen: ,, Kongens Haraldsted” ,%) hvormed 

man vistnok fra først af har villet adskille det fra det andet, 

tidligere (S. 46 Anm.) berørte Haraldsted eller ,,Harrested” i 

Hyllinge Sogn ved Nestved.”) 

=) Disse Meddelelser skylder jeg Sognepræsten i Haraldsted, Hr. Pastor Qvisé- 

gaards Velvillie. Navnet ,,Kongsgaard” findes bl. A. opfårt i Brandfor- 

sikkringsregistret over Haraldsted By. Af den ved Kilden ved Kirken 
forhen beliggende Kildegaard er det ikke endnu lykkedes Hr. Pastor 
Qvistgaard at opdage noget Spor. Mulig er den bleven nedbrudt og 

dens Jord henlagt under Præstegaarden. Idetmindste i den saakaldte 

»Landebog for Sjellands Stifw (i det Kgl. Geheime-Archiv) fra Slut- 

ningen af Fredrik den Andens Tid hedder det om Præstegaarden i 
Harrested (fol. CXIII): ,,Ther thill kand saais vdi killegaardtz vonng ij pund 

kornn, vdi Thisle vonng iij pund kornn, vdi nårre vonng iiij pund kornn”., 

xx) Ved Veien i Valsålille Skov nær Haraldsted ligger ogsaa et Huus, kaldet 

»Kongeledshuset”. At der 1647—48 i Valså Skov var en Vei, der særligt 

kaldtes ,, Kongens Vey”, fremgaaer af det nylig citerede ,,Ringsted Closters 

Regenschab”, hvori det bl. A. hedder: ,,Giffuet Peder Smid aff Walsålille 

for Kongl. Maytts. Vey at holde vedlige det gandsche Aar igiennem med 

Adschiellig Jernfang, Penge Xlll Rixdr. j. ort VIII Sz.” Endvidere nævnes 

Tagsteen af ,en Smedie, som stoed i Walsoemagle skouff ved den gammel 

Kongevey.” Formeentlig har dette været den gamle Hovedlandevei, der 
fra Antvorskov og Slagelse er gaaet udenom Sorå og Ringsted lige til 

Roeskilde. 



Mål hele Aaret henhørende. 

ng 

I Aaret 1855 har Selskabet ved Dåden tabt to af sine in- 

denlandske Medlemmer, nemlig: 

Etalsraad N. Hofman (Bang), Ridder af Dannebrog, Besid- 

der af Stamhuset Hofmansgave i Fyen, en Mand med omfattende 

Kundskaber i' Naturhistorien og en utrættelig Dyrker af denne 

Videnskab, han var Selskabets Medlem siden 1836, 

Dr. phil. C. F. R. Olufsen, R. af Dbg., Professor i Astronomien 

ved Kjobenhavns Universitet, Han var Medarbeider ved de i Berlin 

udkomne Stjernekort, og havde en meget væsentlig Deel i den 

af Selskabet foranstaltede Udgave af de Besselske Soltavler. 

Han var Selskabets Medlem siden 1834. 

Af udenlandske Medlemmer har Selskabet at beklage Tabet af 

Geheime Hofraad C. F. Gauss, Professor i Mathematiken i 

Golttingen, Com. af Dbg., en af den nyere Tids stårste Maihe-= 

matikere, Selskabets Medlem siden 18241. 

Statsraad P, H. Fuss, Secretair for Videnskabernes Selskab 

i St. Petersborg, beråmt ved sine mathemaliske AÅrbeider, Sel- 

skabelts Medlem siden 1830. 

Geheimeraad S. v. Ouwaroff, Præsident for Videnskabernes 

Selskab i St. Petersborg, Medlem siden 1824. 

Prof. BR. Jameson i Edinburgh, en Lærd der i en tidligere 

Periode havde en væsentlig Indflydelse paa Geognosiens Udvik- 

ling i Skotland, Medlem siden 1814. 
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Selskabet har i Aarets Lob været samlet i 15 Møder, i 

hvilke der er holdt 19 forskjellige Foredrag henhørende til den 

physiske, 6 henhårende til den historiske Klasse, og 2 Minde- 

taler over afdåde indenlandske Medlemmer. 

Selskabet har i Aarets Lob udgivet et Hefte af Regesta 

diplomatica historiae danicae, og understøttet Udgivelsen af 

Herr Professor L. Millers Værk over Alexander den Stores 

Mynter. 

Ordbogs-Commissionen 
har i Aaret 1855 i 35 Moder fremmet Revisionen af Bogstavet 

U til Ordet Ulvegærn; og Trykningen af samme er fort- 

sat til Ordet Udvælgelse, 

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diploma- 

torium og danske Regester. 
Det sidstnævnte Arbeide, hvis iste Bind udkom 1847, men 

hvis andet Binds Udgivelse ved forskjellige Aarsager har været 

standset (s. Oversigten for 1853, S. 265) er nu alter kommet i 

Gang, saaledes at Trykningen af bemeldte Bind i Foraaret 1855 

kunde begynde. Ligesom Regesternes iste Deel udkom i to 

Afdelinger, saaledes har man fundet passende, at udgive Fort- 

sæltelsen, der efter Værkets Plan skal gaae til 1660, i Afdelin- 

ger for enhver af de Kongers Regjeringslid, som Bindet vil 

komme til at indeholde. Den iste Afdeling, indeholdende Re- 

gesterne for Christian III, Regjering efter Reformationen 1536 — 

1558) er ved Aarets Udgang bleven færdig og udkommet. Den 

næste Afdeling, for Frederik II. (1559—1588), hvis Trykning 

er begyndt, haaber man at kunne levere i Efteraaret 1856. 

Den meteorologiske Comitee. 
I det magnetisk-meteorologiske Observatorium, der staaer 

under Comiteens Tilsyn ere de regelmæssige Iagttagelser fort- 
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salte påa samme Maade, som i forrige Aar, med Unifilar- og 

Bifilar-Magnetometret, med Barometret, Psychrometret og In- 

dexthermometret. Kun med det fårste Instrument afbrådes Iagt- 

tagelserne i Midten af October, fordi Ophængningstraaden sprang. 

Middeltallet af de Iagttagelser, der ere anstillede med delte 

Instrument i September giver Declinationen 

15943", 2 Vest. 

lagttagelserne i den botaniske Have ere fortsatte, som tid- 

ligere og Resultaterne af dem meddeelte i de maanedlige Over- 

sigter over Selskabets Forhandlinger, tilligemed Resultaterne af 

de Iagttagelser over Vindens Retning og Styrke og over Ned- 

slagets Varighed, som anstilles paa Nyholms Hovedvagt og over 

Vandels Temperatur paa Trekroners Batteri. Ligeledes ere de 

timevise Thermometeriagitagelser fortsatte paa Nyholm. 

Fra følgende Steder har Comiteen i Aarets Lob modtaget 

lagltagelser : 

Upernavik, Missionær Kragh, 1854 Aug. 26—1855 Juni 30, 

… Thermometret Kl. 8, 2, 9, Vindens Retning og Styrke, Luftens 

Tilstand og Nedslagets Hyppighed. 

Frederikshaab, Missionær Mossin, 1854 Aug. 4—1855 Juni 

25, Thermometret 3 Gange daglig, Morgen, Middag og Aften, 

Barometret een Gang, Vindens Retning, Luftens Tilstand og 

Nedslagets Hyppighed. 

Skagen, Fyrinspecteur Meyer, 1854 Decbr, 1— 1855 Novbr. 

30, Barometret, Psychrometret, Vindens Retning og Styrke, 

Luftens Tilstand Kl. 6, 9, 12, 3, 6, 9, og Nedslagets Mængde. 

Læså, Distrikislæge Krebs, 1854 Jan. 1—Decbr. 31, Baro- 

metret, Psychrometret og Vindens Retning Kl. 7, 12, 9, Luftens 

Tilstand og Nedslagets Mængde. 

Aalborg, Toldassistenterne, indsendt af Stud. med. Curtius- 

Bladt, 1854 Decbr, 14—1855 Novbr. 30, Thermometret Kl. 410, 

2,410, Baromelret Middag, Luftens Tilstand og Nedslagels Hyp=- 

pighed. 
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Vederså, Pastor Jeger, 1854 Jan. 1—Decbr. 31, Thermo- 

metret og Barometret Kl. 6, 12, 6, Vindens Retning og Styrke, 

Luftens Tilstand, Nedslagets Mængde og Hyppighed. 

Stadil, Skolelærer Aagaard, 1854 Jan. 4—Decbr. 31, Ba- 

rometret og Psychrometret Morgen Kl. 2, 10, Vindens Retning 

og Nedslagets Mængde. 

Samså, Pastor Hansteen, 1854 Jan. 1—Decbr. 31, Thermo- 

metret Kl. 8 og 2, Baromelret, Vindens Retning og Luftens Til- 

stand Kl. 8, 2, 11, Vandmængden. 

Soråé, Overlærer Johnstrup, 1854 Jan. 1—Decbr, 31, Ther- 

mometret Kl. %, 12, 2, 9, 11, Barometret Kl. 10, 12, 4, Index- 

thermometret og Nedslagets Mængde. 

Bandholm, Skovrider Holten, 1854 Jan. 1—Decbr. 31, Psy- 

chrometret og Barometret, Morgen, Middag og Aften, Vindens 

Retning og Styrke, Nedslagets Mængde. 

Hammershuus, Fyrinspecteur Raasch, 1854 Decbr. 1— 

1855 Novbr. 30, Barometret, Psychrometret, Vindens Retning og 

Styrke, Luftens Tilstand Kl. 6,9, 12,3, 6,9, Nedslagets Mængde. 

Desuden har Comiteen modtaget Iagttagelser over Træk- 

fuglenes Ankomst og Lovspringet fra Regimentischirurg Casten- 

schiold i Nestived, ligesom ogsaa Skovrider Holten, og tidligere 

Jeger og Districislæge Krebs have optaget disse Iagttagelser i 

deres Veirbåger. 

I Aarets Løb ere to Stationer bortfaldne, den paa Læsø 

ved Hr. Krebs's Befordring og den i Stadil ved Skolelærer 

Aagaards Dåd. De ere begge hidtil forblevne ubesatte, men 

Aagaards Psychrometer er afleveret til Pastor Jeger, der vel har 

forladt Vederså, men dog er bleven paa Vestkysten. Paa den 

anden Side er i Aar ogsaa oprettet to nye Stationer; den ene hos 

Fyrmesteren paa Rådeklint paa Sylt, der er bleven forsynet 

med et Psychrometer, et Barometer, en Regn- og Sneemaaler ; 

den anden paa Færåerne hos Pastor Hammershaimb, der i 

Efteraaret fik tilsendt et Barometer og et Thermometer. 
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Priisafhandlinger. 

I 1853 udsatte Videnskabernes Selskab i Forening med det 

medicinske Selskab og Philiatrien en Priisopgave for det Clas- 

siske Legat ,0om Ventilationen i private Bygninger.” Bedém- 

melsen af de indsendte 5 Arbeider, hvoraf ingen vandt Prisen, 

er i sin Tid bleven bekjendtgjort af det medicinske Selskab, 

der havde taget Initiativet i denne Sag. 

Den physiske Klasse. 
I Anledning af de af Dr. Schlegel og Flere gjorte lagt- 

lagelser, ifålge hvilke det syntes godigjort, at en betydelig Del 

af de Forandringer, der aarligen foregik i Fuglenes Fjerdragter, 

grundede sig mere paa en Opfriskning og Opfarvning af de 

gamle Fjer end paa noget stedfindende Fjerskifte, hvilket man 

ialmindelighed havde antaget, udsatte Selskabet forrige Aar sin 

Guldmedaille som Belånning for en tilfredsstillende Loåsning af 

den Opgave, ai give en videnskabenlig Fremstilling af de For- 

andringer, Fjerene aarligen undergaae i Farve og Form hos een 

eller et Par af vore almindelige europæiske Fugle med mere 

udtalt Forskjæl i Dragterne, hvilken Fremstilling maatte grunde 

sig saavel paa Iagttagelser af Fuglen i levende Live som paa 

anatomiske og mikroskopiske Undersågelser af Fjerene, desaar- 

sag ogsaa Besvarelserne af Sporgsmaalet maalte være ledsagede 

af "Tegninger og af de nådvendige Præparater. Som Besvarelse, 

eller rigtigere: som et Bidrag til en Besvarelse af denne Op- 

gave, er der kun indkommen een Afhandling, med Overskrift: 

»Einige Bemerkungen iber Hrn. Dr. Schlegels Sendschreiben an 

die deutschen im Julius 1852 in Altenburg versammellen Orni- 

thologen uber den Federwechsel und das Sichausfårben des 

Gefieders. Naumannia. Heft. IL S. 64—78. Jahrg. 1852.£ Denne 

Overskrift antyder allerede, at Afhandlingen, der ialt er 82 Qvart- 

sider, kun giver Bemærkninger om og ikke en sammenhængende 

Fremstilling af Fuglens forskjellige Fjerdragter, og disse angaae 

ikke enkelte Fuglearter, men et overordenlig stort Antal af 
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Arter, opbevarede i Forfatterens paa 8000 Individer rige Sam- 

ling af europæiske Fugle. Saa rigeligt Materiale end For- 

falleren saaledes har til sin Raadighed, saameget han end 

maa have seet af levende Fugle i Naturen, saa træffende end 

mangen hans Bemærkning viser sig alt være angaaende den 

Dragt, i hvilken Fuglen til den givne Tid, da den blev dræbt, 

befandt sig, saalidet vil han, efter vor Formening, ved Iagua- 

gelser af saa usammenhængende Natur nogensinde tilfredsstil- 

lende kunne oplyse, hvorledes Fuglen kom til denne sin Dragt, 

om ved et mere eller mindre fuldstændigt Fjerskifte, eller ved 

en mere eller mindre fuldstændig Omdannelse og Opfarvning af 

Fjerene, men derom er det netop at Sporgsmaalet drejer sig. 

Den Maade, Sporgsmaalet sikkrest og bedst maa besvares paa, 

er vistnok den, der er udtalt i Selskabets Opgave; den af Forf. 

valgte Fremgangsmaade er ikke blot denne aldeles modsat, men 

vil ikke kunne føre til Maalet, Hvad iåvrigt Hovedindholdet af de 

lalrige Bemærkninger angaaer, da maae vi anfåre, at de væsent- 

ligen ere stilede imod den af Schlegel fremsatte Lære om Fje- 

renes Opfarvning og Opfriskning, men de indråmme dog, 

— navnlig i den sidste eller afsluttende Del af Afhandlingen, — 

at hos enkelte Fugle, f. Ex. Fringilla, Cyanecula, Coracias og flere, 

og særlig paa visse Steder af Kroppen, en Farveforhåielse finder 

Sted omirent saaledes, som Dr. Schlegel har fremstillet det; lagt- 

tagelserne over disse Forandringer ere imidlerlid heller ikke 

givne med en saadan Udfårlighed eller med en saadan Noiag- 

lighed i Udtrykket, som det havde været ånskeligt eller som 

det vilde være nådvendigt forat betragte dem som en viden- 

skabelig Bekræftelse af Schlegels Opfattelse. 

Vi kunne derfor ikke indråmme Afhandlingen Betydning som 

en Besvarelse af Selskabets Opgave, men takke ligefuldt Forfatte- 

ren for den Beredvillighed, hvormed han fra sin Side har villet 

imådekomme Selskabets Onske om delte Emnes nåiere Pråvelse. 

Eschricht. Bendz. Japetus Steenstrup, 
Å flatter, 

Selskabet bifaldt Comitteens Beiænkning. 

A 



ital eee as ESS Den philosophiske Klasse. 

Den i Aaret 1854 udsatte Priisopgave i Philosophien låd 

saaledes: 

»Åt undersøge, om og hvorvidt Historien lærer, at Poe- 

siens Flor eller Forfald hos forskjellige Nationer "har staaet 

i en nær Sammenhæng med Nalionernes Tilstande og Skjæb- 

ner i Henseende til politisk Forfatning, indvortes Kampe 

eller Rolighed.” 

Som Besvarelse af det heri indeholdte Priissporgsmaal 

have vi under det Motto: ,Tingenes Sammenhæng er den åver- 

ste Opgave for Tænkningenf modlaget en i det danske Sprog 

skreven Afhandling af ringe Værd og uden Tvivl af en For- 

falter uden sand. historisk Kundskab, hvilket vel lår sluttes 

deraf, at han intetsteds lægger en saadan for Dagen, men hvor 

han berører Historien, meest kun holder sig til Anekdoternes 

Gebeet, uagtet Anledningen lil at gaae ind i egenilige histori- 

ske Betragtninger ofte laae ham meget nær. Iovrigt har han 

slet ikke overvejet, hvad det egeniligen kom an paa at under- 

søge og oplyse, og saaledes er han kommen lil, istedetfor det 

opgivne Spørgsmaal, at omhandle et ganske andet, nemlig det 

om den forskjellige Behandling, som er vederfaredes Digterne 

og Konsternes samt Videnskabernes Dyrkere i Almindelighed 

under de forskjellige Folkelilstande og Statsforfatninger, hvilket 

han imidlertid kun gjår til Gjenstand for almindelige abstracte 

Bemærkninger, meest fremkaldte ved og paavirkede af Hensyn 

til den nyeste Tids politiske Bevægelser. Ikke en eneste af 

de store Diglere er betragtet i Forhold til sin Tids store Be- 

zgivenheder eller dens Tilstande eller nationale Bevægelser, og 

selv i de abstracte Betragtninger er der ikke seet hen til, hvil- 

ken Indflydelse de gunstige eller ugunstige Vilkaar, under hvilke 

Digterne have levet, have havt paa Digteraandens Virken hos 

dem og de digteriske Bestræbelsers Charakteer og Retninger, 

men kun til det for dem Opmuntrende eller Nedslaaende, de 
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have medfårt, saa at Forfatteren lige saa lidet kan siges at 

have givet et værdifuldt Bidrag til Besvarelsen af det Spørgs- 

maal, som for ham er traadt i det opgivnes Sted, som han har 

leveret Noget til dettes Opklaring. Prisen vil altsaa aldeles ikke 

kunne tilkjendes ham, 

Fr. Chr. Sibbern, Ørsted. H. Martensen. 
Affatier, Klassens Formand. 

Selskabet bifaldt Klassens Forslag. 

Da Terminen for Indleveringen af den historiske Klasses 

Priisopgave over ,de danske Dialecterf forst udlåber den 3ite 

August 1856,. er der iaar ingen Afhandlinger komne til Klas- 

sens” Bedåmmelse. 

Det Classenske Legat. 
Til Besvarelse af det i 1854 for det Classenske Legat udsatte 

isle Prisspårgsmaal om Cysticercus tenuicollis R. er der indkom- 

men tvende Afhandlinger, den ene skreven paa Tydsk med Moito: 

»Dich predigt Sonnenschein und Sturm, 

Dich preisst der Sand der Meere. 
Bringt, ruft auch der geringste Wurm, 

Bringt meinem Schopfer Ehre! 

Michb, ruft der Baum in seiner Pracht, 

Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht! 

Bringt unserem Schåpfer Ehre!=) 

den anden paa Dansk med Motto: 

smil est in intellectu, qvod non prius fuerit in sensu". 

En Bedommelse af begge disse Afhandlinger har Selskabet for- 

langt af os, og denne have vi herved den Ære at fremlægge. 

Opgaven fordrede, al man videnskabelig skulde godigjåre, 

om.den i vore Faar saa almindelige Blæreorm, Cysticercus te- 

nuicollis R., i Lighed med hvad der alt var bevist om et Par andre 

Blæreorme, omdannedes til en Bændelorm, Tænia, naar den 

indbragtes i et derlil egnet Rovdyrs Tarmkanal, og da til hvil- 

”) Fjerde Vers af GellertsSang: ,,Wenn ich, o Schåpfer! deine Macht" 0, s.v. 



18... 28 Fa 

ken Art af Tænia; saafremt delle viste sig al være Tilfældet, hvil- 

ket man ifålge Analogien maatte formode, maatte omvendt Cy- 

sticercus tenuicollis være opslaaet af denne Bændelorms Æg, og 

derfor udtalte Opgaven tillige den Fårventning, al erholde en 

saavidt mulig fuldstændig Fremstilling af de forskjellige Udvik- 

lingstrin, som det af Bændelormens Æg fremkomne Foster maatte 

gjennemgaae for at blive en Cysticercus. 

Den fårste Afhandling, hvis Motto var: ,Dich predigt Son- 

nenschein und Sturm%, og som bestaaer af 42 tætskrevne Qvartsider, 

samt er ledsaget af.3 Tavler Afbildninger og 22 Præparater, 

låser Opgaven paa den Maade, at Forfatleren forst fra det sy- 

stematiske Standpunkt (S. 3—19) betragter Cysticercus tenui- 

collis R. og den Bændelorm, til hvilken den formenes at gaae 

over, og som benævnes ,T. ex Cysticerco tenuicollif eller sim- 

pelthen T. tenuicollis; navnlig paaviser han Forskjellen mellem 

denne Bændelorm, og de Arter af Bændelorme, som staae den 

nærmest, eller som leve i Fordéielseshulen hos Hunden sammen 

med den, nemlig Tænia serrata, T. coenurus, T. cucumerina, 

samt Tænia solium hos Mennesket, og ligeledes Forskjellen 

mellem selve Cysticercus tenuicollis og de andre Blæreormfor- 

mer, der enten leve i Dyr sammen med den eller forekomme al- 

mindeligen hos andre græs- og altædende Dyr, saasom Cysticercus 

cellulosæ R. hos Svinet, C. pisiformis R. hos Gnaverne, Coenurus 

cerebralis R. i Faarenes Hjerne. Vi maae nemlig her strax erin- 

dre om, at det forste Led af Selskabets Opgave, allerede kort 

efter Prisspårgsmaalets Udsættelse, var blevet idetmindste fore- 

låbigen besvaret, idet man efter Forsåg af Dr. Krichenmeistier 

og Flere ikke kunde tvivle om, al Cysticercus tenuicollis, lige- 

som de åvrige Blæreorme, ved al overplantes i Tarmene af et stårre 

Rovdyr, navnlig en stor og kraftig Hund, udvikles til en Bændel- 

orm; det der slod tilbage, var altsaa mere al vise, om denne 

Bændelorm virkelig var forskjellig fra de dvrige i Hunden le- 

vende Bændelorme, eller hvorvidt flere af disse maaskee kun 

vare Racer af een og samme Art og kun forskjellige, saa at sige, 
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efter den Jordbund, hvorpaa de i de tidligere Tilstande havde 

udviklet sig, efter de Dyr eller de Organer, hvori de søm Blæ- 

reorme havde boet, — en Betragtningsmaade, hvortil en af vore 

forste Helminihologer saaes at helde.  Forfalteren forekom- 

mer os imidlertid tilfredsstillende at godigjåre Selvstændighe- 

den af denne Art ligeoverfor de andre, og det baade hvad 

den udviklede Bændelorm og Blæreormen angaaer. De nævnte 

Arter sammenstilles néie med Hensyn til Hovedels Dele, Krog- 

krandsen, Krogene og disses Skeder, Pigmentet, Sugekopperne, 

Halsen, Leddelingen, Formen af de umodne og modne saakaldte 

Led og Forplantningsredskabernes Form, og Blæreormene, hos 

hvilke Leddelingen ikke er fremtraadt, særligt med Hensyn til 

Haleblærens Dannelse, den indre Sireng, Kalklegemerne m. m. 

Efter saaledes at have betragtet Cyslicercus tenuicollis i 

dens systemaliske Forhold, betragter han den i et næste Afsnit 

fra hvad han kalder ,et experimentelt Synspunkté, idet han hen- 

holder sig til de hidtil anstillede Fodringsforsåg og det ved dem 

vundne Resultat, at enhver af de nævnte Blæreorme, ved at ind- 

fodres i en efter dens Arl egnet Fordåielseshule, udvikler sig 

til een bestemt Art af disse Bændelorme og ikke til nogensom- 

helst anden, og navnlig saaledes, at 

Cysticercus pisiformis bliver til Hundens T. serrala, 

Cyslicercus tenuicollis til Hundens T. tenuicollis, 

Cysticercus cellulosæ til Tænia solium hos Mennesket, 

Coenurus cerebralis til Tænia coenurus hos Hunden. 

Echinococcus veterinorum hos Dråviyggere og Svinet til Hun- 

dens Tænia Echinococcus. 

Forfatteren meddeler ikke sine nye selvstændige Forsåg 

for den Art, hvorom Spørgsmaalet her er, men anfårer kun, at 

han gjentagne Gange har gjort lignende Forsåg som dem, hvilke 

Dr. Krtichenmeister og Flere i den nyeste Tid offenlig have med- 

delt, og med det samme Udfald; forat vise Forskjellen i den 

Tid, der relativ udfordres hos de forskjellige Arter for at blive 

lil fuldkomne Bændelorme med udviklede Æg, tilfåjer han imid- 



5. 

lertid nogle nye Fodringsforsåg, og Resultatet af disse i Forening 

med de tidligere er, at 

Tænia coenurus er moden Bændelorm i Yde Uge efter Fodringen 

Tænia serratla — — 8de  — — 

Tænia tenuicollis — — 10de iite-  — — 

Tænia solium er endnu umoden 51 Dage efter Fodringen og for- 

drer rimeligvis et fuldt Fjerdingaar til sin Kjånsmodning. 

Forfatteren anfårer dernæst de modsatte Forsåg, der lige- 

som til en Contrapråve ere gjorte med al indsaae de fuldmodne 

Æg af disse Bændelorme i de Dyr, hvori de respective Blære- 

orme ere blevne fundne, forat see, om man paa denne Maade 

kunde udvikle Blæreormene; men her bliver han ikke staaende 

ved et Referat af de tidligere Forsåg, hvoraf Resultatet vilde 

være, al enhver af Blæreormene kun vandles ved Indsæd af 

Æggene af een bestemt Art af Bændelorme; han bekræfter ved 

tvende nye og, som det forekommer os, vellykkede Forsåg, at 

Cysticercus tenuicollis fremkommer af Æggene af Slagterhun- 

dens Tænia tenuicollis. 

De væsenligste Træk af Forsågene ere: den 6te April fand- 

les i en Slagterhund modne Tænia tenuicollis; nogle af de 

ægfyldte Led af disse bleve (paa et nærliggende Gods) den 

9de April indgivne i tvende Lam, hvoraf det ene var mellem 

28—30 Dage gammelt, det andet yngre og kun 20—22 Dage 

gammelt; begge diede Moderen og havde aldrig været paa 

Marken og kom heller ikke ud paa denne, saalænge Experi- 

mentet varede; i Lobet af April og Mai sygnede de begge og 

tabte Appetit og Munterhed, dog kom det ældre og stærkere 

sig igjen temmelig hurligt; det yngste og svagere derimod, 

hvis Upasselighed stirax var gaaet over til en heflig Peritonitis, 

kom først i Juni Maaned saavidt, at det kunde staae og gaae 

og af sig selv såge Moderens Die. I Slutningen af Mai havde 

der aabnet sig en Byld i Nærheden af Navlen, og fra nu af 

gik Bedringen fremad. I 9 Dage, fra Åste til 8de Juni, erholdt 

begge Lammene dagligen et Ormepræservaliv, hvilket visse Hyr= 
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der ansee som et ufeilbarligt Beskyltelsesmiddel imod Ormesyg- 

domme, og derefter fik begge d. Yde og 10de Juni en Portion 

Æg af Tænia coenurus (af hvilke Æg, som Selskabet bekjendt 

fra tidligere Meddelelser, Coenurus cerebralis, Dreieormen i 

Faarenes Hjerne, udvikler sig). Den 23de Juni viste det stærkere 

Lam de fårste Spor af Dreiesyge; d. 25de Juni dreiede ogsaa 

det yngre, og var meget heftig angrebet; d. 26de dræbtes 

begge. I deres Hjerner fandtes unge Coenurusblærer i et stort 

Antal, hidrårende fra de d. 9de og 10de indgivne T. coenurus- 

Æg; ligeledes fandtes i begges Indvoldshule Cysticercus tenui- 

collis i et betydeligt Antal, tilsammen flere Hundrede; navnli— 

gen havde det svagere Lam et stort Anlal, især paa Leverens 

Overflade og i Nettet og et Par andre Steder, — alle upaatviv- 

lelig hidrårende fra de 79 Dage iforveien indgivne Æg af 

Tænia tenuicollis. Som ali bemærket, kom Lammene ikke i det 

hele paagjældende Tidsrum paa Græs og nåde kun Moderens 

Mælk og et eller -andet tårt Straa, som de kunde oppille fra 

Gulvet i Stalden; først d. 10de Juni fik de tort Klåverfoder. 

Iblandt de medsendte Præparater ere Pråver af de indgivne Bæn- 

delorme og af de avlede Cysticercus. 

I et tredie Afsnit beskriver Forfatteren omstændelig Tænia 

lenuicollis baade som moden Tænia og som Cysticercus, der- 

næst som Foster nylig udkommet af Tæniaægget, Fosterets Frem- 

trængen fra Tarmkanalen ind i de indre Organer forat blive 

til en Cysticercus, de derved foraarsagede Betændelser og Ex- 

sudaler, Ormens hele Indflydelse paa dens Vært og enkelte af 

Ormens egne pathologiske Tilstande, ligesom han ogsaa til Slut- 

ningen meddeler nogle Bidrag til Therapien, men af disse vil 

det dog egenlig ikke være af Interesse at fremhæve andet, end 

al de hidtil pråvede Forebyggelsesmidler ere befundne utilstræk- 

kelige. 

Om det nu end havde været meget ånskeligt med Hensyn 

til Opgavens fårste Led, at Forfatteren havde anfårt specielt 

de Experimenter, han havde gjort med Indfodringen af Blære- 
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ormen, og om der end i vor Kundskab om de enkelte Momenter 

i Fosterets Omdannelse til Blæreorm (Cysticercus) endnu bliver 

meget at udfylde ved Hjælp af Analogierne, ansee vi dog den 

fremsatte Opgave, og især naar Hensyn tages til dens oeconomiske 

Side eller dens Interesse for Landhusholdningen, saa tilfredsstillende 

besvaret, at vi bår erkjende den værdig til den udsatte Præmie, 

og vi mene endogsaa, at der ved Tilstaaelsen af denne burde ta- 

ges Hensyn til den i Slutningen af Opgaven stillede Udsigt til 

en Prisforhoielse. ' 

Om den anden Afhandling, der er skreven paa Dansk og 

har til Motto mil est in intellectu, quod non fuerit prius in 

sensu”, kunne vi nu fatte os temmelig kort, da vi have berårt 

de Momenter, hvorpaa det i Besvarelsen nærmest kommer an. 

Den bestaaer af 135 temmelig tæt skrevne Octavsider og er led- 

saget af en Række meget gode og smukke Præparater. Paa de 

forste 18 Sider gives et historisk Overblik over Indvoldsorme- 

nes Systematik, Karaktererne for de Rudolphiske Ordener, Fa- 

milier og Hovedslægter; fra dette Almindelige gaaes der (19— 

29) over til en speciel og udfårlig Beskrivelse af Cysticercus 

tenuicollis efter Naturen; derefter skildres igjen i Almindelighed 

og korteligen Indvoldsormenes Forekomst og Udvikling, idet 

Fft. dog nåiere berårer, hvad der var bekjendt om Bændelor- 

menes Generationsskifte og Udvikling og navnlig om visse Ar- 

ters Oprindelse fra Cysticerci, — i hvilken Henseende han op- 

summerer Resultatet aldeles, som dette ogsaa findes i den fore- 

gaaende Afhandling. Hidtil fålger han dog fornemlig Andre; 

men derefter (S. 95) meddeler han nogle egne Fodringsforsåg 

med Cysticercus tenuicollis, og tvende af disse give det Resul- 

tat, at denne Blæreorm i Hundens Tarm omdannes til en Bæn- 

delorm og navnlig til en egen Form af Bændelorm, forskjellig 

fra de andre i Hundetarmen forekommende, hvilken Art han 

med Dr. Kichenmeister kalder T. Cyslic. tenuicollis. Han gav 

nemlig den 6le Novbr. 1854 10 Stykker levende Cyst. tenui- 

27 



418 

collis til en Hund af blandet Race (Pudel og Spids) af 35 Punds 

Vægt; Dyret dræbtes den 27de Jan. 1855, og (altsaa efter 11— 

12 Ugers Forlåb) i dets Tyndtarm fandtes 7 Stykker Tænia 

tenuicollis af en Længde fra 6”, 19” indtil 2'; de fire havde 

fuldstændig modne Led med Æg og Embryoner; de dvrige vare 

mindre udviklede, men havde tydelige Led med Genitalaabnin- 

ger. Fremdeles gav han den 23de April 1855 en Hund af blan- 

det islandsk og newfoundlandsk Rage, 3 Aar gammel og 80 Pund 

svær, 10 Stykker levende Cysticercus tenuicollis fra Nettet og 

Kråset af forskjellige Faar; den 27de April erholdt den atter 

tre levende Cystic. tenuicollis fra Nettet af et Svin; den 2den Juni 

dræbtes den, og der fandtes i dens Tyndtarme ? Stykker Tænia, 

som erkjendtes for T. tenuicollis og (altsaa efter henved 6 Ugers 

Forlåb) havde en Længde af 47”—417—-147— 15”, uden at nogen 

af dem havde modne Æg i Leddene; desuden fandtes, som sæd- 

vanlig, flere Tænia cucumerina og flere Ascaris marginata. — 

Forfatteren har ligeledes ved Forség i modsat Retning sågt at 

godtgjére, at Cysticercus tenuicollis har sin Oprindelse netop 

fra denne Bændelorms Æg, idet han d. 27de Jan. har givet 

disse til tvende Lam, der tjente et Par svagelige Børn -som 

Legetéi og opfostredes med disse i Værelserne, men derfor ogsaa 

baade nåde unaturlig Føde og Drik (Hvedebråd, Rugbråd, Kager, 

Sukker — Vand, Mælk, af og til The, Kaffe); de vedbleve at være 

muntre og sunde; den 10de Mai (efter 14 Ugers Forlåb) dræb- 

tes det forste, uden Spor af Cysticerci; den Zden August (efter 

endnu 12 Uger) det andet; der fandtes 5 Cysticerci i Næltet og 

Kråset, hvoraf de to allerede vare dåde og forkalkede; men 

det vil heraf secs, at disse Forsåg ikke ere saa vel lykkede 

eller saa bevisende, som man maatte ånske det; imidlertid tjene 

.de i Forening med tidligere og senere Forsåg til at bestyrke 

den angivne Oprindelse. Det bemærkes, at det ene Lam fra Be- 

gyndelsen af Juni ofte kom paa en Græsplæne i en Have, hvor 

det af og til kræseni nippede til Græsset og aad af det. 

Med samme Beslemthed, hvormed T. tenuicollis i den for- 
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rige Afhandling hævdedes sin Ret som selvstændig Art, skeer 

det ogsaa her, og Mærkerne, som anfåres for den, ere væ- 

senlig de samme, om de end skildres lidt mindre vidtlåftig. 

Af den ved Experimentet vundne T. tenuicollis gives der S. 

98—104 en temmelig udfårlig Beskrivelse. Præparaterne vise 

os, åt denne Forfatter har experimenteret med den samme Art, 

som den foregaaende Afhandlings, ligesom ogsaa begge Forfat- 

tere helt igjennem ved de samme Benævnelser nåiagtig forstaae 

de selvsamme Former. I Henseende til denne fuldkomne Over- 

ensstemmelse i Bestemmelsen af Former, der komme hinanden 

saanær, troe vi ikke at burde undlade at tilféie, at nærvæ- 

rende Forf. udtrykkelig fremhæver, at han har henvendt sig til 

den fra disse Undersøgelser saa bekjendte Dr. Kichenmeister for 

at erholde Pråver af de forskjellige Bændelorme og Cysticercus- 

Arter og af ham er bleven velvilligen forsynet med saadanne. 

Endnu maae vi nævne, at Forfatteren har den Fortjeneste 

at have experimenteret paa sig selv (S. 96), idet han har slugt fire 

levende Cyslicerci tlenuicollis og 52 Dage derefter taget et Decoct af 

Granatrodbark og Oleum ricini, uden al nogen Afgang af Bæn- 

delorme eller disses Led fandt Sled; i Experimentets 52 Dage 

bleve Excrementerne dagligen undersøgte, ligeledes uden at 

der fandtes Spor af Orme, og heller ikke havde der hos Forfat- 

ren vist sig nogen Upasselighed, der kunde tydes som Symptom 

paa Ormsygdom. — Delte negative Udfald er ikke uden Vig- 

tighed, da, som Selskabet vil erindre, denne Bændelorms Amine 

eller Cysticercus er fundet i Mennesket, om endog undtagelsesvis. 

Afhandlingen slutter med nogle Sygehistorier fra et Hos- 

pital, paa hvilket Forf. har havt Leilighed til at fålge Ud- 

faldet af flere Ormsygdomme, men disse have med Hensyn lil 

det foreliggende Spørgsmaal ikke nogen directe Betydning. 

Ifålge det Anfårte har ogsaa denne Afhandling låst den 

slillede Opgave, og navnligen mere tilfredsstillende Spérgsmaa- 

lets forste Led; selv om Fremstillingen nu og da lader meget 

tilbage at &nske, som om Forfatteren først for nylig havde sat 
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sig ind i Emnet og ikke ret var Sproget mægtig, kunne vi dog, 

og navnlig med Hensyn til Realiteten, ikke andet end erklære 

det foreliggende Arbeide som et saa agtværdigt Forsåg og de 

deri indeholdte Bekræftelser af vigtige Sandheder saa værdi- 

fulde, at Præmien bår tildeles den. 

I Henhold hertil tillade vi os altsaa at henstille til Selskabet, 

ab det vil tilkjende den sidstnævnte Afhandling med Motto: ,nil 

est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu” den udsatte 

Præmie af 100 Rdlr., og den førstnævnte, hvis Motto var: , Dich 

predigt Sonnenschein und Sturm”, den samme Præmie med For- 

håielse. 

ÆEschricht. A. Hannover. Japetus Steenstrup. 
Affatter. 

Selskabet tilkjendte Afhandlingen med Motto ,Dich predigt 

Sonnenschein und Sturm” Præmien med en Forhåielse af 100 

ØRdlr., og Forfatteren fandtes ved Sedlens Aabning at være, Dr. 

med. Fr. Kiichenmeister, practiserende Læge i Zittau. 

Den anden Afhandling med Motto: Nel est in æntellectu, quod 

non prius fuerit in sensu” tilkjendtes Præmien. Forfatteren 

fandtes at være H. Chr. Måller, Underlæge i Landmilitair-Etaten 

i Altona. 

Med Motto ,Arbeide giver Bråd” er en Afhandling indsendt 

for det Classenske Legats 2Zden Priisopgave om Landets raa 

Producter og derpaa grundede Fabrikationer. 

Denne Afhandling behandler især den Deel af Leervarefabri- 

kationen hvortil der udfordres et mere ildfast Leer, og omtaler 

desuden Fabrikationen af kunstig Cement. 

Comiteen som ganske deler Forfatterens Anskuelse, at denne 

Fabrikation vilde være af stor Vigtighed for vort Land, der ikke 

mangler de dertil fornådne Raaproducter, ,savner imidlertid i 

Afhandlingen de nærmere Oplysninger som den var berettiget 
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til at fordre. Hverken Fabrikationsmethoderne eller de dertil 

fornådne Maskiner og Ovne ere angivne, ligesaalidt som For- 

fatteren er nærmere gaaet ind paa Beskrivelse af Egenskaberne 

og den chemiske Analyse af de af ham nævnte Leerlag. Ikkun 

Overslag af Indretningens og Fabrikationens Omkostninger har 

han behandlet noget udfårligere, men netop denne Deel af Af- 

handlingen har under de nuværende usædvanlige Forhold en 

meget indskrænket Betydning. 

Comiteen kan derfor ikke tilkjende Forfatteren Prisen. 

G. Forchhammer. Hoffmann. E. A. Scharting. 

Affatter. 

Selskabet bifaldt Comiteens Indstilling. 

Priisopgaver. u: 

Den mathematiske Klasse. 

Der forlanges en almindelig Theorie af Brændfladerne saa- 

vel for Tilbagekastning som for Brydning af Lyset, catacausli- 

ske og diacausliske Flader, saaledes at deres geometriske Ho- 

vedegenskaber blive saavidt muligt fuldstændigen og klart frem- 

stillede, idet der tillige tages Hensyn til Anvendelserne, som 

deraf gjores i Optiken. 

Den physiske Klasse. 
Leverens sukkerdannende Virksomhed synes ved den seneste 

Tids Forség sat udenfor al Tvivl, men der kræves endnu fort- 

satte Undersågelser navnlig angaaende denne Afsondrings Af- 

hængighed af Nervesystemet. Man ledes især til at formode 

en saadan paa Grund af den Omstændighed, at der optræder 

Sukker i Urinen efter Beskadigelse af bestemte Partier af hint 

System. Selskabet ånsker en fuldstændig Oplysning om den 

Art af Sukker, der optræder i Leveren og Nyrerne, og om 

Maaden, hvorpaa det skeer, samt en Undersøgelse af det Vexel- 

forhold, der muligen finder Sted mellem disse to Kjertler ved 
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Sukkerets Dannelse, og af dennes Afhængighed af Nervesyste- 

met eller andre endnu ukjendte Aarsager. 

Den philosophiske Klasse. 
Hvorvidt de Indflydelser, som de klimatiske Forhold have 

paa enkelte Menneskers saavelsom Nationers Sjælstilstande kunne 

antages at strække sig, ånskes saaledes undersågt, at Det, som 

maa erkjendes at have sin Grund i Klimaet, enten directe eller 

indirecte, noie adskilles fra Det, som staaer i Forbindelse der- 

med, uden at henhåre derunder, samt at Sagen ikke alene be- 

tragtes i Almindelighed, men og med Hensyn til Historiens Vid- 

nesbyrd derom. 

Den historiske Klasse. 
Det har længe været erkjendt som et Savn i vor historiske 

Litteratur, at vort Fædrelands ældre stalsretlige Institutioner 

indtil Aaret 1660 endnu ikke ere tilstrækkeligen oplyste. Navn- 

ligen gjælder delte om Folkerepræsentationen i hiin Periode, 

og om dens forskjellige Udtryk i Rigsdage, Dannehof, Herre- 

dage m. fl. Paa en Tid, da Folkerepræsentation atter er traadt 

i Live i Fædrelandet, skjondt under forandrede Former, turde 

det være af særlig Interesse og belærende, ogsaa at kjende hine 

Institutioners Tilstand og vexlende Skjebner i en forbigangen 

Tid. Da det tår antages, at en grundig Sammenstilling af hvad 

der herom findes i de trykte Hjelpemidler, forenet med Benyt- 

telse af archivariske Kilder, vil kunne udbrede et klarere Lys 

over denne Gjenstand, ånsker Selskabet at fremkalde en did sig- 

tende dybere Undersågelse ved fålgende Opgave. 

Paa hvilke Grundsætninger var Folkerepræsentationen i 

Danmark bygget, fra den fårste Tid da der findes Spor til en 

Saadan, indtil Regjeringsforandringen i Aaret 1660? 

Hvilke Forandringer undergik den, Tid efter anden, med Hen- 

syn til Rigsdagenes m. m. Sammenkaldelse og Sammensælning, 

til Stedet hvor de holdtes, lil Gjenstandene for deres Forhand- 

linger og til den Forretningsorden der paa dem iagttoges? 



423 

For det Thottske Legat. 
Fabrikationen af gode, varige og billige Kogekar er ”en 

vigtig endnu ikke tilfredsstillende låst Opgave for Techniker- 

ne. Som et vigligt Skridt deels til at udbrede almindeligere 

Kundskab om de bedre Kogekars Beskaffenhed, deels til at ad- 

vare mod Brugen af de slette, som ofte faldbydes her, deels 

for derved at fremme nyltige Forsåg i Fabrikationen af Koge- 

kar, som bedre end de hidtil benyttede, kunne tilfredsstille Nu- 

tidens Fordringer udsætter Selskabet en Præmie af 200 Rådlr. 

for en, påa behårige Undersågelser og Analyser grundet, kritisk 

"Beretning om de hos os for Tiden i Handelen forekommende 

Årter af Kogekar til almindelige Huusholdninger. 

For det Classenske Legat. 
1. Man vise hvilke af Landets raa Producter, enten nu 

disse hidråre umiddelbart fra Landets Jordbund, eller fra 

dets Dyrkning, eller fra det omgivende Hav, ere bedst skikkede 

til derpaa at grunde en Fabrikation. Man maa herved tage 

Hensyn paa alle begunstigende Omstændigheder, som Letheden 

i al erholde Brændsel, Vandkraft, billigt Arbeide 0. 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 Detail, at der lader sig gjåre Beregning 

over Fordelene. Selskabet ånsker at Forfatterne især henvende 

Opmærksomheden paa saadanne Fabrikationer, som hidtil enten 

slet ikke eller kun i en ringe Udstrækning ere indførte hos os. 

Da Selskabet neppe tår vente, at een Mand fyldestgjårende 

skal kunne behandle Spårgsmaalet i sin fulde Udstrækning, saa 

vil det ikke negte mindre omfattende Besvarelser Prisen, naar 

ikkun de valgte Gjenstande ere afhandlede paa en tilfredsstil- 

lende Maade. 

Præmien er 200 Rdir, S. M. Man vil, dersom Omstændig- 

hederne dertil give Anledning, ogsaa tildele mere end een Af- 

handling denne Præmie. 
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2. Det er velbekjendt at der i Fiskerierne ved vore Ky- 

ster forekommer en stor Mængde Affald, deels af Sådyr, som 

hidtil ikke benyttes, deels af saadanne Dele af Fiskene der ikke 

finde nogen umiddelbar Anvendelse. Dette Affald er ogsaa hos 

os bleven hist og her brugt som Gjådning, men den stårste 

Deel deraf forbliver ubenyttet, og virker formedelst de ved 

dens Forraadnelse udviklede ilde lugtende Stoffer skadelig paa 

Fiskeleiernes Sundhedstilstand. 

I Udlandet navnligen Frankrig har man af dette Affald til- 

beredet en saakaldet kunstig Guano. Selskabet udsætter i denne 

Anledning en Priis af 200 Rdilr. for den Afhandling der paa 

den bedste Maade viser hvorledes dette Affald kan forarbeides 

til en Gjodningssubstants der kan taale Transporten til de for- 

skjellige Dele af Landet. Afhandlingen maa ikke indskrænke 

sig til at angive de i Udlandet benyttede Methoder, men maa 

enten tilpasse dem til vore Forhold eller angive nye passende 

Fabrikationsmaader, den maa angive Mængden af Qvælstof og 

Phosphorsyre i det saaledes vundne Product, hvoraf en Prove 

maa medfålge. 

Besvarelser 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 et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel, 

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bæ- 

rer samme Motto. Selskabets i den danske Stat boende Med- 

lemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Belånningen for den 

fyldestgjorende Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, 

for hvilket ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af 

50 danske Ducaters , Værdi. 

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af August Maaned 

1857 til Selskabets Secretair, Etalsraad og Professor G, Forch- 

hammer. 
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Pengwin, om detteNavn (af wallisisk Oprindelse?), der i en tidligere Tid ogsaa 

tillagdes den i Norden saakaldte Geirfugl. S. 387. 

Ramdohr, F. W. B., hans Dom over Bygninger i Kidbenhavn. $. 72 Anm. 

Regester, danske historiske, deres Fortsættelse, eller andet Bind, begyndt i A. 
1855, og Iste Hefte (1536—1558) udkommet. S. 406. 

Ringsted Klosterkirke, dens Kongegrave fra Middelalderen. S. 226 og flg. 

Rosenborg Slotsbygning i Kidbenhavn. S. 60. 61. 

Scharling, C. E., Indledning til en crit. Udsigt over nyere videnskabelige Un- 
dersågelser om den apostol. Tidsalder. S. 133 —188, Fortsættelse af 

disse Meddelelser. S. 273—348, 

Scharling, E. A., om Pcrubalsam, og om Flydefedt. S.35—39. hans chemiske 

Afhandling om Dåglal og Æthal. 5. 222, 
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Schimmelmann's Hotel i Kjåbenhavn. S. 70. 

Schiddte, I. C., om Staphyliner, som fåde levende Unger. S. 1. Beretning om 

Galatea - Expeditionens Udbytte af Odonater. S. 108—125. om den 

engelske Niphargus; om Slægten Broscosoma og om hidtil overscete 

Forhold ved Insecternes Thorax. S. 349. 351. 360. 

Sehneckenburgers Skrift: ,,åber den Zweck der Apostelgeschichte”, bedåmt af 
Scharling. S. 289—292. 

Schleiermacher, om Pauli iste Brev til Timotheus. S. 145. om Evangelisten 

Lucas. . S. 303. 

Schouw, J. F., hans videnskabelige Strid med N. Hofman-Bang om generatio 

æquivoca. $. 219, 

Sergestes, en Krebsdyr-Slægt, Bidrag til Kundskab om samme. S. 22. 

Skialm Hvide, Erkebiskop Absalons Farfader, hans Been fundne i en Muurpille 
i Sorée Kirke. S. 246. 

Skildpadders Ryg- og Bugskiolde, fundne i en Térvemose ved Egholm i Siæl- 
land. S. 383 og flg. 

Skov- Vegetationen i Danmark, om de Forandringer, den har undergaaet. $. 5. 

Sorée Klosterkirke, oprindelig bygget i det 12te Aarhundrede. S. 244. 45. 

Staphyliner, om nogle Arter af denne Insect-Classe, ved Schiåddte. S. 1. 

Steenstrup, J., Bidrag til Danmarks forhistoriske Fauna. S.1—20. Tillæg her- 

til. S. 52. om Udbyttet af hans 1854 i Jylland foretagne geologisk- 

antiquariske Undersøgelser. S. 131. Efterretning om Kiæver af en 

colossal Blæksprute-Art. S.200. om Bæverens, Kærskildpaddens og 
Geirfuglens tidligere Forekomst i Danmark. S. 381 og flg. 

Såmunk, den saakaldte (i Christian IIL's Tid fanget i Oresund), af Steenstrup 
antaget for en Blæksprute. S. 200. 

Thiersch, H. W. J., hans Apologie for Apostlelen Paulus. S. 341. tillægger 

ham Andeel i Affattelsen af ,,Apostlenes Gierninger”. S. 342. 

Thomsen, J. H.,, polytechnisk Candidat, bevilges en Underståttelse, til Anskaffelse 

af electro-dynamiske Apparater. S. 203. 

Tholuk, A., hans Dom om den fårste cliristne Kirkes Historie. S. 309, 

Thorvaldsen, Ophavsmand til Sculpturens Gienfådelse. S. 92. 

Underfulde Begivenheder og Virkninger, særdeles i Jesu Levnet og i Apost- 

lernes Tid: deres Betragtning fra forskiellige Sider. S. 309. 310 ogflø. 

Vahl, Mart., hans Forbindelse med N. Hofman-Bang. S. 209. 

Valdemar I., om hans Grav i Ringsted Kirke, og om den i Graven fundne Liig- 

plade, med dobbelt Indskrift. S. 227—241. om han i disse Grav- 

skrifter. er kaldt ,,den Fårste”. 5. 230—240. 

Valdemar 1I. (Seier), om hans Benævnelse ,,den Anden”, S. 233. 235. 36. 

Vernet, Horace, hans Forkiærlighed for Rosenborg Slot. S. 61 Anm. 

Videnskabernes Selskab; Budget for 1856. S. 377—378. Regnskabs-Oversigt 

for A. 1854, S, 379. Selskabets i A. 1855 ved Dåden afgaaede Med- 

lemmer, S,405. Selskabet erholder et nyt Locale i Palaict bag Chri- 
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stiansborg, S. 106. 107. indtræder i Forbindelse med , Instituto di 

scienze, lettere cd Arte” i Venedig. S. 203. ligeledes med ,the literary 
and philosophical Society”, i Manchester. S. 270. bevilger viden- 

skabelig Underståttelse til Cand. I. Thomsen. S. 203. i Aaret 1855 

ved Selskabet udgivne og underståttede skriftlige Arbeider. S. 406. 

Selskabets Commissioner og sammes Arbeider i 1855. S. 406—408. 

Bedåmmelser over indsendte Priis-Afhandlinger og andre videnska- 

belige Arbeider. S. 409—421. Selskabets Priisopgaver, udsatte for 

1856. S. 421—424. 

Worsaae, J.J. A., Bemærkninger om Gravmonumenter og andre Minder fra Val-, 

demarernes Tidsalder. S. 225—241. om Gravplader fra Middel- 

alderen. S$, 241—255. om Fienneslev Kirke. S. 255. om Haraldsted. 

S. 263—69. 

| 
Rettelser. 

S. 317 1. 4 f. 0. Paulus opvækker T. læs: Petrus opvækker. 

- 326 - 6 - - Timotheus læs: Titus. 
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reduceret til 09 Reaumur. 

Barometer , Thermometer i Skygge mod Nord. 

9 Formiddag. Middag. 

2 Fod un- 

der dagl. 

Vande. 

Middel. 

er 7 —— 

DODSTITSMMØRÆGRD Eee I 

rl 

dpabgg 21 Fod over Jeres ad | RER ER ed 

4 Eftermidd. TE res FEED Jorden. Jurden. 

Corr.-0?11 Cels. Cels. Midas 60 REE: 

SØS 650) PISK hr 294 538004 12929 295 

31;—08 == 1461-15 4,1 1,8 2, å 
56,98 1—230-1— 541 1,0 1,5 3 

37, 08 3,40 | — 0,9 5,0 1,4 22 

306,35 3,44 2,9 5,4 14 ål 

38 7534 2,97 Sl 6,6 2,4 PÅE. 
41, 09 1,64 | — 1,0 6,0 2,0 2,3 

40, 09 4,60 4,5 7,4 945, 24 

3533 2,40 3,4 5,9 3,0 2,6 
43, 07 0,64 | — 1,6 2,7 MY 2,6 

40, 18 144 ==408 3,6 1,9 2,4 
39, 07 1,60 1,8 5,5 1,9 2,3 

40, 17) — 1,06 | — 2,4 1,0 6 22 

41, 22) — 3,33 | — 4,8 | —2,4 ir 2,0 

40, 5 = 510 193] 41 id 1,8 

39, 73|— 5,16 | — 9,2 | —4,4 0,9 17 

40, 80) — 4,56|— 7,0 | — 3,6 0,7 15 

39, 36|— 5,36 | —11,1 | —4,9 0,5 1,4 

40, 7A|— 6,13 | — 8,0 | —4,7 0,3 15 
40, 48| — 4,13 | —12,4 | —2,5 0,2 12 

38, 76 (— 1,16 |— 58 0,6 0,0 1505 

Pets RE dr ERR 9 7, fad ESS II 0,0 0,0 1,0 
40, 58) — 0,60 | — 2,0 0,1 0,0 0,9 

40; 45 1— 106 == 50 3,0 0,0 0,8 

SED ES ANE ESS EU! 0,0 0,7 

36, 23|— 1,80 | — 3,6 | —1,0 0,0 0,7 

38, 791 — 3,66 | — 5,0 | —2,5 0,0 0,7 
32, 90|— 2,73 | — 9,1 OOS KEN 0,6 

35, 30| — 6,26 |— 7,1 | —6,2 | —01 0,6 

38, 94 | —10,30 | —13,7 | — 9,7 | —0,3 0,6 

38, 79|— 8,43 | —18,9 | —6,0 | —0,7 0,5 

Middeltemperatur. 

1855. 72 Aar. Maanedlig 
1-10 1,88. — 1,09 

11-21 — 3,00. — 1,10 
22-31 — 3,64. — 0,81 

1855. 

1-31 —1,63. —1,00 

193 
1,5 
ki 

Vandmængde, 

29 Aar, 

13,19 Par. Lin. 20,60 Par.fi 



Vindens Retning Vindens Styrke | Luftens Udseende 
Regn, Sne &c. 4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

2 

g 310 | sv.- sv. NNV. NNV.1 6. 7. 5. 6. fm. bl. -bl bl 

131—133, 0,36 | VNV. NV. NNV. N.|8. 8. 6. A.f bl. bl. bl. kl 

11— NVE NV AVNVE VINNIE SØER Ok EB 

18, Sne, 0,82 | VSY. SV. VNV. V.)|3. 3,5. 3,5. 3. | m. bl. m. m 

108 — V. Wi SV. SV. | 3,5. 3. Bj m.m. mm 

3, Regn. 0,35 | sv. SV. NV. YNV.|3. 3. 3,5. 2. | bl. kl. kl. kl 

01—91+, Taage. NVE SN SVINE Er ME ØRE San ODO 

(222 —93. 0,42 | sv. VSV. VNV.  V. | 3,5. 3,5. 3,5. 2. | m. m. m. m 

0—3. Sv. SV. VSV.. NV. |.3: - 3. - 3,5. 5: | mm: m.…”bl. "kl 

OASE NY VNV. NV. NV. 12.2. 3.7 ÆRE KE <m. om 

FVNVS SVN TNM OVS ERE FØDE SE, 500 000 

f 5—6. VSV-ONNV ONNV. NV 1 37404, ASK OK bl kl 

j OPEN. UL NV UN DONG 9702 3250) 0,0] KI UR]: SKEL SR 

| NO. NNO. N. NAS SA: LA SAN KRUSE ARS SKI 

N. NNO. NO. ONO. | 3. 3,5. 3,5. 3. | kl. kl. kl. kl 

O. NO. N. N (30 MBE SB BOD nt 

NO: NO: NO: NO, 14. 4.4, 3. KL kl "DIS SKI 

NO. Stille, Stille. Stille. | 1. 0. 0. 0.f kl. kl. kl. m 

[21—13. Stille. Stille. SSV. Stille. | 0. 0. 1. 0.f bl. bl. bl. bl. 

SSO. SSO. OSO. O.|f 1. 1. 1. 3.| kl. kl. bl. kl 

I og Sne 5—11%. or 50 0) 080 | E3 BOA 527 68 BL Om ER 

63— (0,29) | os0. 0. so. 0.1/3. 1. 2. 2.fm. m. m. m. 
121, 73— (0,43) | O. 0. S. SS0.13. 2% 2. 2. %m. m. m. m: 

173+, (0,18) | Ss0. SSO. 0OS0. 0S0.f2. 2. 2. 3. fm. m. m. m. 
(2, — (014) | sso. so. 0. 0./3,5.55. 2. 1. |m. m. m. m. 

1172 (2,57) | 0S0. 0. 0. 0OSO.| 1. 1. 3. 3. | m. m. m. m. 

11—6=. OSL OL OT NOS KISS ERE, MS 0 1 ERE 

203— Stille. VSV. -SV. SV: 10. 4.4. 2. | m. m. m: m. 

162. (4,03) | 0. 0. N0. oON0.|3,5.5. 3. 3. fm. bl. kl. kl 
c | OND OOS SEN SES POS ES TO - KESRE 

22414. Stille, Stille. SO. OSO.f 0. 0. 0. 1. | bl. m. kl. bl 

g at Thermometret var i en Vagge. 

Vindforhold, 

1855. 50 Aar. 1855. 50 Aar, 

N-25751230/09)— 10,09 RR 0,04 0,12 
| NO . 010 0,11 SV 0 0,47 
Ai OVRE 0,20 0,12 FØRNE 0,12 0,16 

(4 80,5 OGS 1073 NY 2.075 — 10/10 
å Stille . . 0,08 ? 

By > 
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z LA GR — SER ØR Thermometer i Skygge mod Nord. 
= 

= 2; Fod over Jorden. VEG | SÆREEEE | RE: i. 

St 19 Pormiddag.| Middag. | 4 Bftermidd. 1 ET gorder Den HELER 
- Midhel Lavest. Høiest. | Middel. | KI. 2Efim. Sende 

Corr.-0?23 |  Cels. Cels. | Middel. 

| | 1 (338,56 | 338,77 "339,32 | — 6990 |—1492 | — 695 | —19%0 | "0% | — 094 
1530 67 (SSO 198 85] 24561 | =— 19] og Er 114 -04|— 0,4 | må 
381 39; 500 1301050 | 307 031-298 2 HB] NS 44 1200 SNE KNEE Eg 
Aj 35,054 | 347 85 | 34, 431 2601— AO 10,9 | 1016 130,4 ga 
5yl 32, 471 31, 71| 31, 341 — 1,90 |— 51)/— 17) — 0,6 5 — 0 
LET REE BEORDREDES EN [SED 10] BESES ERE FO RE 4 0,3 | — 0,4 | srÉ 
7) 36, 25! 36, 97! 37, 67| — 4,36 ar ØEN TA] SENE OS gå 
88140992 41, 703 | ALE 45 | 27 807 4—41 02607] 1009 UDE, 
SAD 47 44 07 477 5 7800 |—13,2 —621—14| 01) — 04 

1001 565924 | 350 16 | 33,443 (56137 7145 | — 5,07 1 496 | 10 RO EESRRR 
18103533] 33,.28/.33, 36(— 5,65 (—85|— så 112 1 0/4 SER 
12 j 33, 91! 33, 66| 33, 35/— 5,86 |— 99/—46|—14| 0,0 | — 0,4 | sml 
13 | 32, 82). 33, 04! 32, 981— 7,96 |—11,2|— 6,1 | MEE 1 OG Eg 
1441592: 951 32:85) 32% 551563 (=140 == 53 1 7 00 ES SER 
45034 591550 95 |. 354981 840 = TO] — 6] TT KO Sg 
161 38, 00| 38, 68| 38, 461— 850 |—125/— 91|1—201—02|—04 | små 
IR NESTE SR SST ED SETS | 7 038450 ES | == 1,8 |"— 015 GA 
18137, 84) 37, 921.38, 91 1—10;03. "— 16,0] —,9;121= 2,0 1 088 AR Es 
19) 40, 23| 40, 62| 40, 871—10,53 |— 16,0 — 74 |— 2,4 |—041— 04) Ta 

204167 | Al, 453 |.40; 801 — 7,56. |— 19/0 64 | 295 | FA KRO 
BG 388 8311) 38,58 | 1387 04 —05 30] —=127 175,04 DT SODE ES SR 
MESTE TT 3173 37, 62 — 5,230 — 77 1—214,6) | <— 1,67 | 050 ERR 
23 | 37, 27| 37, 07| 36, 69/— 7,56 |— 9%41—62|—141 —051—04 JT 
241.36, 281. 35,.58|. 35,-351— 446 |.—15,1 0;0. |" — 1,7 "—70;5- RER 
25050551 05100) 30; 611-410 = 39! 05|—11|—051—04JS 
26 | 31, 99| 32, 11! 32, 43|— 2,13 |— 40! 1,9 | — 0,8 | — 0,4 | — 0,4 | Te 
27 | 34, 44 | 7-34, 51) 34, 601— 3,66 |— 9,9! 1,4 | — 0,9 | — 0,5 | — 0,4 | Tålt 
28138, 3% |"38; 48) 38, 50 |— 3,43 |["—5,0'f—.2,5 |"— 0,81] 50/57] == 40 

Middeltemperatur. 

1855. 72 Aar, Maanedlig Vandmængde! 

1-9 —451. 0,86 1855. 29 Aar f 

10-19 —7,66. 0,63 3 TÅ Par. Lin 17,24 Par. 
20-28 — 4,47. 0,39 

1-28 — 5,62. 0,62 
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Vindens Retning Vindens Styrke | Luftens Udseende 

Regn, Sne &e. 4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

OLD LOS OOS NOT 3Z., 25 "SE KI KR SR 

92— NINE VSNEE KE VS NDS 32 Rn 7 SbIS 50 

Stille. Stille. SSO. SO. 10 0. 1. 2. fm. m. m. m. 

13%. OAO] SO 10, SSO "SSO IST 375. SE HS 1] RR RE] 7 

O. 0. O. ONG SES 42 FAR ns TR 

olegi= ONOLT OND; NO NO LNS TI ESS: Ms. 

(0,03) | NO. NO. NO. NO./3. 3. 3. 3. |m. bl. bl. m. 
NO. NO 103 FONDEN 3-03 SEE SS 20 Rl 

ON 0-00; 0502 RE 73754. STORE SE OR] 

221 —9 S. SV. SV. SANGER hd: Fr 756 Ps Pa TRrs SEER HT PSR os ER 0 

1190-02. By SY LN SAR NV 8 5 ME ME ARR GL OM" SO 

(4443, (0,04) (NV. NO. 0. sulte. /1. 3. 1. 0. fm. kl. bl. bl 
Stilles Stile; SV SNS 00 2 SMS Se SKEL 

1—02. (0,04) | S. O. 0. NOT 738 02 0 RR EA 

ONO. "NO. NNONNO 4 4 GA DÆ Km" ms SOM 

23—11, 8— NNO.NNO-NNOS ENOLA SR 1 38200 (0 0 OR 

DE. (0,59) | N. N: NO. NO: 13809323 30 0 1 DE DIE. BES ARKl 

19:—20. (0,06) | NO. NO. Stille. V. 10. 0. 0. 1. fb. kl, bl. kl. 
E— ENNS NEN ODA 2 LEE FK rok ge 

3 TA NU ROU RES JE SAS 5 ns KISS 

20—217 OS0. 0. O. ASS MS 30; 39 UDE må sm 

188—51. (0,03) | 0S0. OS0. OS0O. SSO. SEA — "3: Hm. Ms BAN 

17—3, Sne 1—6. (0,62) | SSO. SSO. Stille. V. Es RE DERE, USE 1 VR 0] FRR 1 Se] 

9£931 -82—94. (0,23) | VNV. Stille, SV. SV.f1. 0. 3. 3. |m. m. m. m 

95—2. (0,59) | SSV. SV. SV. SV.)3. 3. 3. 3. Im. m. m. m 

18—3. (0,23) | V. V: YNV. VERONA ba ms SKER 

173—192”7 sne 21—33. Er OVS NE NVE Ed EOS Ab. KI smsen 

NNV:. ON: 0OS0O. SO SS 22 22 Am kl mm 

Vindforhold. 

1855. 50 Aar. 1855. 50 Aar. 

Nan 00. 008 SS 0,04 0,14 

NO. 4.019.  0;10 sed. 7019 

i DONE 012 ERE 0,11 0,18 

S0, 50127010 NY 220107. 0/09 
Stille . . 0,07 
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DSODSIGS OU GIRO mm må 

Barometer, 
reduceret til 0? Reaumur. 

Thermometer i Skygge mod Nørd. 

9 Formiddag. 

Mm 

SI GT GT GT GT OT GT 9 GT Ci 
PEEL SEN RR 
MI 

C1 

Niddaz. 

ss 

GUI MR OGS 

Ro GI 

PR SITRER SE må må (Ø GDGD IR GI SIE NS 

GI CI CI CI CGI GIGI KRO GI (=z] > 0 Ga 

1101 G] vd ke CD 
sr ImeØ ej 

TKO O 
(rere: 

wo dd og Net; i» Ci Øt Bø 

GI Cm bo O1 FRE Oc Rn DØ 

fed vs (== 

o OD 

iæ KO CI CD Mi 

21 Fod over Jorden. 

4 Eftermidd. æ | | 
Middel | Lavest, | 

Corr.-0901 | Cels. | 

| | 
333,49 $— 1961 | — 590 | 
31, 49| 0,96 |— 1,2 | 
28; 827 AGON AS 
32366) 570) 00] 
56, 20! 0,16 |— 1,1 | 
383 —0 8 | —"B6Ø 
56; 10 og 59 
36, 60/— 1,1 |— 4,0 | 
5805 == 348. 180] 
36, 57/|— 2,28 | — 5,6 | 

|| 

Så 35 15258 | 5,9 | 
VESTE OD ESSEN] 
STAGE 50 RE 10 9 1 ha 6,9 | 
35,528 1— 3,04|=— 63 
37, 315-351 505 
35, 31409685 12558 | 
36, 65)— 0,41 | — 9,6 | 
3030] 109-590] 
30, 04 i LSN FEEL 
ST Rs 5 ES Tern 
34, 21 12 15925] 

sner EN Få BER 
26, 531— 0,91 |— 3,7 | 
29, 121— 1,61 |— 5,1 | 
5 RT) FEE 5 5 he Tog 
57 ER.) BRET 11.1 V 3) ER ås 
36, 66|— 0,78 |— 4,9 | 
39461 04295 
42 141 146 | 5,7 | 
420321 AR NESÆN | 
åå, 05f| — 2,02 | — 0,3 | 

i 

Middeltemperatur. 

1855. 42 Aar. 

100 — 0 TÅ. 20,21 
ER 1072 0,614 
92-31 —0,45. 1,37 
1240 076." 74 

"GE 
(—0,21—04!  0;0 1'S0 

(re 5 
Fer rad tg 
== 02 HR RA 

1Fodi | 2 Fodi SEN 
Jorden. | Jorden. Es gen 

Middel. | K1.2 Enm. | (re 
Middel. 

SSR i | —098 | —09%5 | —04 lt S 

| —0,6 | — 0,5 | —0,4 | Re 
|| 

ae SR ES FE 
| —0,3 | — 0;4 | —0,4 
50,1 15402 ga RER 
(=077 K= 03] Hø 
== hh Søg ; 
=> 1295] 00 SER 

(== s (== w 

04 |— ix |-—09 

02 23 ga 
Re CJ EN Ea SB i 

| =—0,2-4 =-05-1-— 0/4 4RERE 
ESS] gt Je] 

(002 | lose ; 
== 04 fr goer 
1201: ge HET 

| 

=—0,1| SEER 
04 eres 
—0,7 | —017] -—ÆR SE 
NES ERE 
=01 == o=o 
—0,1 | — 0,711 —05 En 
gg 0,0 | —0,2 
44 0,0 | —0,2 | Ta 

0;0 | ao ge 
0,0 | 0,0 | — 0,2 

Maanedlig Vandmængde. 

1855. É 29 Aar. 
15,55 Par. Lin. 18,67 Par. L 



Regu, Sne &c. 

i 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEE FEE EEEE 

1—113, Rusk. SO, SO, "SSO LSSOMKKIT 37 35. 32 1 mm mm] ORE 

15—203, 63— USS SNE SNE USS DIS SNEDE DDS on Sms ms Åre 
191, Taage. 2,05 | S. S SSV SER 2 DS BSN Mm. Mm. 

S. S Sy Sv r 353,0. ARE ma: om. DE BE 

SV. VSVY. V. VERDSLIG SØS MS obl: VBE nag 

i V. Ve v. VSSE MAE 50 ml 

Waage, Taage 221-112. 0,02 | VSV. VSV. VSV. VSY. Jf 1. 1. 1. 1: fm. m. m. m. 
531. (ODO) ENN NN 0 NO NOS 35) LOE SP an Sas on SE 
10. (OAO NO HENDE SEND NOE 29) AS ere OK ob GE 
—203, 221— (0,48) | 0. 0. ONO. ONE ESRUM SE 

11=, Sne 31— (0,52) | O. O. Q: ON ASB B 30 ML ms an on 
(ÆDE NO -ONOV 0: "SSO 3 3 330 MH 40 

1+, 211—32 (0,97) | SSO. S0. O. OFTE SØE MAE nr 

(0/05) 0807 Skilte 0 SNE 17 TE, SA BRUDE DE SE 

Se NO NO NODE OS IS as Eb BE 

Taage 5—9. (1,21) | N. N. SSV. SEES AE Sr] Bas ene 

—20, Taage 61— Stilles Stilles "SSO, STE OL OL Em 0 rn 

Slud 19:—23Z, 21:— 0,64 | S. So. So. SVENS SÆRT DSE HS na Tee 

Sne 214—23, 1—22. 1,78] SV. SV. VSV. NY.|3. 3. 4. 5. fm. m. bl. kl. 

Ny OVE NV NNE 52: Br ÆRES JUN SØRE KIER 

NVE BESS ES MEE San ORE 

0. 0. O. ORE S PDE JE5 HEDL. msn 
(4,39) HOSO: NO: NO: NNOZ 1 5557511088 32 Om mm sm 

NNOSENNYSONV SONYS ME 78 Kan ms ar ne 

(ON ENE Ar ve SUSER gen ns BL SB 
—9922, SS vr NERE FEE ls ms KE 
1—35. Sbiles MSbNER TS RS ENOKSEN Horns ms sm Dont 

S. Stille. N. NE 4007 2, Om, OR 

—di Stille. Stille. NNO. Stille. | 0. 0. 1. 0. | m. m. kl.… kl. 

V. Ste: NNOSENSEK ER 40. AAB, KN BE GRE 

VV NO: ONES OS MEE. AAN BEBE "BISRE 

1855. 

EEN 
NO. 0979 
OG 
SØ. 009 

Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

Vindens Styrke | Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. 

Vindforhold, 

50 Aar, 1855. 

0,10 SÆLGES 

0,10 Sv. 012 

0,15 FE SO T9 

0,09 NV 50107 
Stille . . 0,10 

5U Aar, 

0,13 
0,16 
0,16 
0,11 



ve mere terkesn ve 



ML 5" 9) Bon FYN 
sumugeså "fif dntosybor 

KSTTÆLT vasvåg I 1939098 T så 
ax 

eee er roet maar - mr mp headeren rn Kr RARE eN — 

OD. REE duke i se Mie mord bel SE 1 usa i z 
Ii TOT i Dot ; L £ v 2 såede: ude < hs Å gå  - 

Jysd 175 iii 1 ER É Kam ET sk Lynn AES 
lus Y ? dågsiull aan |. ben i ø 

Fundet] JORDER 
[STABO 1. als 1107 Ove) i | "Hass sendt ØSRBRRREPS VÆSEL 

oa | 00. | re |. EDEN ONE | gar aan EN ME 
og | 000. ago le "SR OL FR se ar ler be 8 

SER SNU OSER MET SR TER 7 SÆR SM KA EVER SA JAN TER "> 

10.0 14140 Bæ. 1£0— | DE ok 5 700 KOB 1100. FE 

(Oc "40 LÅ UKE] HE. Ane INGER t- Fed. rå 
1 ØD Fr RO TX DER RIE DDR NE 
(2,70 5709 er ENE Nes 3: 108 18 

deres Kog. fæ > he NOR 0 5 FOD 
se 100 | ke bar ANE her fed 

FEREV TT . 1 NET ST PET. ER 
i 

b>10 sd horse ags læg Shoe for ge fa 
Hed ks 0 JT SEN TOD ES FRELST " SN Fr JER 7 i 

ve tår kg (KNEE ASER SS dt RES | Fa RR 
Kx.8;0 £0 EN. | fj Gå DE "| 

luk sæ | en," i 
Sgt 0 550 FI fæ: 

| la 18.1 øB 
(-8r…… bå (ER 
HÆR Kæt 

tg gæv. wel 

ce: =- —f - x LS 

LAV 
ti 

i ne 
8 3 28V. 1 0R 
GE mm 88" 008 

; e2: 17 00. 1 001 
Bå 2 DJURS V] os 

Tå - |-ERY INDB 
BE 247 ANY OD 

8.1 dk. Srær 

ANSE SALT PETERS SEES FERIEN BEES TT RET SEN AE 
Aa 

æde — audegutoliubb iik 

' bas) vittigt n "ma eter i 

fe lg . gg 7 Fl i: eg ka 354 

Bor "air mende i BÆK. RÅ gs 

ii VÆRE. SJ FEE 

i ÅL Ned. .XRE ss 
SA ie 



'cegT [udy 

DOING GIR mm md 

9 Formiddag. 

[39] 

RR OD 

SAGE LYØ 

> 

æ CI CI GI CI CI 

> 

» 

=SARXS 

Ga ea 
æE 

(øn sa 

(SA! (mn > 

41, 

SØ 

Barometer, 
reduceret til 09 Reaumur. 

39, 
57 

Middag. 

3441/33 

Thermometer i Skygge mod Nord. 

21 Fod over Jorden. En ene ner 

4 Eftermidd. ” Få Jorden. Jorden, ag y 

Gorm -0201 | Gel, | Celer | Mdder | KLEM | rigge 

54331931 1920; '—-309 599 020 090 090 
38, 33 1,37 |— 1,2 3,5 0,0 0,0 0,0 | Sne 
7, 12 1,40 |— 0,4 3,1 0,0 0,0 |—0,2 | Tad 
35, 53 1,30 |— 1,2 2,6 0,0 0,0 1—0,2 | Sn 
37, 62 2,20 |— 0,6 6,2 0,0 0,0 |—0,2 
37, 96 2,54 |— 2,1 6,7 0,0 0,0 |—0,2 7) Re 

35, 99 3,84 1,4 9,7 0,0 0,1 0,0 ; 

31, 50 0,70 |— 1,9 21 0,0 0,1 0,6 | Ta 

30, 09 1,90 |— 1,0 5,0 0,0 0,1 1,0 kf Sn 

23, 75 2,70 |— 1,0 6,7 0,0 0,1 1,2 l 

28, 36 2,17 0,2 6,3 0,1 0,1 1,6 | Reg! 
32, 25 2,74 |— 0,3 6,9 0,0 0,2 1,6 | Taz 

35, 02 3,37 |— 0,1 7,0 0,1 0,2 1,6 

36, 82 3,04 |— 0,6 6,3 0,2 0,2 1,8 | Tå 
37, 23 4,34 1,0 1,2 0,6 0,4 2,2 

38, 26 6,00 221 121 lp 0,8 2,5 | Taal! 
40, 82 4,10 1,5 9,0 2,7 1,5 1,9 
41, 58 3,57 |— 0,8 8,0 2,8 1,8 2,7 

37, 80! 5,74 19 54 3,0 2,0 2,9 
35, 34 5,27 2,0! 12,8 3,5 2, Åå 3,1 | Regi: 

39, 01 3,34 0,5 7,0 3,7 27 3,3 

42, 59 aA 1542 6,5 3,2 2,8 3,2 

41, 26 3,97 |— 1,0 9,0 3,1 2,8 3,4 
34, 80 3,57 |'—. 0/4 9,5 3,3 2,9 3,9 | Taa 

38, 29 4,04 1,3 8,0 3,6 2,9 3,9 | Reg!! 
40, 41 4,50 15955409 4,0 3,3 4,0 f Reghy 

38, 94 6,07 1,9): 4450 AD 3,5 4,0 

37, 67 AAA 1,6 8,0 4,5 3,7 3,8 | Regi! 

39, 97 4,17 15 1190 AA 3,8 3,8 | Regli 

40, 24 427 |— 2,1! 12,7 4,6 4,0 4,5 

1) Sidste Dag, da Folk kunde gaae til Balloriet over Isen. 2 

Middeltemperatur. 

1855, 72 Aar, Maanedlig Vandmængde. 

1-10 1,92, 2,94 1855. 29 Aar. 

11-20 4,09. 4,48 18,05 Par. Lin. 16,58 Par. £ 
21-30 4,09. 5,92 
1-30 3,37. 4,45 



Æ—— 

Vindens Retning Vindens Styrke | Luftens Udseende 

" Begn, Sne ke. 4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

i 
i S0. 80, 80.000 452.73. SÅ bt ms ER 
ÆEr OSO. SSO. SSO. SO0.|3. 3. 3. 1. Im. m. m. m. 

18—233. 80, Stille VSVE SV 05121. hr ms 

213, Rusk. 1,01 | SV. V. N. NES FE 2 RES mn ga 

| 1,44 | NV. NV. ONO. NNV. 18004933 BE. BI sb ARE 

RENE SV. YSV. 380 30" (3 MB SÆRET ms" "mas 

1,65 | sv. vsv. nv. Nv.|1. 1. 5. 3. fm. bi. bl. kl. 
23, Sne 1—62. LØ 2 SV: NV. 13925127 3 JE SE > mm ae 

15, 23—21, 111—  1,92f V. V. VSV. VNV. | 3. 3,5. 3,5. 1. Im. m. bl. m. 

y Regn 2—32, Regn”. 3,15 | SV. S. VV. VNV.1 3. 3,5. 3,5. 1. fm. m. bl. m. 

1. 931, 0,62 | vSsVv. SSV. SSO. Stille. 12. 2. 1. 0. fm. m. m. m 
18:—31, Regn 71— 0,55 | Stile. OSO0. S0. S0.10. 1. 1. 1. fm. m. bl. m 

193, Regn 202—211. 2,73 | SO. SSO. SSO. S0.f1. 1. 1. 1. fm. m. m. m. 

123—911, Regn 61— SO. OSO. SSO. SS0.|2. 3. 1. 2.|m. m. m. m 
6, 231—11. 0,43 | 0. vsv. ssv. sv./2. 3. 1. 1.|m. m. m. m 
(8—21, Regn 91—10. 0,30 | V. SY. VSV. MESS an Mr rs nr SER 

0,10 | V. NV. NV. NV: 1.3. 3,00 4.532 Kl. DE SHE KI 

NV.NNV.. JONO SO 1 1 OS DE kl KDE] 

Sys MEV. ONSV. SV ROS 1,4 0 ms me KI SAR 

2. 7—11. SV ONS NV YIN 1 1585 ns ER BRS 

OF SYNVS ANNO VON: 13. 1682 15)" 72 mb KESAKE 
NONSENS INS 1035 430 BN 4 el. ke - KER 
N. N. NO. NV 105: RAE MS ABE ms ON 

1, NY. V. S. Skals" SST "3 ms" ms nm 

1= 098 SO "SØ NO: ONS ES 2 4 70 Hm nm. BL SKÅL 
152. NON OSO SSD TES TET SEK BE 

OOS STRENG NOD SEN LEEDS ASS MEE DE BEERBE 

7, NYVSINNVNNOSS NNE 14 33 Km 

2537 | NV. NNO. —Q "Stille 090 35 1, 0 fm. bl bl OR 

S: O. Stille, SER 05 0 MAE. TRE KLEE 

'Ørste Dag, da Observatlionen blev tagen i aabent Vande, 

Vindforhold, 

1855. "50 Aar. 1855, 50 Aar, 

No 000 Ses 0,09 0,13 
NO. ; 1,01065= 0:11 sml 012 
RE EEG HERE 075 
50. 015 3011 NE 016. 093 

e Stille , . 0,04 





BE SER 
(åd få. å sek EN 

5 
» 

he: ig | 
VER FEED » 

de 

> er. 

ASE ke 
RES a 
SYS R 
FUER 
ECN, Hp 
Loser 
FeR es: 

es sl 

of. 4 -v 

ek rn ert 

? 

Øer sy re 
a 

Er eg 2" 

ir Fa" Fk 

Ve 

LE 4 

Sa 

ær Re 

REE 
ek od 

£ 
u 

9 roll 

rat 'gk É É 

Em EQ OR 



Barometer , NER len Serene DN Thermometer i Skygge mod Nord. 

21 Fod over Jorden. 

'CE8T IPN 
Eos 2 Fodi 2 Fod un- 

OFormiddae | Middag:> AE fer mild, (7 Ta rr KT sr] Soren DERE | RSRRER 
Middel | Lavest. Høiest, Middel KL.2 Eft Vande. 

Corr,-0901 | — Cels. Cels. ; SEE grader 

| ol] | 340,88 340,92 340,67 | — 4936 |—09%5 | 999! 497 490 | 599 
SSR 0A 3776636, 7% (776,35 10/61 18750 ig 5,0 
31021533; 657) 33, 541 "4602-60 445468 HA LES 
34, 50| 34, 62| 34, 67| 3,03 (eg 5740 5,2 AA 5,1 
BONGO 56030736, 435 |. SÆLG AS 17,830 ÆG 45 GR 

30 536 27 15580 46,368 | 14.2 
34, 99! 35, 28| 34, 731 — 6,10 
SOMRE BUE 20 ET 130 STÅ 525 168 | SA0, 0] DA SA tre 
35, 05| 35, 34 | 36, 02) 490| 0,9! 17,9 
85,500) 535, 86-54, 884 5,45. 2,4], 5930 105,0 4,8" | 1.49 

== KI (==) rr vs (e 2) rr sø gt 53 ” (ss) 

DOD=ITITIOSIMÆGDR 

ei (=z > 

(1 N - Næ K+ (øs) 153 N- co 

- 

10815255 60) 532759 39305960 530 "58/0 15255 RE: 
12 | 32, 66| 33, 34| 33, 99| — 6,50 | 
18 185101% 054719 03408] 115.70 1-47 00 3 64 5,2 | 5,2 
EL EGN SE EET ESTERE) BESES SE TES FREE Pose RS) 5,3 | 5,8 
by ER ERE DS BE EET Å FELTEN REE STE RES NG sa REE 5,5 | 6,0 
16 1852850) 59%57518557 0815 7780. | 178 1817 3056/6 5,75 |: 6,3 
1701054 56734, (80 "35,755] 27,601] 11570 211,3 | F=69 So gg 
18;| 38, 52 738,72) 39, AAN "6,53 |. 29 | 96 | 68 60 | 6,71 
19 | 40, 19! 40, 08! 39, 79! 7,20| 2,0)! 10,2! 6,4 6,0 | 6,4 
DI EB ST 155, 79) 34386] 656 157785 269 ged 
21 1.35, 12! 35, 79| 36, 641. 6866 521 100|- 6,8 GL ER 

Sy sg (=> - == nn (wa gm > (S »] (Sul > (=—=] gg > (== 

oo 57 90 (5697) 36,,7712.11,36. 146.00" 16,04 1573 6:21 mt: 
95801 35-04% | 35, 46-34 08 | "BAG 647 2122578 6,6. 11220 
245 (55,794 | 56, 33| 36, 6219703: 5,71 13,9 | 7,9 6,8-1:576 
95 | 38, 25! 38, 24| 38, 47) 10,03 
26 | 39, 21! 39, 40! 39, 10! 10,56| 7,8) 150) 8,8 73 ned 
SYNET SO) EST, AG 36, 87 1156 | ED 1607 3 0 TT ULEROT 
98 | 36, 41| 36, 24| 36, 18| 583| 5,71 100| 9,3 7,8 SØ 
99 | 34, 98; 35,.30| 35, 921 2466| 0,71. 3,9) 7,7 To SER 
500 1838 KR 01558; 545 «39, 48901 5459572 4520] 58 ØR] 0 72 | 6,6 
300 597540) 59,19 30 06] 24730 0 227 2552 216,5 69 | 55 

(Su N- == | == 1 
hj 
rn RS) 9 =] (==) RS) & 

Middeltemperatur. 

1855. 72 Aor. Maanedlig Vandmæ 
1-10 5,04. 7,28 
VAST 6.835. 1 48165 
22-31 7,90. 10,43 
Bet 6608/77 

1855. 204 
26,42 Par, Lin. 17,17 | 



Kg 

Vindens Retnigg Vindens Styrke | Luftens Udseende 
Regn, Sne &c. i 4 Gange i Dågnet. 4 (sange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

É 
EET PS OS AS EN RR —- 

i SO. "OX 0 LOS OLE Fr BLE AS] DRED NEED ERR 

age 181:—201. SSO; NNY. "SO: "SV 10 SR 95] DRE KE kl 

i Vo VSVES VE SENNE] RS EL ST | mk Em SER] 

»gn 11—113, Sne. NV-NNY NO ONO ASSER 1. månen sen 

sgn 102— 3,82 |"ONO. NNV. NO. NO.|2. 2. 3: 2. K;kl. kl. kl. kl 

20=. N. N. O. SEA SE AR | sk 1 ROSE LE EM 
sønbyger 102— OS5E|ESVE SNE DENN SOV SEE. ASER ÆRES SL mn BEDRE bl an 

281, 11—912, 1,34 | S. S. SSY. SNS 30 ARS Mm ED ISEDEAEDI 

ie og Hagl 231:—3+. HA SV 3 OVE SAVING SV AS 3 LES A SEES EDT AED DISK 
egn 18—21. 0:49 ("SY "SV. SSO: SO. 425 75,7 MS MS mn 80. mM 

egn 197—62>, 0,93 SO. SSO. S0. OSO. | 3. 3:04 72. lem åkm sm. m 

aage 16—19. 910: |'O0S0. , SSV. "SY." -S: (2.72, 72,2 Em Ab SK Kl 

egn 13—23. 5,60 | SO. O. S. SV. 12. 3. 1,71 mn mk] 
0,64 [ISY.2 VSV. "SV, 7SSO: | 1574. 19.0 S Hope bem SAD] 

SON OND SOS VER 7 BENE Ap DEER b] 
0,02 | Stille. Stille. SO. SV.40. 0. 1. 1.f bl. bl. kl. bl. 

SV. VNV. VNV-NV- 111: 15527555 om ar ED EKE 
Vs SN. SVO NY 1 1, ES mn ÆRE DE 
YNV. NV. NO. NNO.|1. 1. 1. 3.f kl. kl. bl. bl. 

egn 201—23, 5— NNY. N. NO. 0, 15 LA SÆ AL orm mm 

121, 18—201. 21510. S0. S0. SSO.| 4, 3. 3. 3. fm. m. m. bl 

egn 161—17. SO. S0. SO. 0S0./3. 1. 1. 2. | bl. pl. bl. bl. 
egn 01—32, 51— 0S0.:0..-0S0. :0S0.… 1 32. 73.1, +41... blå ms Mm. 

F 7815. 1,25 | QSO. v. V. NY 10512 2,4 mn ERR KE 

rr YNV.. VNV. UNNV. N.J. 2%. 5.2 1- bl ÆRE Kl pb] 

'aage 1612—202. NNY 0 03- NO ANSE SM Æ 1. m nb KI 

N. " Stille, —"SSV. SV. 41, 0. 71, 1. | klRklS kl. "bl 

egn .177— 0,36 | sv. s0. so. S0.f2. 4. 4. 5. | m. m. m. m. 

id 434, Sne, Hagl. 3,43 | OSO. OSO. ONO. ONO.| 8. 8. 8. 7.| m. m.m. m. 

Ø 247 | ONO. ONO. OS0O. 0Ss0.1 7. 6. 5. 7. | m. m. kl. bl. 
'egnbyger 221—43. 0,36 | 0S0. OND. 0. 0.7. 6. 8. 6. | m. m. m. bl. 

i Vindforhold, 

VA 1855. 50 Aar. 1855. 5U Aar. 
| ig Nøgen 0,08 0,11 Barer DA 0,07 0,12 
| sg NO... .. 0,08 , 0,10 SDI 0 O 
' > OLSON 014 5100905 

So 5 Ods 0,11 NV....0,11 0,14 
Stille . . 0,02 



'CC8T IPN 

SomnnNSEmR Re 

Å R 

- - 

se 



Cage sake ende Ste LE SPORER RDS mn: of —— æg; te gg sense mm mr yr 
” . 

brag "bom re Ca Foss 
£ hø 

3 i 

i i 
Å 12 p - 

É tale |! Lamar 'W 

i sø, +10 Late £ 
å —- Peer SR ” anker dlmdnd re» ns 

i 

SÅ 17 re i" ANS i 

st DEAR 2 BEÆRES Hi 
" i 

& f (2 BAS | É, 
a tar ma, 6 

G i &A S MO 7 vé- 

” LA - FE TO" Alte 

K . va i FN 

g "IS FA (E7a + u 21 Æ 

MAD: 7 KÆR 48 sb. tåJ FR 
dx <s ES 2 > be ds 
dl fi (8055 ag VS AT ALEN 

pa RB É 

i té Jæl F, Å 

SSE INDE nt 

RR REED &n 

USA w Så 4 AR å 

AUD vd DSN E! 

i n M 
hs M É | 5 CX 

5 5 Sat FRE EM VER 
KE Bær AD == 74 

NES KOG 

Hr 1 RR 4 gø > PR SER NYT 0% 
ØR! MR NR 100 AGES Fe 
LOT. TORE, Pog. — FEgdat ÆRE BE 
lag: SELV YEAR Pay: Æg 
FG SE DEN SE ER ge"? 

p FAG 

RG 
Sa SF KR 

SEN 

mer 

(far See AUS 
Ya NV ERBE 
"ar KE 
aL NoEL 

ORE SÆLER > 

FØL - 
war 

bær 0 
FRE. 

vs 

KET 

Å' 

mig, enenene gs: 

må Ye Ge i Ko» 

Yp 
w STC 

(24 

åd 

" 

På 
% 

i 

HH DAB IE øl i. 
SÅ s er elle , 

Erik 

iD Å - 
les R 



'eegt June 

FSOIBDSTOIH UR GN mm 

Barometer, ss i vo 
reduceret til 09 Reaumur. Thermometer i" Skygge mod" Nørd; | 

| | | 
21 Foli 0 ' | | . 21 Fod over Jorden | aFodi | 2 Fod i ER 

9 Formiddag! Middag. ” | 4.Eftermidd. 1 TT] sorden, Jorden. Sy 
Middel Lavest. | Håiest. Middel KI. 2 Efim Vande. 

Corr.-0?01 Cels. | Cels. c Å 5 Middel. 

338,56 338715) 338,:773 1 "6909 |. "497. | 4091. 7692 1 4696 597 | Regi 
39, 36| 39, 28 397115 148,35 5] SÆDET 6,5 5,5 | Taal! 
30, 1636 99) 36; 48] —10;60 | 27,27) 19.9 7,016 6,5 | Regll 
35, 70:| 36, 15. 37,707). 9,89 145475 8,8 7,3 6,6 I 
38, 89! 39, 01, 39, 03| 12,63 TOT | 0D SA ER RET 6,6 
39, 74| 39, 67| 39, 49| "13,734 88 | 246 |. 10,2, |: .8,2 6,7 
39, 30! 39,.28| 39, 18| 14,49 885 12582100 EB 6,4 
38, 73| 38, 54| 38, 14f| 13,66 BEN MDA EAST SØGER 11,0 
385 13381550) | 38,760 14.93,1- 11417 | 224" 71156 + 29/52 5510750 IRRER 
8035780 59063309, A77 0 A530" 1102" | 2970 24155) "59 8 re ES 

40, 63| 40,.45| 40, 30| 11,49 SA LAB NIBE KORS ED 
39, 95| 39, 45| 38, 90f 11,43 1,8 1900= | OGRE KAD 
37; 06 | 36,32] 35, -15']V 12,53 68 | 223 | 11,2 | 9,9"| -10,8. |. RegØ 
32,201) -31; 798 |- 317 98) 13,73 -" .1%8. | 229.) 11,5: |" 71070 11,74 REE 
33, 49! 33, 69! 33, 56| 11,86 98 | 20,0-| 115 | 10,1 | 10,4 | Regi 
32% 98132 -17:|. 31; 991 -19;29-| 109,51 19,37 11,4 | 10,15 5540/60 Re 
33, 15| 33, 11! 33, 041. 12,06 85 243 | DIA 10 DE RT) Reglå 
569456, 25] 37, 411 + 9506 | "78 | 155 (4,2 4102 Regi 
388184 387548: 738777 7820 | 1570 | 2456006] MOT Regil 
39,462). 39, 39.39, 735) -11,097 | 75,9 | 17,9 1 10,4 | 9,9 Regi 

39, 97| 39, 95| 39, 63] 13,13 | 10,37| 22,70 | -10,6 9,9 
38, 14| 37, 90| 37, 23| 10,06 8&6 | 17,5 | 10,8 9,9 Regi 
36 791836557 | 736, 11111156” 88200 "10,8 9,9 Regtil 
3800 6610538 65) 33,781 296971 710,57 15,00 111 409 Regi 
36, 51|.36, 69) 36, 40| 10,36 | 7,0 | 16,3 | 10,6 | 10,1 Regi. 
56518 36574| 377 31 | 1049 | 105] 71771] 210,6 9,9 Regi 
40, 40 | 40, 60. 40, 80f 12,73 | 6,7 | 20,0 | 10,7 | 10,0 
40, AA | 40, 18| 40, 03| 12,66 | 102 | 21,9 | 10,9 | 10;1 
39,,81| 39, 94| 39; 911 14,39 | 9,7-| 26,3 | 11,6- |" 10,4 
40, 44| 40, 42| 40, 24| "14,83 | 10,1 | 25,2 | 121 | 10,6 

1) Thermome ' | 

Middeltemperatur. i 

1855. 72 Aar. Maanedlig Vandmængde. | 
1-10 11,70. 11,64 1855: 29 Aar. 

11-20 11,38. 12,40 24,36 Par. Lin. 23,28 Par. If" 
21-30 11,99. 13,00 
1-30 11,69. 12,35 



Vindens Styrke | Luftens Udseende 

4 Gange i Døgnet. 14 Gange i Dågnet. 

Vindens Retning 
Regn, Sne &e. 4 Gange i Dågnet. 

I] 

OxvFO: 080: "OSOSE8LGBE> 46% OS Go REE 
Stilles "NI "Stille SNOR ORE 0 GE ma En 
ONO. SONO:v sØ: ORK 52 3074 SE Son 
O. S. SSV. SYES TEL ALE SE: SADISRERE kl 
YSV. SV. SY SN Me 116745 HARER REE 
SV. SV. SO. OSCE EAR ERE BEN 
Stille. Stille---SS0. "SO KPOOT SHE ERE 
SO OS: SOE SOFA AH AE RER kl. kl 
SO. SO. V. NNU AE 1 NS ME Sa RENE 

0,95 (V.  VNV.  v. BR VE ESRREREE ER 

; NNY. tager VE SE TR HE SE Tr 
; NY UNVSO NYONNV 1107010 750 RS pE er ER 
221—13, (STOK ÆRES FARER, (3 ARE > 15 5) Hs JERES ES SEERE EET TT nn 
0-20, 231-021, 51-61, 0,30 fS:  S. SA ÆRE DØ] 1 Er FESD EEN FEER Br 0 
(215. 181—19. 1,33 (SN. Sy. USSV ss RE RER 
GE 01,-52—9. S. S. SSO. SBS 38 13 EM SE ENEER 
>—33, Torden. 1,08 | SV. VYSV. S. SS Fa ERR 
41—904 ", O/GÆ SN SN." VSV. VS 1357537 85 ak 
E —20. 1,64 | VSV. Sr NOD 2 TE SIR mn DERE mn SEE] 
;3—81, NNO"NNO:"NNO: NNO! ((2:574- "35738 bp (ne eEE 

NO. NNO. O. Ok 133 m. m. bl, bl. 
(2—203, 233—1, 5—11. 0,78 | NO. NO. NNO. O. 13. 3;5 mums men 
6:—202, 1,02 0. s0. so. … sv. 
17, 20—012. 1,58 | sv. V.  VNV. " VNV. 1. 
—21, 43—61, 1,77 |VNV. VNV. V. VSY. 

SV. SV. VNV. NV. 

Ven NNYG S3NV NY: 

FNV: NV. NY. 

NV. NV. NNY. ONO. 

S0. SV. "SV, 

34—0 +, 1,96 
| 0,06 

. 

Få fe I em 

KS: 

FE FOT 

ss NE EUS AS ses E 55) 

itu, 

Vindforhold, 

1855. 50 Aar. 1855. 50 Aar, 

N.s. 0,05 0,09 SANG: 0,12 0,12 
NO.....0,08 0,11 SV 20.20, - 0,17 
0. 01" 2012 Ven 015046 
SV. ...0,12 0,13 NV....0,16 0,10 



i EA 



ARREEUNEN : 505 | 
åniok hor sggrds I ssismassdt ER rer fg 

| | rusraddt "OHL Jonstyber Mk 
å hr sf LE STEEN Slang. fk apå + bes ø 

(Eg É vov hol g ÆSTRE bot f , É g M 5 
Mm aen ik i sk >l km oder  Tseba GE 

i. skele ak Fan re ge ! i i 

—= bremsen ADERENMEENNBEEES ' BEER ENENNSD EEN NEE 

M CC FREDE go aen Be FE, ho rl FR 

44 BLKipeg. se Bæe.! skel E og. amt sg 

ni QÆNSE HALE) FR. FranerSaei sier J2, AD 

ti Bær Serre: cl SET 1601571. 28. hare 

EJ ÅrAkkikDLK | Rak Kane Her Ha oa ra 
in gårR.| se Joe Bbubal ro ERE oe ØRE HDEN 
BAT: 7 KÆR NDA D AE NE] BRAT aa NEL] gs Fan ER fa 
SEE>| ERR. 1DE VORE. | ORE 11 691. ØE. 02 Fardin. fare 

Så ANDERS, BÆK Krone Voer Sens kr] gå hr os on 
NET HER EDERB OBS ok. drost Her 221 (4. has bek RE 

! I Å 

Kær, to GED. TÆ | Oæb. | Ol HORN KL gr po EL gå 
nel SÆR RE VAGE "VORE HOT ET FO ER 

SÆL | EKS KEEV, RÆV. | Bøf 14381. 371) get Bal SER 
TE EKS Y. 0ÆRY, Cal (AG RE Rå 3” ET ER 0 | SL HØ 

æ br - så eg (xl ren) - — | ÆSKE NLERE 80.1 90. Folat 
KEE TEN Å Srndt hår gal | 

Mi 031, MRKBO]| aan Rk 160 SE Uren er. Fana 
batte nor |fattE TRE Sel] 7. Ban] NEGER 

08 Aso. met høzal fe 30 se abo 
RE. | ager Take les de 0. Fatter ek 
per, Uret KATE TEL 251. ek. bre KØR 

(NET RAK Baarse. bat tere 20. far] oa Så 
50 ORDRE HÆRE | ol Fan] OS ØR 
i : | É BROAANE | Y. Je Bl 

(OX8 Hr 7 AE SCARS FYRRE TE HE OT GET SAR SÆRT SART SER 
VASE! RE ? FX SFSR ET SØREN RR TES STÆR ASLE STARR TRE 
hl AT SE BENE. OR, 1 RER ARLA ÆDE er sk 

MR IBEN SN. DER, I KER SR SE Er. ban OL 
bær 4 ve | mee. | ft øre HØR ax. 20. Fe | ho høet 
Gæt Fuorær I eee. køl Mund BE. 02. au eN AR 

Ret HETØ er MUN SSR SR 

— == sg — z— æ & £ - z 

SSERREREER ABESSEREEUS £7 



"egt ne 

Barometer, 
reduceret til 0? Reaumur. 

Thermometer i Skygge mod Nord. 

9 Formiddag. 
| 

Middaz. 

1 > == 

war 

QUO NO 

SE ENE RE ER 

QGQICICICI CIC 

ÆNn 

gt > 

CO GtØO 

oe 

GCI CI ss 

21 Fod over Jorden. 

4 Eftermidd. 
Middel | Lavest. 

Corr.-0" 07 Cels. 

(359,81 f 169853 | 1020 
(850573 11546 | 155 
"Frog 4585 25 
(85616910 4205102 
| 36, 99f 13,13 | 10,3 
| 37, 36] 13,60 9,8 

37, 65| 14,03 9,6 
365651 1015;367 107 
34, 491 1480 | 10,7 
35, 42) 14,50 | 112,5 

34, 19f 15,00 | 12,0 
36, 09| 15,96 | 12,5 
38, 341 516,03: | 13,2 
39847 (547,56 2715/09 

| 36, 49) 14,63 | 14,9 
3945875 4815:250 49.9 
32311715 1Æ090 | 429 

18828371 14,151 407 
33538108 15,20 1 1147 
33, 481 15,06 9,6 
35, 89) 14,16 | 12,7 

| 38, 38) 15,43 | 14,0 
(857-835 4550 3 495 

36, 08| 14,66 | 13,1 
| 36, 17) 16,50 | 12,7 
(5853354 114416 45305] 
(3651017 9535 15450 
8256,755 HÆS D NE] St 
| 36, 86). 12,90 | 11,3 

35,981 11371671 140;0 
| 35, 91) 15,40 | 10,2 

Middeltemperatur. 

1855. 72 Aar, 

1-10 14,36. 13,44 
11354545/32. 13/81 
22-31 14,52. 14,36 
1-31 15,25. 13,87 

Høiest. 

Ce!s. 

2891 
24,6 
26,1 
19,7 
19,0 
21,2 
23,9 
20,1 
23,6 
23,0 

23,7 
28,2 
29,2 
28,0 
25,7 
24,4 
23,6 
23,Å 
22,9 
24,9 
23,1 

1 Fod i 

Jorden. 

Middel. 

| Fod i lee 
| Jorden. | ER 

| Kl. 2 Efim. | Middel. 

| 1099 | 1491 
BEEN Et EEN rer 
|" FH ESS 
be AMERA dÆD 
55 14,0 

11,6 | 13,9 
1146) 65 
Ur red ver 
11830 55 
120 1445 

124 1 15 
12,3. || 14,9 
12,5. | 15,4 
12781545 
12,841 15.9 
120 GM ÆN 
15305 4510 
13,0 | 13;6 
13,0 15159 
12,9 | 144 
12,9 | 144 

| 13,0 | 14,6 
(48307 SÆR 
13,0" 450 
| 18,0 As 
13.068 
13,0 | 145 
13,0 | 146 
13,0 (450 
12701451 
12,9 14,7 

71) Reg 

Maanedlig Vandmængde, 

1855. 29 Aar. 

31,65 Par. Lin. 27,58 Par. Li 



Vindens Retning Yindens Styrke | Luftens Udseende 
Regn, Sne ke. 

4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

Stille. NV. Os "SV 050 1 1 kl: kl SKER] 

Stille ONNV-NNV. NOS OS 1. 282 ARE EER 

LE 191, YSV. S. S. SES 1. 4. FSBL- br Rg 

91 133 (YNV- NV. CNY: NO: 125 9. 3. 1. | bi mm. ABI EDI 
Bl 0,24 | Stile. s. NO. NNO./0. 1. 2. 1. fb. m. pl. m 
1171723. SOÆ NEN. "SOF "OSO: "SUS LT 4 OS PSDE =D EDR 

NNO 0: NNOS SUSSIE SK, 1 se Fa SEES 

3—73+, SSO. O. N. NS 115001. 35. 92 Kom Sr Con Sø 

0,64 | NV. NNVS EN: ONSLAS 185 028 BER BIE smS SnE 

53625 HOSOMSENO ES SYRE LMS SIS SSD BER EKS 

0. O. OS0. [ORE "del ER USER FSINREE; (29) |FR) 5) FSR 1 SÆDE TS 11 

1—3. 0: ONG, NO. VS 322 45. ARS ME ARE ER 

Stille, "SV. SV. "SNE 02 0 5 ISENS SERESRER 

SSV. |SSY, SSV. SÆL 13854, RE SEE RE 

ger 23,—44 Torden. S0.. 550. "Stille: SSL 335 EA DIS re RER 

AU USSY. VNV. SS 88021154 4 ÅD BE BIER 

31171, 202-211 Rusk. 0,15 | SO. SSO. ssv. vsv.|1. 1. 3. 3. |m. bl. bl. m 
SV.” Stille: SV. 'SSV31 1.0. 45 1. fyms obl pl 

VSV--NV: NYC NNYSJ 13:35: 3,5. 74. "BIL SES EERR 

:—8. NY YS SCO NV 1105 AA 12. 0 SEER 

1 181, 213—31+ Byger. NV. NV. NNV. NNV.|1. 1. 1. 1.f 0. bl. pi. 1. 

0,559 0NNV. NO. "NO. NO:13: 3... 1. bb. m.… KUSK 

(8) OF SOM ——OSOS KE TS 28: Æ mm. bl. AbIRnE 
S0 SSO. S. S3K.3,95583,.05.… 2 4 bl. "bl ARR ERRE 

S: S. SSO. SØ 2 4: 327 3. bb mm ER 

4,57 f.S0O. OS0. OSO. SO.) 3. 3,5. 4. 2.) m. m. m. m 
>—18, 232— TIT AStille-: NY: Vs BE NORTT 23. 5351. om. sn. ne 

[1+, 0,16. |ysv.… SS -SSV. "SSYV5 03.001, 3... 3.) bt bl KER 
34—21 Torden. Så SSO "SON OSOS HS 3. 40 bl oms REAR 

2,29 | O. V. S. NNOS ES 8 LOKE DIS SAR 
Nes ONNNE SNE NNE AE 1 sy SER 

BE EET nm 

832-234 Torden, 3-71 Torden. 

Vindforhold. 

1855, 50 Aar, 1855. 50 Aar. 

| N.....0,08 — 0,09 SNE: 0,21 0,12 
NO....0,07 0,05 sv 0,12 0,16 

| 02 OS 10,07 RER 0,08 — 0,25 
50: 043 0,07 NV. ...0,13 0,19 

Stille . . 0,06 





ENE NORS OM bal 7; ss Jr" E ” ve (arlet uke i 
kr 

Jo bom galde å mstsseunsdt ledn Fl 
i stunt "0 Ha søronbsn 

lirdede Kør t-Vertran Serpke ; haftexst lidoe 

ska rr) 1 lø eier te : hy hy hier. td fange EB ; 
mabsoi RE 3 TES ALE åt a 

must $ Få ven i 53 ren er B i « 4 

NÆR. vue, (meat DKR Ce] Dan DØRE 
LÆRE OXE 2 IS. RØR | SKE FÅTE, 02. | sa. på, SVN 

Gæt |-BENs Tse BER SÆT SN. da | re. aa 
HVÆNG BER NG 0,010 1 ÆT OST] Sa da re ha aA 

EST MUSEET] SE, | Sket" PIERRE SKOLE VCR, 580,10) ØR 
gt vær Baker 2æy. [ror LORS, RS 5; Jens. | 18 

bær toer eet. tree nerne IS Va] 00 RE 1 IR 
BAS BERT SER SET RE SENEST 7 est KS URE RET Er ALE TE 
EL i 1080. 886. | Rå [set 8 2. 1-027.…0. 40. ha] 087,08 
81 SÆLER RER | egg bare br. 12. 08. fa] OR ww 

([v-3 i i t i i ' 

"SS ETERN TRES TÆDER FEE SETE Kæ: 
huer ebæm | Eg TVEDE FRER BEL ISU 23- "28. 18, LÆR 
BE | BÆR. | 0. | ROR fyger ie ru sd, rå laa kv JE 
t NEFASMER SI LØR TR, 1 men Åre aa, fer RER 

BYTE SET SR: ( GE URAS KOR. 3, 05, LH. HAL GE 
| dætebeæne.| astv. | Gøl. | angre fed. 18. er, (on | SLØR 
CS OR BØR. 1.0. ne tor Ta, Te HE. | all, 2 
GET T-SRNNYFRY. 1968 her (d SELE: SEALS SR Har" EM + É 

nær | GER, 1 EM, BRET 8888211, 70: | 30. 788, LAKS k 
10,81 5 BØGE. —" ROC 1STST- VRESÆN. 100. 0. TE. 5, | ar sa ER 
FÆELDFERRESV. O00 | att 1 sr | Ie,g, | 2. få. 12 SURE 
' | å i i i ! Br 

NBRÆLL | FE ORNE NEDE Ra FNS IPS Lak. 8 fon | re 
i BEL |. OS] ASKREV CRT. ET FNSA HAGE. DB. 83. 102. ; PK ; 
HEE OS: | TES AN Be, BME ra. | Hr. eg Æ br 
Her srt: + sem |ogg sæ hestærtjre sæ ce jon |x on JERR 

7 ETERN TEA SEE SRÆ TE SY TA FYRES ARYEERER TREE vr 
FRE! RE ESKE S RK ORDE] AC VSO RET ITE. Øg, | 24. 22 | MK Ø8 i Å, 

; bear | z€ sv 248. SURE | ShÆr fan. 22. ar (ra. | ra me BER 
ber | HERO CØSS | mø |sebÆr ge, ax æt jen | år Sa RR 
| 0 plæjere, | DRV. |-&8K. | -sdta ker 05.20 10k. |57.),08 JN 
Faer- | Herv Bar | KØ. | ÆBjIN fon, os. "20 jon 12 08 væ 

g i | i i USM 

RY: i = i 

eee ontævsgmaiabbHit AR 
AL mk ri BØR ': LS 

rnek 07 &00,bt bær Of-1 y 
vil mo (RE - Dyrs VOeæt der 4811 3 

god FØLE. fodær tast 
KAL Gr aL] ener. meer uæ2t 

SURE, … HEL ; 

LÆ 



Barometer, Thermometer i Skygge mod Nord. = | reduceret til 0? Reaumur. 

= | 21 Fod over Jorden. | ARS BM AE: 5 |2 Fod men 

St | 9 Formiddag. — Middag. | 4 Bftermidd. Er Jorden. | Jorden | sen Per 
S RE Sag USE Er Mg Middel. |K1.2 Ertm. | Verde | 

| Fr. | els. els. Middel. Ed Eee SE bs Rss, SR SEER re,” GER 
| 

1 (335,16 | 335,35 |335,747 | 14929 | 13921 | 23599 | 41397 | 1320 | 15%. | Rud 
36,55 36, 354 156, 4711520 1 40/60 (457 OOA EO 
31-35, 68) 35,57: 35,02] 15,02 ) 138.247. 15811500 15 1 RR 
A | 32, 53| 31, 77! 33, 384 12,69 | 131 | 196| 138 | 129 | 14,7 Reg! 
50453, 02) F5Æ "D5 154, 580 1315;530 5 1900 | 996" 455 KEDE BETAE i 
6;| 35, 32| 35, 75/36, 301 10,5 | 75 | 188| 15214971 13,71 RR 
US 3725 57,4 42795 SEES 90,00 SSO: NEO ERE HETE 8 | 
851436, 171535, 184 | 735, 741 145,42 976202 4990 495 ROR NREN 
9 | 35, 961 56, OA 56 REDE JAGD SAN 288 SETS ES DE EN 

105 137,20 (57,750 537,74 14.09 11980 SAN 45, SAD SAD Reg! 
i 

11 | 38, 15| 38, 16) 38, 531 13,35 (14,0 | 19,3 1 43,771, 12,7 151452 RER 
12:159,. 11) 38, 86). 38,721 15,85 | 153,9. |. 2251457 | 19%8 1 449% (ol 
13 37 55] 30 5 53 FOA NE 95 10,6 20,9 | 13,6 | 128 | 14,2 | RER 
lå 1 35,82] 35, 66) 34,97 JE 12,40 |. 59,057) 19,1. 1451 | 197 ON HERR 
15 | 34, 16) 34, 40| 34, 59| 10,42 8,91. 1%0-1 11%9 "Ho ED 
16 1456; 6556/74 37, 35 10 10,75 110,2 11856. 151955 go se  S 0 ae 
1741557, 981737,097 37,86 | 11549168 151974 1499 Do SED 
18 (15015 5595 16 | 7305 4519 | 5825] oa Solos or oe Ed 
1991839, 08 (53804 757, 280 174,35 124 1497508 1554555 490 EEN 
20.) 35, 23) 34, 85) 34, 90f 13,22 | 12,7 20,6 |" 12,9 12%0-1 140 HEN 
21 | 32,-33| 31, 85! 32, ALI 12,65 | 11,9 1- 20,0 | 112,8 1 19,2 11-14,0) 42 

92 | 54, 82| 35, | 35, 46| 11,12 | 92) 20,0| 12,4 | 12,1 | 135,8 | ref 
BEN 36, CAT 1156; /68' 56,651 11,825 770 | 189-429 MODE ASE 
Sk 37.354 37, 57 |- 37, 7801 -11,92 9,118: 3424 UAOO NETSES 
95 | 38, 31| 38, 22| 38, 33| 13,95 94 | 21,9| 122 | 11,9 | 14,0 | Rus 
26 | 37, 25! 37, 02| 37, 19) 12,45 | 12,0 | 20,66| 125 | 11,9 | 13,8 | Reg 
27 | 38, A1| 38, 43| 38, 47| 11,891 7,6) 205| 1%4 |:11,0: | 454 
DB 584 767 | 58 TÅ | 38, 7111500 1440 1919 | 495 MON ER 
29 | 58, Ej 3875-38, 5911542 107]. -219 | 4924 | no AE 
30 | 39, 73! 40, 03! 40, 421 13,05 | 12,3 20,5 | 12,5 12,0 14,0 | Regjj 

31 | 40, 91| 40, 94| 40, 60| 11,85 | 84 | 20,3| 12,4 | 12,0 | 13,9 

1) Re 

Middeltemperatur. | 
| 

1855, 72 Aar, Maanedlig Vandmængde. | 

5 AN Eg 1855. 29 Aar. | 

11-21 12,64. 13,56 33,80 Par. Lin. 27,78 Par. | 

i 

22-31 12,49. 12,76 
1-30 1%92;- 43,47 



: Regu, Sne &e. 
”; 
K< 

Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

Yindens Styrke | Luftens Udseende 

4 (aange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. 

FE eee 

7 
Å 
byge 53—53. 

; 

[91 18. 
k 
(5—194, 201—71=. 
[73—173. 
2—23. 

193, Regn 251—0%. 

+ 225—8+ Byger. 

å 
—23, Regn 2—312. 

6—21, 6,—62 Byge. 

165—17%. 

i få SV. Sy: 

VSY. NSV: V. 

VSV.. ANSV UNBSV: 

SY. S: V. 

SVEMISNE SV 

VNV. SVSV. - NV. 

NY NY: NNV: 

SSO. SO. OSO. 

SO: ASO: So. 

S0.… ONO: NNO. 

NO. N. N. 

V. IRENE "> 
Vs VSV ONE 
V. V NV. 
Mas UNIV: NVE 
Nys NV: NV: 
NVE SN NVE 
VNV. NV. VSV. 
Vi sHySy iel 
S. SV. SV. 
ssv. sy. sv. 

VNV. V. VNV. 
SV. VSV. V. 
VS. NVE 
0. SO. SSO. 
Stille, Vi, 
YSV. VSV. V. 
VSV. S. SSV. 
SO. SSO. SO. 
SV. NNV. NNV. 
NV. NV. S. 

—17 Torden, 212—221, 4—41, 

' N.. 
i NO. 
; 0. 
| S0.. 

1855. 

. 0,06 
…… 0,03 

……. 0,02 
…. 0,10 

SER VN 

NV. 

NV: 

SSO. 

So. 

NO. 

NY. 

YNV. 

NV. 

V. 

NV. 

N. 

NV. 

YNV. 

SSO. 

VSV. 

YNV. 

VYNV. 

VNV. 

0. 

SSV. 

YSV. 

VYSY. 

S. 

So. 

N. 

N. 

Vindforhold, 

50 Aar, 1855. 

0,06 Sk 

0,05 SV. 

0,08 i) Rs 

0,09 NY 

Stille . 

— . 

Pa PP ERNA 

SØS SS RRS, 

SEE BARS SUGE 285 

EA med =D) 

N: ST 

$ gt! 

=D) 

eg KR TKO ma 

"Gt 

sål 

Ci 

— 

- 

åd. 3. 
SÆT 
2: 

dm SÅ, 
Be Øe 
15085: 
Hare E 
FÆSE 

BER, 

FSRå: 

PAS ST 

3955: 
62 ud; 

REN IE 
Fr: 

DE På 
ror; 

2 3, 
BEEN 
54: 

50 Aar. 

0,12 
0,18 
0,25 
0,17 

KS 

KEEL E 

Gi 

kld Mi sa ka 0 GM 

— Fm 9 SEK 50 

FRA HARUPr- 

m. 

bl. 

m. 

m. 

bl. 

bl. 

m. 

bl. 

bl. 

bl. 

bl. 

bl. 

bl. 

bl. 

bl. 

bl. 
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"cegT Joqmojdag 

DSØDIDO GE GTR mm mm 

Å renen St Thermometer i Skygge mod Nord. 

| 21 Fod over Jorden. mErlNe | SÆR 2 Fod un- 

9 Formiddag.| Middag. (tk lermnl i: EEG FERICM LES AM aen SEE (ge ser 

Corr.-0707 | Cels. | Celkr File LS MASS RG | Middel. 

| 
340,91 |.340,/400 | 339,41 | 12913 | 892 | 1924 | 1292 | 1299 | 1399 
385091 58808430 10511210 | 7,011 52453 10] MORS 
40,58] 40, 60) "40, 48| 11,86 (10,0. | 20,5 12,0 111,87 11358 
BRAGGS ST 02 ST SAD 4420 0 70 IODA 0 ES MER MS 
BB 08 | SÅ "85 53486 1 210;50 | 827 EA | AO 1] DEN SAESS 
58,502 088, 162 |. 39,57 1900 | = 7,99 --4570 "1195 1 GE ES 
42, 45) 49, 56| 42, 38!) 8,66 | 1,8 | 16,3 | 10,8 11,1 13,5 
OB AD, SAT 559, 283 1 30/76 nd 7 4 eOS EOS SEES 
36, 20| 35, 52! 34, 97| 10,66 | 10,0 (08 OT SES 
375849 575556 | 377569 549766 | 88: 317,37] 7 10:8: 1 MOE 150 

583058 358 307 37, EO EOS 3 7 10 SSL 6 EEG 
SAGE 557567 157; 641810,96 102" or 0 FS TO SE SST 
DD REG ETON BESES EN BREST TR BREST Ted RS TE MEE 10,5 494 
58453354 17138181 158110] 3560714 6 |] 10,30 10 ASE 
8571156 124 57,502 VET GE ASE] 456 49 2 ONE FDR 
58713 1558500) FS TS SAN OBE DERE AE BE AUG EET ES TO RUE EMDEG 
850460 7567191 136, 1831/9530] 19:97 | 450 oa SO SE REG 
BAT EST 57 645046 | 67 | 16A 9,5 06 3417 
581001 838,115 38; 301 410,55 |" 845 "187 170,7 EN ETT byg 
8930/1139, 29 | 39,201 1156] —69 | 488. |" "99 971 (124 

41, 03| 41, 03| 40, 80| 10,66 86 Mb HO 98 | 12,2 
BL BAS FLAT] 741 364119,90 | 10,1. 120,0 5103 10,0 ME 9 
KS 41510] 40,56] 511306 F510;7. (516,0 405 |540;0-E ETS 
30520140, 52 | -A0, 811 1800 | 7,78. | 515,34 1910;6 | 11014506 
KS 50) 545: 30 | (45,93 (6410; 13/6: (5125. 12 30841000 SA 
KS SD AE 8895 1519 11611 77,330] 3 454 050 96 15155 
40596 55056739, 017. 7810 1-506:9. | 5149 88 0 BE] HE 
36,66 056,0 Al | 36,01]. 9,750 758 | 117,6 8,5 947 HRG 
35,96 555,08 36,-121 9,90 12 6.9 | 18,0 1308/61 oo Rn 
36, 89| 36, 76| 36, 23! 10,10 | 7,2 117,5 14851 SS ES | 

Middeltemperatur. | 

1855. 72 Aar, Maanedlig Vandmængde. 

1-10 10,65. 11,82 1855. 29 Aar. 

eee er 20315 13,28 Par. Lin. 22,59 Par. Litf 
250 951. 9,74 
1-30 9,82. 10,76 



Vindens Retning Vindens Styrke | Luftens Udseende 

Regn, Sne &e. 4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

OSØ 380 ENE OND 1 15 42 Me or re ENT 
8 3 NV YNV Stille: SOVS 155 7074 ok ERE 

0,04 1 S0; 400 7408 103338, 255727) fg SDR 
OS0: ZOND. -NNO: SY 2725 1 25 ons FK DEER 

1—91. YNNGENVG VNV UN 25495 82059) tet E DSB ERE 
NO NO NO: NNYS | (404850 30 EL SE KER 
NESS NNVST NVEL | 1107 8 180 2 AN KE BIS ABNRSSRI 

871—73. NSV.0 SYS OVINV. VSV | 107455 43,5. 45 ms raser melde 
6187 Regn23-02,23-49. (SV. (SV. V VNV. (1.1.4. 3.1 ms "bl bLOSKI 

OS ENNS NVE SONNE NV 1190 55273 GS KS KNR 

YNVY. N: N: VOR RA 4. EEG SOE 

—17:5—18. Sv... SV." NV: ONNYMHG GS LESS mM ERE DEER RI 

H17-—201,-212—991,” 048 I SV. V. NV. NYE 38 STE mb En SEER 

5 Torden 71,07 (NY. ON 'S2 YNV (1801048 MS RES HED 
6,33 | NO. NY. NY. N 1025 01.535, ME ORE SE ER 

NV. V. SSV. Sy HL] ME SSR FS SEER 

— S. V. NV: NNV. 1388003. 40" OB Æ ms bl ba 

1 181—203+, SØGEN VE UVINVEE VS 01 DE 0 ere SER 
SV SV. SV. SV 285 12 AS SE DE Se ERE 

SV SSY S STEL 33: 15. DE HISSRERESERER 

SY NY SY SSVAK LSE, "154 Kl. SS ERR 

0,06 | SV. SY. Øl VER BAS … 3 rs RRS SSR 

11—22. V VE Vi VEN GDE 1. 1540 ms, mA 
vw N. N. NOS 1533733 5 KE KESS DERE 

E 33, 0,16 | NO. ONO. NNO. NV./(5. 3. 3. 2. fk. kl. kl. kl 
DE tra] bå "RBR rf Va NS RSS. 725: 4. | kl KRSSREEERNER 

SV. SSVe" 880: 35-30 ble KIF SBIRER 

SV. SV. S. STA (5 FS Rs (eee) 88) 1 1] FARE) BER DE 0 

Stille. SSY. S. SKO EA - 32— 2 Kl SSR 

S. S: S. SONS 4 35. KE. RES KEERRE 

g Vindforhold, 

1855, 50 Aar. 1855, 50 Aar, 

NES 0D: "0/08 SAL Oylå — 0,14 
NO. 5007 0,07 SR 020: 016 
(DERE 1) 0 9-] 0,12 FR 022 0319 
So, 003 0,11 NV. 019 0715 

Stille . . 0,02 
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Barometer , | = "el Eos on RARE Thermometer i Skygge mod Nord. 

u 21 Fod over Jorden. 1 Fodi | 2 Fodi kr ir I 

& 9 Formiddag." Middag. | 4 Eftermidd. EET Te ere Rn pal 

| | Corr,-0909 |  Cels, Cels. | Hilde ren Middel. 
EEN ERE ESS VASBERE ESS BSD SDS GB 0 SKE 

1 |333,782 | 333,43 |332,"81 | 11958 | 1099 | 1799 | 999 88 | 119% | Regb 
XA 35, 121 3% 921752, 791 9,9 |. 8,8 16,9 | 9,3 | 89 | 11;0 | RÆæR 

SEES 08 ESS DA SÆS ST 10,68. | 1077 21595 35075 2 OGRE MEE | 
"AJ 34, 93! 34, 81| 34, 154 10,01 84 | 1461. 9,31 9,0 41,3 one 
50185 58158, 79178431 111.085 | 115771 —5475 1 5510,6' 50 FOSS SAM AES SEERE 
6 | 35, 01| 34, 65| 33, 79| 11,38 8,8 | 18,0 (957 4 02R 4 05 
TES 70 58510553, 4694, 510,31 19 (517,52 99 9371403 
811 33, 09132, 82) 33, 081 - 9,71 BMS ESSNGILS 9-8 9,4 | 10,5 | Regl 
901032, 54.592, 5230, 141 9,21 8,9) 145,1 19,8. 129,8 105 

10 | 26, 78| 26, 38| 25, 431 — 5,98 AA 1.400513957937 105 FR 

11 |29, 49| 29, 67| 29, 34 6,61 | 221| 108| 88 | 9,1 | 9,21 Rg 
12 | 28, 25| 29, 36| 29, 83! 5,84 | 4,9 961 85 8,9 | 8,0 | Regifi 
13 | 32, 23| 32, 30| 32, 40|— 5,44 4l ft. 89] 8,2 8,6 82 | Reg 
RB 50558) SUS 3AS 95 140 16;8 0.734,09 12,51 280 85'| 82 Ren 

FEE 50 80] 5305 15] 89 1588 45,05 FEDE] SE BEE RRBI0 

16018595 31) ,32/ 40132759 55,887] 0 | 494 | 38.9 84 | 80 | Regi 
17 | 35, 72| 35, 89| 36,-371 5/48 |" 5,0 | £ HJE RE LØ SEER BRS RET] 

esse 535) 10 132260 1 571682 72 495 SME SOE SD 

99 Å 37, 52) 38, 25| 38, 47 | 6,64 7,9 11,6 4800 ME 5 

93 | 38, 72| 38, 08| 36, 974 8,31 5 125 LER 7,5 
541335 37183537 56) 38741701 8,7 12,1 | 8,0 7,9 7,8 | Reg 

05135, 707735, 66't 35, 33) , 5,64 SGL SGT HERR lle TA | Reg! 

96 | 30, 56| 30, 16| 29, 74 — 8,08 9 MEE 75 BT 7,0 
BME SO SE SAT 1533; 361 178,34 7035 4957 7 7,6 7,0 f stov 

SUNS NE SE SS ABT | 1.33, 90116385) 7,0 7 48,95] 7,8 7,7 i 
SØ SÆT 53 5 321 35,96] 6,71 50 EL 19,07 7,5 SONG RE EESAO 

30 | 31, 40| 30, 91! 30, 42) 8,34 830 1510;9: 6 7,6 7,0 

34c| 31 3067 | 31, 42 | 7,28 8,651 192,51 4719 7,6 6,9 | Reg 
» [9 2] 

É (== ] 

Middeltemperatur. 

g 1595; 72 Aar, Maanedlig Vandmængde. 
1-10 9,88. 8,44 

11-21 6,98. . 6,88 
BES E 707. 5773 
1355175580L;= 7,01 

1855. 29 Aar, 
35,30 Par. Lin. 25,61 Par, Li 



Vindens Retning Yindens Styrke | Luftens Udseende 
Regn, Sne &c. -4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. | 4 Gange i Dågnet. 

;—62. OS0:0S0:; "S0;…SSO07 |" 3,5. 3,55 3275357 mm BES mn 
[—213. OG RSSO, FS SSP "SSVEN 32 LA: SAS KR ERR 

SSU VS ENNS SEN 121 15785 TE SE RER 

i—21 SV Sy, S STSKOER hy Bess Rs FRE SR SEE TEE 0 

3 —171 0,5 SSO. S0 SØ SER LTTE 38 AKER BE SENDER 

0,0 S: S. So S0- FF 1 i Fe; RRS SA My NES] SETE | S 

BE VE YNNE UT TE FS HERRER 

33—3 Torden. ONO: "SS0.. "880, SÅ 2.7 2 3 ÆDE ak AR 

A5S7T | S. SSV. SV. SV 7 35 "BST BEDES DEER 

H—142, 11—8. 108” ESVER FSV SEN, SEAN SAREEN Kj D EDER 

er 16—1, 5—102. BES ANV ON NNU ONS 35 5582 8 8 SE RER 

31—23. 3,10 | sv. VW N. NYSI 3.13 3. 32 4 mL SR RER 

=192:, 2312-02, 64-114. 0,22 | Stille. S. SO. S0.10. 1. 1. 3. | m. m. m. bl 

;—21, 10— 5,21 (SO: SSO. S. SR 3052: FA AN BE renen 
» 19—215, 3.—85=, 2,38 | SO. 5 SSV. SA IE EL SEE Se onen 
9 71—73, 238 sv. . SV. VSV. SV 35 02,42 3.0] kl BE ODIN 

0,32 | SV. SSY, NV: Val 3.28. 3, 27 DE DEO 

O1SASV5 ;SSV: SS SS MS TREE SE or RENEE 

0,08 | SY. SV. Y: VSNol 3538. 4 BL ok ORE 

3L—202, 52—93, O6GOMEVSN SAYS YNV 421 100555 50 menn 
22 —11 =, ORE RS NESVE OSV VS LEE 53 SINE nm m. 

SØS ENS EN OVER ÆRES", ASA BI DIE DESRER 
NSVE SV SV —SSNE EERE 13.5 MEE mn bh E Syn 

[—34 +, 0:17 |'SSV. SSV.2 SM SS 4 10389032; 350 1 ha SER 
3—13, 15—162, 81— 0,86 | SV. SY. ye SU Æ35 38 KI Bor 
12%, 31,—52, 0,44 fS. S. SV. mrk tk; 15 SR; Fnr: PRS SR FE 
13—82. SV. "SV. Sv 0 "stillede | 37 35 1200] m.m Amen 

0,57 HNO. "NO. NNOØ:… NO: | 3,5.73,5: 5. 5. | mm. mms me 

NO:"NO; - ONOFFONOS HÆS 5, 15, "mn 
0,09 | NO. NO. 0. OSE5SRT53 "5. 7530 ms mr 

—123-. LA KS SVT. SSVE SNE FEET 2.) mm; BIS KRSKl 

Vindforhold, 

1855, 50 Aar, 1855. 50 Aar. 

NE 00 0,07 SF 095 0,12 
NO: … 007 0,08 2055 0,19 
ENES 0,13 Vær SOMA 0,18 

gi SO; 37040 0,15 NY 004 0,10 

Stille . . 0,02 
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SE 7. rø (253 AVØRNE SEK - EH Br SR GE 65 tk HEER 

+ 62 9.8 (7 22 2£ CORE Se F2 78 47 "er dl KÆR 
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"CC8T ”TaqmuoAon 

DOMINERE GIN me — 

Barometer, 
reduceret til 09 Reaumur. 

9 Formiddag. Middag. i 4 Eftermidd. 

| 
ii16 | 

Thermometer i Skygge mod Nord. 

21 Fod over Jorden. 

i 
Lavest. Middel 

Corr.-0707 | Cels. 

332,00 | 5993 | 294 
36, 46| 5,93 | 5,8 
39, 07) 3,07 |. 368 
39, 24| — 2,70 0,8 
40, 26| 2,50 | 1,5 
41, 18) 4,03 2,1 
58921580 2,9 
37 AT | 633 66 
39,17)” 543. | 8,6 
39, 60! 5,97 | 6,2 

41, 95| 6,53 6,0 
42, 88) 3,93 5,8 
41, 07| 3,23 1,2 
30, 021.91601" 144 
39, 67) 4,00 2,3 
41, 90) 4,63 3,3 
kr fr 0] Er fr ft Se 20) 
vel 5aog 4781 
42, 84) 2,70 1,3 
41, 95) 217 133) 

39, 45| 0,97 0,4 
RE DENDE re ESS NG 
= FARE) BORES: 53. ra Hr DS 
37, 7481 107 508 
AQ, 191 —933 == 59 
36, 321 - 1.923 1=56 

NES AG ET 7060] 205 
SSB "11537 1-04 
32, 38) 2,07 |—0,6 
50887" 0,354] =45 

Middeltemperatur. 

1855. 76 Aet. 

18400497. -ÆX53 
11-20 3,65. 2,85 
Mz3g 2405: - 209 
123007 7845, 313 

| 

| 
n 
| 

Håiest. 

Cels. 

1095 
10,0 

| 1 Fodi | 2 Fod if 

Jorden. | Jorden. | 

Middel. | Kl. 2 Efim. | 

| 
7% | 796 
TA SAS 
TA 
6,4 7,2 
GL. ÆR 
6,0 6,7 

6,0 6,6 

62 ÆRE] 
6,3 6,5 | 
6,2 6,5 | 

64 | 6,5 

6,5 6,5 
6,1 6,5 
5,6 | 6,2 
5,3 | 6,0 

55.50 

58 2 ED 
5.52 1758 
DØ 5,7 

5,0 | 5,6 

49.1 5 
4,6 5,5 
AA. 12 HEØR 
42 5,0 
38) (FASE 
3,3 31 AR 
SDR HEH 
3,2 4,1 

St RER 
3,2 1:38 

Maanedlig Vandmængded 

1855. 
1,53 Par. Lin. 

29 Aar, f[ " 

23,67 Par.ån 



syne 

Vindens Retning Vindens Styrke | Luftens Udseende 
Regn, Sne &e. 4 Gange i Dågnet. 4 Gange i Dågnet. 14 Gange i Døgnet. 

v 
4 

i 1,09 | vV. an, ISSV. SSYV. 1.2. 2. 1. 1.8M bl. m. bl 
»gn 113— S. So. O. 0:41.-3. 4… 5. Ene 

121 OSO.. 0. ØNO. ONO.15. 5. 3,5. 3,5. Em Em ENE] 
ONOMENOSKONO: 0. 1 3,5. 4. 3. 2. me m. m 
0. OSFENOSM Stille 42. 2 2. 0. MEE 
Stille. SV. SV. SSV.1 0. 1. 1. 2. f pi bl. bl. bl 
S.7.78S,… 580: Ss80-12..2. 1. 1.0 BEER 
SSO. SSO. S. ST 1. 3.) m. m. bl. m 

2. 1... 1. IEEE 
2. 3. 1. 

SOF SO) ESSO ES. 11. 1. 3. 3. EEN m. 
S0. "0S0; "SSO. "S0. 13. 3. 3. 3. /Fm! m. m. kl. 

(3 So. So. SSO. 0: 12: 2. 3. AKER EN KT kl. 0—023. 05590: s50S0-1 45 4. 5. 5. BME mn 
14—19, 231—81, 111— 0,85 | so. 0S0. 0OS0O. 0S0. 15. 3. 1. 1.0 mm 124, Ståvregn 33—7. 0,27 | so. Sas, NNO.41. 1. 1. 1. 
gm 20;—21. Ol ENO: 0OS0: .S0. 0.13. 3. 1. 2/08 m. m. m 53— 0,061 :50: 780: "080. —0. 13,5. 3,5. 3. 3,5. JER fe.— O5770. 5080. -SS0. 173,5. 3,5. 3... 3.0 NEN 

SSO. SSO. OSO. 0S0.f 2. 2. 1. 1.! m. m. m. m 

tå S0. 780. "Stille "NY 11:44. 0. 1. JE mn | NNV.… NNV.—-ONO. 0.121. 3. ;ØRE RE 5 rl 0. 0.7 880.580. 111421. 1 BEER, 4 SSO. SSO) 0; NO:11:1. 1. 3. ERE 5 By NNO… NNO. NO: N: 13.3. 4. 4 ÅRERNE kj 11—231, Ståvregn 55—113. NY. VV... SV. VS 1'3: 5. 2. 2. 0BENEmEE NE pi R 0,12 | v. v. N. N. 12. 2. 6. 6. 7 NEENV: OVNV.. V.1 55: 2. 1. 1. pl 
Vi V. V. V441. 1. 3... 2. ÆRES Bl] 
FRE 0ON0: 12.2. 2. 3 ERE Rk 4 

Vindforhold. 

1855. 50 Aar. 1855. 50 Aar, 
N..... 005 — 0,08 STR 0,17 0,12 
NO.... 0,08 0,09 SV. ...0,05 0,23 
0. 308054 0,11 Ve KN 0,12 0,19 
So. .= 7095 0,09 NV... . 0,04 0,09 

Stille , . 0,03 



Bar: 
reduceret t 

| 
9 Formiddag.; 3 

z 
s 
ed 

e 
= 
== 
e 

ga ler J 

bommmd 

go 
S 
& > 

1 4331406 | 33 
2) 35, 28| 3 
30139705 3 
Al 39, 18| 3 
5 | 40, 23| 4 
6| 41, 19| 4 
7) 40, 19| 3 
80 37,67 3 
9 | 38, 69! 3 

10 | 39, 55) 3 

BER sr va 
12 | 42, 88! 4 
13 | 42, 16)! 4 
14 | 40, 05| 4 
15 | 39, 43| 3 
16| 41, 63) 4 
17) 42, 80| 4 
18| 43, 38| 4 
19 | 43, 28| 4 
20 | 42, 43) 4 

alf 40, 21| 3 
92) 38, 92| 3 
95' 1 58, 27| 3 
24 | 36, 81| 3 
25 | 38, 98| 4 
2% | 39, 39| 3 
27 | 32, 03| 3: 
98 | 36, 87| 31 
29 | 33, 48| 3 



ref bom mærk | viomemrsdt dre ene ' É å ttetusoni hel bavsonhonr 

anet er Fr mal ' i P rvAr 
Agnt mv ; ki: fy i s aL å "ag mt = nyre »prul i i  foniunismd KM  spedbigmye 3 år rdl mdt EN fam, z É Få p ra 
rer i i É 

585 oz æn . i ki AR RE 
"MR LE g RØR: e& RR £ Mm" 

(16.1 i Eg z Øl ie få så På FR 

de & dg $ ty [ hæl &- Ax. Ta REE 
od UT: 8,1 tå sd) Bi ; væ As RR "Se: 
08 CÆ 0,8 HJ bx ( & fed ME" . … 

&£ Eg €.1 Bi 5.0 va i ; "3 Ja LER 

HÆVE SE B£ (LÆ, ÉN i "i i fa 2 tr Fa 

&? re ar i Ki i i z RR AR k-X 

ft ie zj an an FS | rr (i s ig Se 

b g 

€.1 L& EJ cl ed , [et G. das hit Ab RE 

60 LÆ AJ (SK kk - (LAG KH U« rar: ' da 08 te. A 

0 7 2 UR rr ren rn ie i 2; kr Ft fø 7 ma 

Fri "Ac co, 8,0 (is br SR HYLE GE tk. Få N 

TE ca 85422 CÆ— vOkE | fa 72. Fare 
£3 va: Bie, 08 bå WE, "ASEAN >) ta "2 BER 
Frø ££ KR! SR RØR (ET u Aa 68 Ai ERE 

0,0 Lå Lu 28-10 OT Iel dl & db: Så SÅ 

0,0 0,£ KENDE] at get sa lags.r re Me] SR 
00 DE (LKT SER. ÆREN SK & PERS SD" OTTO bå i. kk,  E.0N 

Ki" 7. HR BEL Al 20 80511401, 28: . 10 DATER SÅ 
i 
Ul 

(rv FN 20 US ONS 70 LT 00 BE: 70 88." TA JER 

(UL | HÆL Plees + VEST TER ” i & Faa! 70. ÆRE 

æn 4 0 1£ Røv | FAG hær 2 SR VRE >; 

0 hd HERO DS DR an] Bera, er x 182.82 
SL " 1/0 FR 20 ALA (012,27 BE 

5,0 i ka. "BØ. RE I ELSDE, 887. BE 

8,1 i tt SR TYREN» SKÆR” S ALRRE F UERE ERE TE; 
vi es ka 12 t KOR] Kone! 0 tx (Lg ta. MA 

PL (: eer + AA GÆL.: SSR 07 ER 2 

I UTSV BAÆVIEVT LES OND IL... 1: FARER 

3% 

ork eok Rk 

. 

satan [ 

Vanterkele, suansgemodinbkt 

i y albue ? ra se FT! 

å "HIK d (NM 43.1 (bed m "Sk ' I 
DAT: al Tod d fan. tå KÆR 

pa ' ! mer Q,44 LUN KUR fikt 

en (157 2 ORD. æn. 1-t w 
is i4 > 

, 
 s- 



'ecgT 19q1 3937 

Barometer, 
reduceret til 09 Reaumur, 

Thermometer i Skygge mod Nord. 

sk | at, ra ÅR 21 Fod over Jorden. ideer 7 banet Here 

ormiddag.|  Aiddag. ermidd, Middet | REE Jorden: | Jorden. ; ; 

| | Corr.-0909 | — Cels. FENGER Me FE bre | 

| | | | ! 
335,15 | 535,35 | 335,785 [— 2924 |— 399 | —190 | 209 | 397 | 298 
36, 32! 36, 85| 38, 24 | — 3,07 | — 5,9 | —28| 2,5 | 85 115 | sne 
38585) (58550 | 38; 19 FA Sa ODS 3 9 5 BÆE | 9K) 
ES RE RS 53 Do] ET ET 29 | 2,0 3,2 | 0,6 | sne 
26, 80| 26, 62| 26, 781 0,53 | 0,7 25 KE ES 30546 i 
27:92 | 98, 35/28, 88) 10,20" —. FÆ 1,620 2,9 2,0 | snefj 
BI E5ANBI (68 | 52318) 1167 | 553310 ME 8] 9 2,8 23 | Taag) 
BER 8671635; 32 | 35,095 12447 | 54 0,5 | 1,9 381516 i 
37,98 | 38,37 | 38, 59 J— 1,97 |— 44 | —1,5 | 11,8 MG 1,2 |snef 
39, 95| 39, 95! 59, 75/— 1,60 —45|]—06] 18 | 26 | 1,4 sl 

37, 94| 36, 92) 55, 95f— 5,64 |— 65 | —15 | 1,7 2,5 1,5 | snef 
30, 66| 30, 53| 30, 40! — 2,60 (> BA U=26 16 95 0,9 å 
SØ 95 ES ABT 35 STE TE SAT ESS AGE 24 |. 06 lene 
85572 133, 45132167 | 5957 18760 130,8 5 24 | 1,12)! Snef 
86,533 056; 27 35,036 | 540 9/9 V3ae HA 2,3 0,5 | 
538 4853, 70 34 423 DAG | LA 3,0 | 1,4 2,3 1,2 | 
34, 98| 36, 34| 38, 00|— 1,301—02| 0,3 | 1,4 3 0,7 | 
AA 143145, 05-45, 768 1770 1-1100)"—18/1 HB 21714500 | 
BESS SA BOT (147503 757 SO | 46 4 AR AT UNER FØRE re | 
A5, 741.45, 32144, 791 — 6.97. |—11,1 |.—3,85)" 0,9 2,0 0,0 | 
41, 12| 40, 27| 38, 64) — 4,94 |— 9,4 | —38 | 0,8 | 1,8 1—0,1 |snef 

STERBT (530. 68115000) (EST NGE |360 1 06 EG 0,0 
88803137 5136) 200 STE] OST NOA ES ES 0,0 | 
SAGDE 4330 7410330 73 | "FO SE HD 24 | 1004 1,5 0,3 | snef 
35585835, 424") 135, 42) 1,03 1,0 SU 0 LÅ 0,6 | Regil 
35, 27| 35, 00| 35, 16! 1,03 0,3 31 OA 1,3 0,8 | Regi 
375090 |(35, 168 36,42 1,76 11 28| 0,4 1,4 0,4 | Reg 
37, 99| 38, 02| 38, 09| 1,10 0, Do FS 1,2 1,3 
38549138, 55 | 139, 59] " 0;96 '=50,5 3,4 | 0,4 1,2 |. 2,4 | Taag 
40, 09! 39, 90! 39, 83 1,80! 0,6 3;0) |cajisee ae PA 
41, 71| 41, 91! 42, 31) 0,10 |— 0,2 201105 1,2 1,4 | Taa: 

' 

1) Thermometret fårste Gang i Vaa 

Middeltemperatur. 

1855. 72 Aar. Maanedlig Vandmængde. 
f10 5173. - 1762 

11-21 5,91. 0,88 
22-31. 0,10. 0,30 
1-311584.08 075 

1855. 29 Aar, 

15,31 Par. Lin. 17,49 Par. L 



Regn, Sne &c. 

ONO. NO. NNV. N. | 3,5. 3,5. 3. 

—1 NO EON "OSOS FODS 76; 
(0,34) | ONO. ONO. NNV. yvsv.| 1. 1. 1. 

—213, Regn 33 OOS NESS DVSN SV 500 8285: 
4,88 | SV. SV. Vsv. VvSV.|2. 2. 2. 

—214, Ab —Å2 VOR SNE SN: ON mm ISSN SE MED 
0— (0,25) | stille. OS0. No. 0.40. 1. 1. 
3, Sne 18—19 (0,067 | O. 0. 0. OSS SS 13: 

E 31, 08 20510.00 NOA | 13.35755) 
82. ONOMVONON SOS NOR NISSER 

>. 0. 0. Sy; SVOR OM. SR 

'Sne 111— LON) SV SN, NSSS DON SEE 
Å COJSS)ENOSS KYNO:SSINS ENS 35 RS LEA 
æ BOSS ENE ENS SNE SIS NED ME MD EGE 
2 54=-114 Regn og Tislag USOS SS ONSNE NEL 

OUGPERSKENENST SONNE NV LÆST SASREG: 
; NY. NY. NV. ONO.| 4. 3. 5,5. 
å NO. NO. ONO. ONO.| 7. 6. 4. 

å ONOSENYS OVS SKEL KS TETSSAS 

i Stille, Stille, Stille. SSO. | 0. 0. 0. 
P SSO SSO SSO LOE MET: 

2 9— (2,70) | SSO. SS0. SSO. SO.| 4. 4. 4. 
9—52 (O;GG)YKSOF ISO FSSN TS 43503 3: 
32, Regn 14-113. (0,38) | SV. SV. SV. SvV.| 2. 2, 2. 
2. 234 | Sv. SV. sv. sv.| 2, 2. 3. 

112. 1,26 | SY. S: S0. SUEDE MED. NE 
193 113|s. sv. ssv. ssv. | 3,5. 3,5. 2. 

0,08 sv. sv. sv. ssv.f1. 1. 1. 
SSysTSS Ve VS SNE SGE 4013. 

Rusk, Regn 825-114. 0,14 | SV. SV. S. VSV.1/3. 3. 1. 

4—12. 0,38 | VSV. vVSV. vsv. sv.l1. 1. 1. 

1855 

Nu; 0,05 
NO... . 0,10 
OVRE 0,17 
SO... . 0,07 

?) Thermometret i aabent Vande. 

Vindens Retning 

4 Gange i Dågnet. 

Vindforhold, 

50 Aar. 1856. 
0,09 RER 0,10 
0,12 SV. .. «0,34 
0,14 Ve AS 0,07 
0,13 NY... 0,06 

Stille  . 0,04 

Vindens Styrke 
' Q æ 

4 fange i Dågnet. 

0,16 
0,07 

KOUROU 4 

- 

KSA! 

-= MGM RT 0 . 

SUSSIE KU EST ON ED rå 1 En 

SA 

ES INDEKS 

Luftens Udseende 

4 Gange i Dågnet. 

kl. kl. 

bl. kl 

bl. m 

m. m. 

hl. kl. 

m. m 

m. m. 

m. m. 

bl. kl. 

m. bl. 

bl. m. 

m. bl. 

kl. bl 

m. m. 

m. m. 

kl. kl, 

kl. kl. 

kl. kl, 

bl. kl 

kl. kl. 

sr 

m. m. 

m. m. 

m. m. 

m. m. 

m. m 

m. m. 

bl. ki. 
m. m. 

m. m. 

m. m. 





PR) "oven ”; g | 















its: 53 

firs 


